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RESUMO

O presente trabalho apresenta as transformações econômicas sofridas pelo município
de Volta Redonda a partir do marco histórico da privatização da CSN (Companhia
Siderúrgica Nacional), em 1993. Para tanto, exploram-se conceitos sobre desenvolvimento
local, crises econômicas, bem como a metodologia acerca dos índices que visam mensurar os
vários componentes formadores da realidade econômica de um grupo populacional. Explora-
se também o contexto mundial à época da privatização, com a liberalização econômica,
posicionando a realidade brasileira nesta conjuntura. O contexto da criação do município,
projetado para ser um pólo industrial, ainda na década de 1940, pelo governo Vargas é outro
ponto vital para compreender a estrutura econômica do município, que representava posição
estratégica no cenário nacional à época. A partir do levantamento de dados estatísticos
oficiais, este trabalho demonstra que, nos anos seguintes à privatização, se verificou uma
mudança gradativa no perfil do município, que passou a desenvolver mais fortemente os
setores de comércio e serviços, transformação esta estimulada também em alguns aspectos por
políticas públicas. A importância da atividade industrial não findou, porém, sua participação
encolheu significativamente na realidade econômica do município criando uma relação
econômica diferenciada daquela que existia antes da privatização.
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ABSTRACT

This paper presents the economic changes undergone by the city of Volta Redonda
from the landmark CSN's (Companhia Siderúrgica Nacional) privatization, in 1993.
Therefore, we explore concepts of local development, economic crises, as well as theoretical
framework about the indexes meant to measure the various components forming the economic
reality of a population group. It also explores the global context at the time of privatization:
economic liberalization as well as the positioning of the Brazilian reality at this juncture. The
context of the city creation, designed by President Vargas govemment to be an industrial
center, even in the 1940s, is another vital point to understand the municipality economic
structure, which represented a strategic position on the national scene at that time. In the years
following privatization, in according to statistic data has took place a gradual change in the
city profile, which has shifted more heavily to develop the trade and services sectors, this
change in some aspects was also stimulated by public policies. The importance of industrial
activity did not end, however, this paper shows that its participation has shrunk significantly
in the economic reality ofthe city creating a new economic relationship.

Keywords: local economic development; Volta Redonda; CSN's privatization
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1. INTRODUÇÃO

Transformações econômicas sofridas por uma determinada região ou grupo social

geralmente são frutos de uma série de fatores de ordem social, política e econômica. Envolve,

antes de tudo, a "capacidade de um povo em pensar a seu próprio respeito, dotar a si mesmo

de um projeto". Além desta dimensão, também "a capacidade de traduzir este projeto em um

conjunto de medidas político-administrativas" (CRUZ, 2005). E ainda, "o grau de integração

e modernidade do aparelho produtivo, por um lado, e a modalidade de inserção na economia

mundial, por outro" (idem).

O caso do município de Volta Redonda, localizado no sul do estado do Rio de Janeiro,

não é diferente. As transformações econômicas sofridas pelo município de Volta Redonda a

partir do marco histórico da privatização da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional), em

1993, é um tema que envolve dimensões distintas e convergentes. Portanto, a pesquisa que se

desenvolve visa explorar os fatores que levaram a economia do município a chegar num

modelo em que interagem o setor industrial, até então dominante, e o de serviços, com maior

destaque após o período de privatização.

Para tanto, faz-se necessário avaliar o contexto da criação do município, projetado

para ser um pólo industrial, ainda na década de 1950, pelo governo Vargas. Como podemos
"extrair do relato de historiadores (BEDE, 2004; MONTEIRO, 1995; MOREIRA, 2000;

VEIGA & FONSECA, 1989), a cidade tinha o papel fundamental de ser o polo de um projeto

de desenvolvimento econômico para o Brasil, galgado nas então chamadas indústrias de base.

Foi somente com a intenção do governo de Getúlio Vargas em empreender um projeto

de desenvolvimento das indústrias de base no país, que Volta Redonda passou a figurar no

cenário nacional com destaque, como o local onde seria construída a primeira grande usina de

Aço do país. Tratava-se de um projeto conduzido pelas lideranças políticas e técnicas do

Estado Novo, que tinha Vargas como principal defensor do processo de consolidação da
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industrialização no país, em um tripé de desenvolvimento focado nos seguintes setores:

siderurgia, exploração do petróleo e energia elétrica.

Atingido pela crise que abateu o mundo após a guerra de 1914, o Brasil enfrentou a

baixa do preço do café no mercado exterior, fato este que fez com que as elites políticas do

país começassem a pensar em uma saída para o crescimento do país, estagnado. Em 1931,

Getúlio Vargas, já afirmava que o país precisaria desenvolver a siderurgia (MOREIRA,

2000).

A escolha de Volta Redonda como local onde se daria o marco inicial da siderurgia no

Brasil passou por motivações geográficas, econômicas, estratégico-militares, de

infraestrutura, mas também de interesses pessoais. A localização num ponto equidistante entre

os principais centros de desenvolvimento do país (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais),

a presença da linha férrea Central do Brasil, cortando seu território, os baixos salários

praticados no decadente Vale do Paraíba, e, finalmente, a distância relativa do litoral (fator

importante em tempos de guerras de submarinos) deram a Volta Redonda vantagem

significativa (BEDÊ, 2004; MOREIRA, 2000 e VEIGA & FONSECA, 1989).

A construção da Companhia Siderúrgica Nacional começou em 1942. Após o início

das operações da siderúrgica, com o desenvolvimento de Volta Redonda era impossível

manter por muito tempo a localidade com sua condição de distrito de Barra Mansa. Em 1954,
"Volta Redonda se emanciparia sendo elevada à condição de município (BEDE, 2004). Com o

passar dos anos a CSN desenvolveu seu papel como instrumento de regulação econômica dos

governos da Ditadura no Brasil. Frequentemente as equipes econômicas dos governos

brasileiros utilizavam o preço do aço produzido pela companhia como mecanismo de controle

da inflação. Este foi um dos fatores que conduziram a constantes crises no setor

(MONTEIRO, 1995).

A privatização na década de 1990 foi o resultado de um conjunto de fatores. Desde

1983, já se falava nos prejuízos que a empresa vinha sofrendo, inclusive com ameaças de

fechamento. As opiniões pró-privatização encontraram eco na política privatizante do governo

Collor, que conduziu um plano de recuperação da CSN. O projeto do Governo Collor incluía

o saneamento e a privatização da empresa. A partir da adoção de "medidas neoliberais" e a

chamada "globalização da economia" mais fortemente sentida no Brasil nos anos de 1990,

desenrolou-se um processo de saída do Estado da economia (BAER, 2002). Esta é, contudo,

uma realidade da economia mundial que passava, desde as décadas de 1970 e 1980 por

alterações profundas.
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A criação de blocos econômicos foi fator decisivo no chamado processo de

desestatização, uma vez que ocasionou a liberalização dos "mercados intrablocos"

(ALCOFORADO, 1997, p. 14), ou seja, das relações comerciais entre os países pertencentes

aos blocos. Consequentemente gerou o enfraquecimento dos Estados-Nações que viram

diminuídas suas capacidades de controlar as economias. Empresas transnacionais, governos

dos países capitalistas centrais, ONU (Organização das Nações Unidas), FMI (Fundo

Monetário Internacional) e Banco Mundial defendiam a existência do Estado Mínimo, em

outras palavras, um Estado que interferisse pouco nas relações econômicas e se voltasse mais

efetivamente para questões sociais (Saúde, Educação, Previdência, Regulação, Segurança,

etc.).

Em linhas gerais, as políticas implementadas durante o governo Collor estavam

tomadas pela ideologia neoliberal. A visão dos integrantes do governo era a de que os

entraves ao desenvolvimento do Brasil se situavam no gigantismo do Estado, nas estatais

ineficientes, no exagerado protecionismo do mercado interno e na excessiva regulamentação

da economia brasileira. Após dois anos e meio de governo, as medidas adotadas pelo

presidente Collor para superar os entraves existentes ao desenvolvimento nacional resultaram

no início do processo de privatizações que foi mantido nos governos posteriores

(ALCOFORADO, 1997).

° contexto mundial, portanto, é outra vertente que será levada em conta. Mudanças

como a degradação do então chamado "Terceiro Mundo", a decadência do sistema socialista

(e suas ideologias de controle estatal em todas as esferas), a tônica do crescimento econômico

como nova meta a ser buscada pelos países, o advento das multinacionais e das novas

tecnologias, a liberalização econômica entre outras, foram marcantes para o país e por

consequência influenciaram as decisões políticas que levaram à privatização da CSN

(FIGUEIREDO, 2004).

A nova política adotada impactou diretamente e mais fortemente a realidade da

população do município, por conta, principalmente, da posição estratégica da cidade no

cenário nacional e de sua completa dependência de uma empresa até então estatal. Esta

realidade proporcionou as condições necessárias à privatização da siderúrgica, que teve como

consequências cortes sucessivos no quadro funcional por meio de demissões, fechamento de

empresas que faziam parte da cadeia produtiva da atividade siderúrgica, além da transferência

de serviços e atividades da empresa para outros estados.

No Brasil, o movimento que conduziu às privatizações começou a ser fomentado no

final da década de 1970, quando a queda do crescimento teve como efeito um acréscimo
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contumaz da concorrência entre os setores público e privado pelos recursos de capital, cada

vez mais parcos (BAER, 2002). As empresas estatais se encontravam envolvidas em grandes

projetos de investimentos direcionados e apoiados pelo governo, e assim a oferta de recursos

disponíveis para as empresas privadas reduziu significativamente, segundo BAER (2002).

Este quadro desestabilizou as relações entre governo e setor privado, e acabou se tomando

mais um argumento a favor das privatizações.

O governo ensaiou o controle da dilatação das empresas estatais pela primeira vez em

1979 com a criação do Programa Nacional de Desburocratização e a Secretaria Especial para

Controle de Empresas Estatais (SEST). Esses programas não impactariam fortemente o

processo de privatização, mas serviram para centralizar o controle sobre as estatais. Como

aponta Baer (2000), o programa de privatização da década de 1990 foi impulsionado

principalmente pela necessidade de o governo maximizar suas receitas com a venda das

empresas estatais. Prova disso, a maioria dos compradores eram empresas estrangeiras ou as

maiores empresas privadas nacionais.

As transformações na economia brasileira nas décadas de 1980 e 1990, não se

concentraram apenas nas privatizações. O país passou por um momento de crise que

modificou as relações econômicas em diversos patamares. Sob a perspectiva do século XX, o

capitalismo brasileiro, que era um dos mais dinâmicos do mundo (POCHMANN, 2000) com

crescimentos do PIB acima da média, nas décadas de 1970 e 1980, passou por um processo de

inflexão. A causa para essa involução seria o modelo voltado para a maior integração

internacional, em contraposição ao padrão verificado anteriormente que combinava um

projeto de industrialização com forte expansão estatal e ampla internacionalização do

mercado interno.

O país, que crescia em industrialização, viu os índices de participação no emprego

industrial e a geração de postos de trabalho qualificados caírem nas décadas de 1980 e 1990.

Segundo Pochmann (2000), a partir de 1990, a quantidade de pessoas sem emprego e

procurando postos de trabalho ganhou corpo.

Deste quadro de crise, fez-se necessário que a sociedade local buscasse sua

reorganização econômica, um novo projeto de desenvolvimento, que não fosse tão somente

dependente da renda gerada pelo trabalho industrial. Nos anos seguintes à privatização, teria

se verificado esta mudança gradativa no perfil do município. Os setores de comércio e

serviços, que até então seriam necessários mais para suprir as necessidades da população

industrial, passou a se fortalecer e se tomar um componente a mais na vocação econômica da

cidade.
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A relevância da atividade industrial não se esgotou, porém, a intenção é avaliar como

aconteceu o processo de encolhimento de sua participação na realidade econômica do

município criando uma relação diferente daquela vista antes da crise que culminou com a

privatização. Em relação à participação no PIB local, por exemplo, ou acerca do percentual de

mão-de-obra empregada, analisar o quão significativas foram as modificações ocorridas.

A definição da estrutura do trabalho se baseou na necessidade de trazer à tona

informações pertinentes, bem como para evitar uma avaliação superficial, sobre o tema

abordado. Desta forma, o trabalho é iniciado com a apresentação dos conceitos que envolvem

a temática do desenvolvimento econômico local. O objetivo desse capítulo é situar as teorias

para o estudo da realidade de um município, levando em conta o fato de estar inserido em um

contexto nacional e mundial.

A segunda parte da pesquisa trará um levantamento bibliográfico sobre a realidade

brasileira no período da privatização e nos anos subsequentes. A intenção é apresentar uma

visão contextual das características econômicas que impactaram a situação no município, ou

seja, analisar como os cenários econômicos mundial e nacional influenciaram os

acontecimentos que culminariam com a privatização da CSN e, consequentemente, a

necessidade de mudança no perfil econômico da cidade.

Já em um terceiro momento, traremos o estudo de caso objetivo principal desta

monografia. Assim, será feita uma introdução com os principais momentos da história da

cidade de Volta Redonda. Em seguida um detalhamento sobre o período da privatização e, por

fim, a análise do período pós-privatização chegando aos dias atuais. Esta parte do trabalho

visa contextualizar, sob o ponto de vista econômico, o processo histórico de fundação do

município de Volta Redonda e as consequências desse processo na atualidade.

Finalmente, serão apresentados dados estatísticos que mostram a evolução econômica

da cidade com foco na comparação entre o setor de Indústria de Transformação e o setor de

Comércio e Serviços. Uma observação crítica destes dados será desenvolvida com o auxílio

de conceituações e referencial teórico que embasem estas observações. A intenção é verificar

até que ponto os setores de Comércio e Serviços ganharam importância no cenário municipal

em face da redução da predominância da atividade Industrial, avaliando, com base em dados

quantitativos e qualitativos, como é a realidade econômica do município e apontar tendências

futuras.

Enfim, busca-se com este trabalho, investigar até que ponto estas transformações

impactaram e continuam impactando na reestruturação produtiva local e, com isso, apontar as

tendências para as próximas gerações. O objetivo principal é analisar como se deu o processo



13

de reestruturação econômica do município de Volta Redonda no período posterior à

privatização da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Para tanto, pretende-se responder às seguintes questões centrais: Como foi o processo

de reestruturação econômica de Volta Redonda no período pós-privatização da CSN e quais

as consequências atuais para a realidade sócio-econômica do município?



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Segundo Tânia Bacelar de Araújo (2005) a discussão no plano teórico-prático sobre a

questão do desenvolvimento local/regional deve ser feita com uma visão crítica contrapondo a

"tendência apologética" (quase um modismo), do pensamento "único localista". Ela cita o

estudo de Carlos Brandão (2003) sobre o tema, onde é feita uma tentativa de resgatar as

determinações estruturais da dimensão espacial do processo de desenvolvimento capitalista.

A pesquisadora considera "insuficiências e desvios" a desconsideração do ambiente

macroeconômico, a minimização dos conflitos políticos, da estruturação das classes sociais e

do papel do espaço e das políticas nacionais. Ressalta também a importância da análise das

especificidades nacionais em situação de subdesenvolvimento (no caso do presente trabalho, o

Brasil à época, na década de 1990), questionando o que chama de "localismo acrítico" e suas

"comparações simplistas entre experiências internacionais desenvolvidas em países com
,

história e inserção na ordem capitalista completamente diferentes" (ARAUJO, 2005).

Nota-se, com isso, a relevância de estudar o desenvolvimento local sob a ótica das leis

estruturais do capitalismo e a tendência que ele apresenta de se desenvolver de forma desigual

e de, recorrentemente, aprofundar e tomar complexa a divisão social do trabalho, em todas as
,

suas dimensões, inclusive a espacial. E necessário, portanto, analisar todas as escalas daquele

contexto (local, nacional e global) para se chegar a um resultado realista. Para Araújo (2005),

nenhuma escala é pior ou melhor, mas elas ganham maior ou menor significação em cada

momento histórico particular.

O conceito de "desenvolvimento" também é ponto de divergência entre os

pesquisadores da Economia. Segundo Siedenberg (2001), o uso indiscriminado do termo

prejudica a sua compreensão tornando-o genérico e inexato. Levando em conta esta

problemática, o autor considerou as essências da clareza e precisão do conceito, definindo-o
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como um processo que significasse a concretização de um estado de crescentes mudanças

positivas:

(...) quando se trata do termo desenvolvimento, duas características de qualquer
conceito - clareza e precisão - parecem estar em contradição direta com a
intensidade e a frequência de seu uso. Ou ainda, em outras palavras: a intensidade e
a freqüência do uso desse conceito não devem nem podem ser consideradas prova
irrefutáveI de sua utilidade. (...) em tomo do conceito de desenvolvimento,
estabeleceu-se, tanto na retórica política quanto na idiomática jurídica e na
terminologia oficial, uma forte tendência natural para indicar um contexto
relativamente impreciso, aproximado, indefrnido, ambíguo, que permite as mais
diversas interpretações. (SIEDENBERG, 2001, p. 6 e 7)

Em contraponto à apreensão de Siedenberg com a imprecisão no uso do termo,

Brose (2000) traz à tona a preocupação com a contextualização que o tema deve abordar:

Seja o desenvolvimento adjetivado como integrado, holístico, participativo,
sustentável, globalizado, ou o que quer que seja. (...) a mudança para melhor, o
desenvolvimento, depende de uma complexa, demorada e contínua interação e
sinergia entre fatores econômicos, políticos, sociais e culturais para acontecer. (...)
São as inter-relações (sic) horizontais entre os mais diversos atores sociais que
caracterizam o capital social, confiança mútua e a organização que permitem a
paulatina melhoria da qualidade de vida em um território. (BROSE, 2000, p. 10)

Ambas as definições são importantes no tocante a este trabalho, entretanto não

se deve ater ao pensamento de relacionar o desenvolvimento à melhoria crescente. Como

afirma Cruz (2005), a busca por desenvolvimento é uma constante e se molda às necessidades

e transformações e a partir do desencadear dos momentos históricos vividos por um

determinado grupo social. Gremaud et aI. (2004) diferenciam crescimento e desenvolvimento,

conceitos que, segundo eles se confundem.

O primeiro, crescimento econômico, é a ampliação quantitativa da produção, ou
seja, de bens que atendem às necessidades humanas. Já o conceito de
desenvolvimento é mais amplo, que inclusive engloba o de crescimento econômico.
Dentro desse conceito, o importante não é apenas a magnitude da expansão da
produção representada pela evolução do PIB, mas também a natureza e a qualidade
desse crescimento. (GREMAUD et aI., 2004, p. 80)

Para Schumpeter (1982), o desenvolvimento não deve ser visto como um processo

evolucionista, em que a adaptação a fatores diversos cria as condições. Esta teoria, segundo

ele, já estaria superada. As mudanças históricas e a ideia de que haveria ciclos na economia

para explicar o desenvolvimento também não dariam conta sozinhas, de explicar o
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desenvolvimento. Partindo dessas considerações, o autor delimita seu entendimento sobre o

desenvolvimento:

Entenderemos por desenvolvimento, portanto, apenas as mudanças da vida
econômica que não lhe forem impostas de fora, mas que surjam de dentro, por sua
própria iniciativa.
(...) Todo processo concerto de desenvolvimento repousa finalmente sobre o
desenvolvimento precedente.,
(...) E uma mudança espontânea e descontínua nos canais do fluxo, perturbação do
equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente
existente. (SCHUMPETER, 1982, p. 47)

Marx (1984) corrobora com a idéia de que o desenvolvimento é um processo

descontínuo, que traz perturbação e o desequilíbrio do status quo. Utilizando-se de várias

descrições de fatos reais ele deixa esta premissa transparecer como no exemplo a seguir sobre

o início da operação das máquinas em substituição às manufaturas no século XIX: "(...) por

meio da divisão do trabalho, 10 homens faziam diariamente mais de 48 mil agulhas de

costura. Uma única máquina fornece, no entanto, 145 mil num dia de trabalho de 11 horas."

(MARX, 1984, p. 70)

Por vezes, o autor substitui a palavra desenvolvimento por "revolucionamento" no

texto, o que parece expressar essa dinâmica transformadora que as inovações provocam. A

teoria do autor por trás deste exemplo é a de que com "o desenvolvimento do sistema fabril e

com o revolucionamento da agricultura, que o acompanha, não só se expande a escala da

produção nos demais ramos da indústria, mas também se modifica seu caráter. (...) A

cristalização fixa de sua organização, oriunda da velha divisão do trabalho, dissolve-se com

isso e dá lugar a mudanças continuas". (MARX, 1984, p.71)

Esclarecida a conceituação de desenvolvimento, faz-se necessário discutir a dimensão

local desde termo. Cruz (2005) aponta que esta vertente (desenvolvimento local) remete a três

estágios distintos, porém relacionados: A ética (que deve levar em conta a concomitância com

o presente e a evolução no tempo) e a cultura (relacionada à identidade de um povo); o caráter

prático do desenvolvimento que deve traduzir-se em ações de cunho público (universal); e,

por fim, a contextualização com os meios de produção e a economia global.

Parece-me que o desenvolvimento se baseia, antes de mais nada, na capacidade de
um povo em pensar a seu próprio respeito, dotar a si mesmo de um projeto, o que
evidentemente, remete à cultura e à ética com suas duas vertentes de solidariedade
sincrônica com a geração presente e solidariedade diacrônica com as gerações
futuras. Em seguida, é a capacidade de traduzir este projeto em um conjunto de
medidas político-administrativas, o que remete ao quadro institucional, no sentido,
amplo do termo, e à problemática de recursos humanos. E apenas em terceiro lugar
que vem o grau de integração e modernidade do aparelho produtivo, por um lado, e
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a modalidade de inserção na economia mundial, por outro. Este último elemento
pode ajudar ou travar, mas isso não é decisivo. (CRUZ, 2005, p. 9)

Sob a ótica do desenvolvimento regional, é importante estabelecer a importância do

espaço físico. Em relação a esta questão, Galvão (2004) defende que deve ser deixada de lado

a visão de que o espaço seria apenas a condição de existência dos objetos físicos, e buscar a

definição de espaço como um atributo social. O autor esclarece esta questão da seguinte

forma:

No seu sentido mais geral, o espaço é uma condição de existência dos objetos físicos
e de suas relações, e não uma propriedade deles, como defende Coraggio (1998).
Harvey (1999), no entanto se desvencilha de pronto das questões envolvidas nesta
visão geral do espaço para adotar outra, que define seu objeto, desde o início, como
um atributo social: a localização das atividades humanas, que é "socialmente
produzida". Defende ele (1999, p. 375) que a interligação propiciada pela troca
chancela a unidade dos processos de trabalho socialmente úteis - trabalho abstrato -
determinando, assim, as perspectivas concretas de integração espacial, ou seja, de
ligação entre processos de produção de mercadorias entre diferentes lugares. Para
isso, muito contribui o dinheiro, enquanto equivalente universal que decodifica a
escala de valores comum necessária ao fluir das transações operadas pelo capital.
(GALVÃO, 2004, p. 55)

Swyngedouw (1989) apud Galvão (2004) esclarece que enquanto o espaço se define

no âmbito e a partir das determinações mais gerais da reprodução capitalista como uma

dimensão associada desta, o lugar compreende aquele substrato geográfico-social que se

refere ao território em si e a seus elementos sociais. Nos novos tempos, "a localidade estaria

se tomando crescentemente o lugar de regulação e organização institucional' da organização

espacial global-local" (2004, p. 56).

A relação do conceito de espaço/lugar com o desenvolvimento é explicada na visão da

dinâmica capitalista da competição dos capitais e da tensão nas relações trabalhistas

(patrão/trabalhador) .

Na dinâmica capitalista de desenvolvimento sobressai-se o fato de que os capitais
são instados a competirem o tempo todo entre si e consigo mesmo, na tensa relação
entre capitalistas e trabalhadores, para dar curso ao processo de valorização. Um
processo tendencial, porque a perspectiva oposta de desvalorização social- até pela
via da inovação tecnológica - dos capitais é também uma constante, importando na
possível não-sobrevivência da fração específica em questão. A dialética valorização-
desvalorização da acumulação vai engendrando, assim, uma angustiante e indefmida
trajetória de evolução para cada fração individual do capital. (Idem, p. 56 e 57)

Todo este referencial teórico é empregado por Galvão para expor sua idéia sobre o

desenvolvimento regional que se deu no Brasil, após a crise que se desenrolou na década de
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1980. O autor chama de "crise" o momento em que o país volta sua política econômica para o

mercado externo. Segundo ele, todo o movimento de superação da crise pode ser descrito

também como um processo de recuperação do controle exercido pelo capital sobre o espaço

global e, por extensão, sobre o trabalho concreto mobilizado nos vários compartimentos

territoriais do planeta.

A crise da década de 1980 inaugura outra fase no desenvolvimento regional
brasileiro, em que as forças que concorriam para amarrar a dinâmica de uma região
às outras não mais se observavam (Guimarães Neto, 1997; Cano, 1998b).
Romperam-se arranjos de complementaridade produtiva pacientemente elaborados
durante a industrialização substitutiva. A coesão em tomo ao mercado interno foi
aos poucos deixada de lado em prol de uma maior autonomia das várias frações
territoriais na busca de vínculos aos mercados externos, gerando dispersão e
fragmentação do sistema econômico nacional (Pacheco, 1998). O mote, num quadro
de crescimento lento ou nulo, parece que está associado, desde há algum tempo, a
um reformismo enfadonho, cujo resultado parece ficar cada vez mais distante em
nosso campo de visão quanto mais aderimos a essa agenda. (Idem, p. 28)

Entender o desenvolvimento regional brasileiro passa por entender também as

transformações econômicas sofridas pelo país. No caso específico deste trabalho, analisar um

período específico entre a década de 1980, com as mudanças ocorridas na condução da

Economia em virtude do "neoliberalismo" mundial, passando pelos anos das primeiras

privatizações dentro do plano de desestatização dos anos de 1990, até os dias atuais. E como

esta monografia trata do caso particular do município de Volta Redonda, se faz necessário

evidenciar questões que influenciaram de alguma forma os rumos que o município tomou

naquele contexto.

2.2. A ECONOMIA BRASILEIRA NO PERÍODO ANALISADO

Segundo Pochmann (2000), o capitalismo brasileiro foi um dos mais dinâmicos do

mundo entre 1890 e 1980, com taxa média anual de variação do Produto Interno Bruto (PIB)

estimada em 4,14%. Para o mesmo período de tempo, somente a Venezuela registrou taxa de

variação anual do PIB de 4,99%, superior à do Brasil. Entre as décadas de 1950 e 1970,

quando houve o maior impulso à industrialização nacional, o país viveu um período de ouro,

com taxa média anual de expansão da produção de quase 7%. Nota-se, com isso, que nos

últimos cem anos o Brasil conseguiu atingir um desempenho econômico acima da média

mundial e bem acima da dos países centrais.

Pode-se perceber também, em perspectiva histórica, que o crescente impulso ao

desenvolvimento das forças produtivas ocorrido entre 1930 e 1980, através da combinação do
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projeto de industrialização com forte expansão estatal e ampla internacionalização do

mercado interno, "mostrou-se extremamente favorável à maior participação relativa do Brasil

na economia mundial." (POCHMANN, 2000, p. 126)

O final dessa "boa" fase da Economia brasileira se confunde com transformações

sofridas mundialmente pelo sistema capitalista. Na visão de Alcoforado (1997), os recursos

econômicos do capitalismo eram, até meados do século passado, o capital, os recursos

naturais e a mão de obra. A partir das mudanças, porém, estes recursos seriam "substituídos"

pela produtividade, a inovação e o conhecimento. Esta fase, mundialmente falando, também

marca a passagem para 9 domínio das esferas financeira e monetária nas relações (em outras

palavras, baseado no mercado financeiro, câmbio, juros, bolsas, futuros e opções, etc.). Essas

transformações são assim resumidas pelo autor:

o capitalismo industrial, simbolizado de 1850 a 1950 pela fábrica, suas chaminés,
seu ritmo de atividade, sua disciplina de trabalho, está em vias de se eclipsar diante
de uma nova realidade. Este eclipsar deve atingir também a classe operária e o
próprio sindicalismo clássico. Não é por acaso que desaba toda uma concepção de
socialismo forjada na luta contra a exploração capitalista na indústria que tinha na
classe operária a força principal de emancipação humana e no proletariado industrial
o messias dos tempos modernos. (ALCOFORADO, 1997, p. 13)

Vemos nesta afirmativa o destaque para o setor industrial, que no Brasil passava por

transformações profundas, principalmente a partir de 1970. Não apenas a conjectura externa

foi a responsável por este quadro, mas fatores internos de desestruturação, como pontua

Werneck Baer (2002). Segundo ele, até o final da década de 1970, as empresas públicas

brasileiras funcionaram relativamente bem. Cálculos realizados pelo autor sobre a produção

dessas empresas por unidade do PIB no período de 1970 a 1979 revelam que o minério de

ferro e o aço plano aumentaram 30%, telecomunicações 48%, eletricidade 520/0 e

petroquímicos 157%.

A causa para a mudança radical no quadro positivo relatado aqui seria, em linhas

gerais, a seguinte: com o desenvolvimento da crise provocada pela dívida e a explosão

inflacionária no final dessa década, o governo brasileiro utilizou as empresas públicas como

ferramentas de políticas macroeconômicas e os preços de seus produtos eram usados como

instrumentos de controle das taxas de inflação em ascensão. "O preço real dos produtos de

ferro e aço (um setor dominado por empresas estatais) despencou 50%" (BAER, 2002, p. 303)

no início dos anos 1980.

Já Gremaud, Vasconcellos e Toneto Jr. (2004) apontam fatores pontuais para explicar

o quadro de crise. O país passava por uma transição política do fim da Ditadura Militar para o
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regime democrata, e para isso foi instituído um governo transitório, já representado por civis

(José Sarney, 1985-1990), mas ainda indicado pelo Colégio Eleitoral. A condução política

econômica da chamada Nova República elegeria o combate inflacionário como meta principal

(GREMAUD, et aI., 2004) e, a partir de 1985, uma série de planos econômicos que visavam a

quedas drásticas da inflação intercalados por períodos de controles ortodoxos foram

implantados.

Vê-se, nesta visão, que o fator político teria sido decisivo para agravar o quadro de

crise. "Todo esse processo se deu em um ambiente de democratização, que colocava novas

pressões políticas e sociais, por exemplo, a elaboração da nova Constituição (1988),

dificultando ainda mais a estabilização" (GREMAUD, et aI., 2004, p. 415). Segundo os

autores, as indefinições e mudanças no rumo da política econômica era explicado pela

heterogeneidade do ministério também na área econômica, que contava com linhas de

pensamento e atuação divergentes. As causas para a inflação seriam os "choques externos e

internos" a partir da década de 1970 (choque do petróleo - 1970 a 1979; choque das taxas de

juros internacionais (início dos anos 1980; choques agrícolas (quebras de safra); alterações

cambiais, entre outros).

Esta realidade provocaria um movimento brasileiro em direção à privatização

começou no final da década de 1970, quando a queda da taxa de crescimento resultou num

aumento acirrado da concorrência entre a empresa pública e o setor privado pelos recursos de

capital - internos e externos -, cada vez mais escassos. Segundo Baer, como as empresas

estatais se inseriam em meio a grandes projetos de investimentos que tinham apoio total do

governo, a oferta de recursos disponíveis para o setor privado era cada vez mais abreviada, o

que teria dado "fim à harmonia do 'tripé' e levou a um movimento em favor da privatização"

(BAER, 2002, p. 305).

A primeira tentativa de controlar a expansão das empresas estatais brasileiras
ocorreu em 1979 com a criação do Programa Nacional de Desburocratização e a
Secretaria Especial para Controle de Empresas Estatais (SEST). Esses primeiros
programas não causaram grande impacto sobre o processo de privatização, mas o
governo usou a SEST para obter um controle centralizado maior sobre as empresas
estatais. Na verdade, essa instituição facilitou ao governo utilizar as estatais como
instrumento de políticas macroeconômicas (isto é, o uso do pricing das estatais para
tentar controlar a inflação e captar uma quantidade maior de fmanciamento externo).
(Idem, p. 305)

Sem diminuir a predominância dos fatores internos como causadores da crise

brasileira do setor industrial, ecoavam no país as consequências de um modelo chamado

neoliberalista defendido por lideranças econômicas e políticas mundiais. Segundo Figueiredo
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(2004), o neoliberalismo, dentro da perspectiva do processo global contemporâneo nada mais

é do que a sequência recente de um périplo que vem de longe. Entretanto, surgiu

concretamente como resultado do Consenso de Washington, que resultou de uma sequência

de reuniões, encontros e seminários ocorridos na capital norte-americana, na década de 1980.

A explicação de Alcoforado (1997) auxilia no esclarecimento desta realidade:

A crise estrutural do sistema capitalista mundial traz a exigência de reestruturar as
economias dos países líderes e, também, dos países periféricos. A tese defendida
pelas empresas transnacionais, pelos governos dos países capitalistas centrais, pela
ONU, pelo FMI e pelo Banco Mundial é a da integração da economia mundial
segundo os princípios neo-liberais, isto é, que contemple a liberalização dos
mercados e a existência do Estado Mínimo. A tese da globalização está sendo
colocada como um imperativo para a superação da crise estrutural do sistema
capitalista mundial. Sem a globalização, o sistema capitalista mundial seria levado à
bancarrota. (ALCOFORADO, 1997, p. 15 e 16)

A nova dinâmica das relações econômicas foi fundamental para o processo que

culminaria com a política "desestatizante" brasileira da década de 1990. Para Alcoforado, a

privatização de empresas estatais, a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro, a

política de livre negociação salarial, a desregulamentação do plano econômico, entre outras

medidas, foram proclamadas pelos defensores da política de "desestatização" como o

caminho que levaria o Brasil à modernidade. Segundo o autor, a visão dos ideólogos do

Governo Collor era a de que os entraves ao desenvolvimento do Brasil se situavam no

gigantismo do Estado, nas estatais ineficientes, no exagerado protecionismo do mercado

interno e na excessiva regulamentação da economia brasileira. "Após dois anos e meio de

governo, as medidas adotadas pelo presidente Collor para superar os entraves existentes ao

desenvolvimento nacional resultaram em danos para o País porque provocaram a

desorganização da economia brasileira e o aprofundamento da desagregação social." (Idem, p.

109)

Já Baer (2002) analisa este mesmo momento sob a perspectiva interna. Para ele o

programa de privatização da década de 1990 era impulsionado principalmente pela

necessidade de o governo maximizar suas receitas com a venda das empresas estatais. Um dos

fatores que culminaram com as privatizações seriam as pressões sociais e políticas geradas

pelo rápido crescimento de mão-de-obra e um elevado grau de migração para as cidades.

Estas pressões contribuíram para a disposição de sucessivos governos em absorver a mão-de-

obra no setor público (neste caso as empresas estatais) bem além de suas necessidades reais.

O gradativo reconhecimento do excesso significativo de pessoal em muitas das empresas

estatais teria sido, na verdade, um dos motivadores do processo de venda das estatais.
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o governo Collor/Itamar Franco (1990-1994) assumiu, com o objetivo de promover

uma reforma administrativa e fiscal, que eliminaria o déficit na balança comercial

(GREMAUD, et aI., 2004). Uma série de medidas integrava esta reforma entre elas: a redução

do custo de rolagem da dívida pública, a suspensão dos subsídios, os incentivos fiscais e

isenções e a ampliação da base tributária pela incorporação dos ganhos da agricultura, do

setor exportador e dos ganhos de capital nas bolsas, entre outras.

No que diz respeito à reforma administrativa, promover-se-ia o programa de
privatizações, a melhoria dos instrumentos de fiscalização e de arrecadação com
vistas a diminuir a sonegação e as fraudes (tributárias, previdenciárias, etc.).
(...) mudança na política comercial, dando início ao processo de liberalização do
comércio exterior (a chamada abertura comercial), com redução qualitativa das
tarifas de importações de uma média de 40% para menos de 20% em quatro anos.
(GREMAUD, VASCONCELLOS & TONETO JR, 2004, p. 440)

o programa de privatização era colocado como um elemento central no processo de

ajuste fiscal e patrimonial do setor público. Este ponto, porém, segundo Gremaud,

Vasconcellos e Toneto (2004), foi bastante controverso, e a definição das regras do Programa

Nacional de Desestatização, conduzido pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social), foi alvo de críticas, principalmente no que se refere aos ativos que

seriam aceitos como pagamento.

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é referida pelos autores citados como uma

das empresas impactadas por esta realidade econômica brasileira e mundial. De fato o seu

processo de privatização foi o resultado de um desencadear de fatores externos, mas também

internos, como por exemplo, o forte processo grevista que se deu na década de 1980 e

culminou com a intervenção militar na Usina em 1988.

Também a historiografia sobre o município de Volta Redonda concorda que o

município tinha posição estratégica no país, isto por conta da presença da CSN (Companhia

Siderúrgica Nacional) em seu território. Na verdade, a cidade só foi constituída município

depois que se deu o desenvolvimento local em termos de infraestrutura, comércio, entre outras

coisas, por causa presença da Siderúrgica. Assim, pode-se dizer que todos estes conceitos

sobre a Economia brasileira levantados anteriormente são determinantes para o desencadear

de fatos na história recente do município.



3. ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A HISTÓRIA DE VOLTA REDONDA

A cronologia do setor da siderurgia no Brasil remonta do século XIX. Foi neste

período que se deu a construção das primeiras usinas destinadas à transformação de minérios

em produtos industrializados, em Minas Gerais. Eram forjas de empresas de mineração

inglesas que se instalaram no Brasil (MOREIRA, 2000). Já no início do século XX, o governo

adotara uma política de incentivo a quem se propusesse a explorar o minério de ferro. A

presença de grandes jazidas minerais no território do país despertou o interesse de grupos

estrangeiros (lá fora o setor já era relativamente desenvolvido). Por isso, a tendência

nacionalista na condução das políticas para este setor veio como resposta à compra de nossas

reservas por estrangeiros. Após 1920, algumas siderúrgicas foram criadas como resposta ao

impulso da indústria nacional.

Por outro lado, o Brasil também fora atingido pela crise que abateu o mundo após a

guerra de 1914. Principalmente com a crise de 1929 (MOREIRA, 2000), a baixa do preço do

café no mercado exterior fez com que as elites políticas do país começassem a pensar em uma

saída para a estagnação do crescimento do país. Em 1931, Getúlio Vargas, já afirmava que o
"-país precisaria desenvolver a siderurgia. Sob pressão dos militares (BEDE, 2004; MOREIRA,

2000), Vargas deu início ao processo de criação de uma Usina de Aço no país. Mas para isso

não poderia contar apenas com as reservas internas do país, insuficientes para tal

empreendimento. Além disso, sabia que precisaria importar tecnologia para dar forma à sua

empreitada.

No início da década de 1940, sabia-se que o governo Vargas demonstrara certa

simpatia pelos países do Eixo: Alemanha, Itália e Japão. Há historiadores que defendem que

tudo não passou de uma estratégia política de Vargas, que ao declarar apoio à Alemanha,

acabou pressionando os Estados Unidos. Esta "manobra consciente" (MOREIRA, 2000)

rendeu o crédito de 45 milhões de dólares, por meio do americano Eximbank (Banco de

Exportação e Importação de Washington), para a montagem da Usina no Brasil.
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Em 1942, o Brasil declara guerra às potências do Eixo (Alemanha, Itália e Japão),
em virtude dos ataques de submarinos às embarcações brasileiras, na maioria dos
casos em águas territoriais de um país que se anunciara neutro. O alinhamento do
Brasil com as nações aliadas transforma a construção da usina de Volta Redonda em
objeto de interesse militar estratégico, o que viabiliza o fornecimento imediato,

"pelos americanos, de equipamentos à Companhia Siderúrgica Nacional (...). (BEDE,
2004,p.38)

A escolha de Volta Redonda como local onde se daria marco inicial da siderurgia no

Brasil passou por motivações geográficas, econômicas, estratégico-militares, de infra-

estrutura, mas também de interesses pessoais. A localização num ponto equidistante entre os

principais centros de desenvolvimento do país (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), a

linha férrea Central do Brasil cortando seu território, os baixos salários praticados no

decadente Vale do Paraíba, as condições geográficas, os recursos hídricos, e finalmente a

distância relativa do litoral - fator importante em tempos de guerras de submarinos - deu a
"Volta Redonda vantagem significativa. Porém a historiografia (BEDE, 2004; MOREIRA,

2000; VEIGA & FONSECA, 1989) tem conhecimento que foi determinante a influência dos

laços de amizade e família com duas essenciais figuras da história do município (a fazenda

Santa Cecília, localizada em Volta Redonda, pertencia a parentes do governador do Rio de

Janeiro, Amaral Peixoto, e de Guilherme Guinle, o mais influente dos técnicos responsáveis

pelo projeto da CSN).

A partir de 1942 começa então a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. A

mão de obra necessária para o empreendimento veio, sobretudo, de Minas Gerais, mas

também de São Paulo, do Nordeste e do Rio de Janeiro. Agentes de recrutamento

deslocavam-se para o interior desses estados para o alistamento de trabalhadores. Essa soma

heterogênea de brasileiros vindos de diversas culturas foi o ponto de partida para a construção

do "novo homem", que almejavam os idealizadores do Estado Novo. Este homem novo seria:

"menos que um cidadão, mas um súdito do regime, trabalhador, cordial, ordeiro, hígido,

protegido, amparado e policiado pelo Poder Público, soldado da construção do futuro

nacional." (BEDÊ, 2004, p. 66)

Nesse sentido, a satisfação de necessidades básicas como habitação, alimentação,
saúde e educação, assim como o amparo à família, acabariam por tomar-se pontos
primordiais da política estadonovista de proteção ao trabalhador e ao próprio
progresso material do país." (MOREIRA, 2000, p. 54)

E é a CSN quem vai representar o papel do Estado em Volta Redonda. Através de sua

direção, o governo Vargas determinava a construção de barracões para os trabalhadores - que

iriam abrigar posteriormente também as famílias dos trabalhadores que vinham para a cidade
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sozinhos num primeiro momento. A cidade crescia ao mesmo tempo em tomo da fábrica e à

medida que ia caminhando a montagem da Usina.

Os primeiros anos do desenvolvimento de Volta Redonda são conhecidos, até mesmo

pela população, como o "Eldorado". Era notório o desenvolvimento da cidade que ganhou

escolas, um hospital e toda uma rede de infraestrutura, casas que eram disponibilizadas

gratuitamente para os trabalhadores - porém pelo período em que estivessem trabalhando.

Tudo, dentro dos moldes do Estado Novo, que pregava a participação do estado

disponibilizando para a população a satisfação de suas necessidades básicas: alimentação,
"moradia, educação, saúde e amparo à família (BEDE, 2004).

Através da CSN, Volta Redonda foi o laboratório onde o Estado Novo experimentava

todas as suas teorias de condução de um país ao desenvolvimento. A CSN funcionava como

uma verdadeira prefeitura de Volta Redonda, disponibilizando médico, dentista, formação

profissional, casas entre outros.

A intervenção da CSN na vida dos operários dava-se em todos os níveis, desde a
formação técnica, o médico, o dentista, (...) até o policiamento, a ronda da cidade. A
Companhia possuía a Rádio Siderúrgica Nacional (...). E até uma 'moeda' própria
foi criada - era o 'boró' -, vales de cor rosa com os quais os funcionários faziam suas
compras. Este controle de todas as esferas da vida político-ideológico onde o Estado
assumia para si a tarefa de educar e formar o novo trabalhador brasileiro, (...).
(VEIGA & FONSECA, 1989 p. 20)

Com o desenvolvimento de Volta Redonda era impossível manter por muito tempo sua

condição de distrito de Barra Mansa. Segundo Bedê (2004), o descontentamento era notório

com o ínfimo investimento em obras públicas em detrimento do grande volume de

arrecadação que representava Volta Redonda com a CSN, e todo o desenvolvimento de

comércio e serviços decorrentes da industrialização. No ano de 1954, depois de um plebiscito

em que votaram pouco mais de 2,8 mil pessoas dentro de um universo populacional de

aproximadamente 40 mil habitantes, Volta Redonda foi elevada a condição de município, no

dia 17 de julho, uma terça-feira daquele ano.

A crise política que se abateu no país já no fim da década de 1950 e início dos anos 60,

fez com que Volta Redonda vivesse em escala local, todas as nuances da história do país. "A

crise do início dos anos 60 atingira em cheio a CSN" (MONTEIRO, 1995, p. 42). A redução

do preço do aço, em obediência à política antiinflacionária do governo federal, a redução dos

níveis de investimento, além da perda, em fins dos anos 50, das isenções tributárias de que a

empresa beneficiava-se em Volta Redonda, implicaram um aumento de custos significativo e

imediato. A entrada em operação de novas usinas, como a Cosipa e a Usiminas, acirrou a
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concorrência interna. Em 1962, tem início um processo de expansão e de racionalização da

empresa, visando atingir maior índice de nacionalização, atualização da administração e

aperfeiçoamento sistemático do pessoal.

Paralelamente, a CSN começava a desvencilhar-se de suas responsabilidades
públicas em Volta Redonda, transferindo para a prefeitura a administração de ruas,
praças, transportes, entre outros. Começa então a desaparecer a aura que envolvia a
CSN como mãe daquela "família siderúrgica" que se buscara construir desde os seus
primórdios. Associe-se a isso a espiral inflacionária do ano de 1963, quando a alta
de preços atinge a inédita taxa de 90% ao ano, corroendo rapidamente o poder de
compra dos salários. Nessas novas condições, a sensibilidade operária certamente
estará mais aguçada para a luta sindical. (MONTEIRO, 1995, p. 42-43)

,
E nesta época que acontecem os primeiros movimentos sindicais por aumentos na

CSN. Por conta da ligação e relevância da CSN na vida da cidade, o sindicato representava

não só o operariado, mas também a liderança da população. Muitos foram os diretores do

sindicato que ganharam cargos na administração pública. Com o golpe militar de 31 de março

de 1964, que destituiu o presidente João Goulart, porém, esta realidade se modificou. Logo

nos primeiros dias após a tomada do poder pelo Exército, o sindicato sofre intervenção

(VEIGA & FONSECA, 1989).

o regime militar que se sustentaria no poder por 21 anos teve como fund~menta~&

primazias econômicas o combate à inflação e a recuperação da confiança dos Qre40res

internacionais (MOREIRA, 2000), de modo a promover a retomada do crescimento. As

políticas econômicas implementadas por cada um dos governos militares se beneficiaram em

larga escala da hegemonia do Poder Executivo, garantida pela edição dos vários atos

institucionais e emendas constitucionais. A situação de exceção assegurou a intervenção

direta do Estado em todos os setores da economia, regulando do capital à força de trabalho.

Afinal, a crise que marcara os últimos anos do governo Goulart exigia, no entender dos novos

governantes, medidas drásticas.

Situações de perda de autonomia administrativa e de interferência do Estado na
defmição do preço do aço já haviam sido experimentadas pela CSN ao longo dos
governos de Juscelino Kubitschek e João Goulart. A partir de 1964, no entanto, o
setor siderúrgico iria tomar-se definitivamente um instrumento da política
econômica dos governos militares. (MOREIRA, 2000, p. 96)

O período que se estende entre as décadas de 1970 e 1980 - os últimos governos

militares até o primeiro governo da Nova República - foi marcado por uma série de crises na

economia brasileira. E a Companhia Siderúrgica Nacional também passou por uma crise
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específica. Segundo Moreira, em outras palavras, ao fim do "milagre econômico brasileiro",

ao início do desaquecimento da economia, à crise social, vieram somar-se a expansão do

movimento grevista, o empreguismo e a falta de um gerenciamento eficaz.

A crise internacional do petróleo no início dos anos 1970 trouxe à tona, com toda a
intensidade, a vulnerabilidade e a dependência da economia brasileira em relação ao
mercado externo. Após um momento inicial, em que se recusou a impor uma
orientação recessiva e a abrir mão do crescimento, o presidente Geisel (1974-1979)
foi obrigado, já no fmal de seu governo, a rever sua política econômica. Seu
sucessor, João Figueiredo (1979-1985), apesar das declarações do ministro da
Fazenda, Delfim Neto, de que faria reviver o "milagre econômico", não conseguiu
superar as dificuldades. O país havia mudado, assim como a conjuntura
internacional, cada vez mais sensível às oscilações do petróleo. (MOREIRA, 2000,
p. 115)

As graves dificuldades que atingiam a economia brasileira seriam legadas ao primeiro

presidente da Nova República, José Sarney (1985-1989). As tentativas de combate à inflação

levadas a cabo por seu governo traduziram-se em consecutivos planos de estabilização

(MOREIRA, 2000). Em vez de atingir suas finalidades, essas tentativas inseriram na vida do

brasileiro algumas novidades que passariam a povoar seu cotidiano e a alimentar sua

descrença em soluções "mágicas", representadas por planos econômicos. Troca de moeda,

congelamento de preços e salários, empréstimos compulsórios, nada mais parecia ser eficaz

no combate ao processo inflacionário então vivido pelo país.

A conseqüência desses acontecimentos desencadeou no início dos anos 90 o processo

de privatização da CSN. Desde os primeiros movimentos grevistas de 1983, já se falava nos

prejuízos que a empresa vinha sofrendo, inclusive com ameaças de fechamento. As opiniões

pró-privatização encontraram eco na política privatizante do presidente Fernando Collor, que

conduziu um plano de recuperação da CSN. O projeto do Governo Collor incluía o

saneamento e a privatização da empresa (BAER, 2002). Apesar das tentativas empreendidas

por uma comissão de lideranças da cidade, contrária à privatização, o movimento não ganha

forças e em 2 de abril de 1993 a CSN é vendida em leilão (MOREIRA, 2000).

Como já era esperado, à privatização da empresa se sucedem demissões. Ao final de

1993 o quadro de 40 mil funcionários entre empreiteiras e empregados diretos se reduz para

pouco mais de 20 mil funcionários, levando o município a uma crise, com aumento de

inadimplência no comércio entre outros efeitos diretos e indiretos (MONTEIRO, 1995). Após

a privatização, a cidade teria passado por uma fase de crise e depois recuperação, com as

tentativas de diversificação de economia empreendidas pelos governos municipais e pela

movimentação da própria população em direção a alternativas à saída da CSN como grande
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,
empregadora de mão de obra. E este processo de reestruturação econômica que será o foco

deste trabalho.



4. OS REFLEXOS DAS DEMISSÕES NA DÉCADA DE 1990

Poucos anos antes da privatização da Companhia, o chamado projeto de "Saneamento

da CSN" pelo Governo iniciou o processo que levaria à transformação no perfil econômico da

cidade. As demissões já estavam nos planos, e em 1990, com a posse de um novo presidente

na empresa - Roberto Procópio Lima Netto - se desenrolou o processo embasado em duas

diretrizes: saneamento e privatização (MOREIRA, 2000).

Segundo dados da Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda

(ACIAP VR) a Siderúrgica empregava, no fim da década de 1980, mais de 20 mil pessoas. A

terceirização de serviços pela CSN no trabalho de empreiteiras, por sua vez, gerava

aproximadamente 10 mil empregos.

O plano de saneamento envolvia o drástico enxugamento do quadro funcional, a ser

reduzido em 25%. Isso significava naquela época a demissão de 4 mil empregados diretos e

de mais de 2 mil trabalhadores das empreiteiras. A desativação da FEM (Fábrica de Estruturas

Metálicas) também estava nos planos de Procópio, porém ela só aconteceu já sob a gestão de

Benjamin Steinbruch alguns anos depois. Da FEM foram desligados outros mais de 2 mil

funcionários (MONTEIRO, 1995).

Já no período posterior à privatização, foram demitidos mais de 11 mil empregados

diretos nos quatro anos seguintes. A conta chega à aproximadamente 20 mil destituições,

entre mão-de-obra direta e indireta, em um período que vai de 1991 até 1996 (ACIAP-VR.

Jornal Aliança, novo 1988).

Para esta monografia foi realizado levantamento (Gráfico 1) unificando dados da

ACIAP- VR (Jornal Aliança, novo 1988), a dados publicados em Balanços Sociais da CSN a

partir de 1999.
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Gráfico 1.
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Como pode-se verificar há uma redução total de 14.658 empregados diretos no

período que vai de 1989 a 2005. O intervalo com maior número de reduções foi entre 1989 e

1990, época do início do plano de enxugamento do quadro funcional. Este quadro remonta ao

que afirmou Moreira (2000), quando apontou o Plano de Saneamento da CSN, como uma das

estratégias do Governo para tentar minimizar a crise pela qual a empresa vinha passando. A

redução de empregados diminuiu consideravelmente na década de 2000, chegando a haver

saldos positivos, ou seja, mais contratações do que demissões, em 2003 e 2005.
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Ainda de acordo com a ACIAP- VR, a atividade do Comércio, entretanto, gerava, no

fim da década de 1980, pouco mais de 20 mil empregos, ou seja, uma parcela menor que a do

total da Indústria, se somados empregos diretos e indiretos.

A mesma edição do jornal da ACIAP- VR afirmava que com a greve de 17 dias em

novembro de 1988 e a suspensão do pagamento dos funcionários diretos e indiretos da

empresa, o movimento de vendas do Comércio da cidade caiu em tomo de 50% naquele mês

(Jornal Aliança. Nov. 1988). Este quadro demonstra a dimensão da dependência econômica

em relação à CSN.

As demissões em massa decorrentes da política de saneamento da empresa tiveram

repercussão negativa na cidade. A crise econômica e social, desencadeada com o processo de

saneamento e a privatização da CSN, refletiu o grau de dependência que o município tinha em

relação à empresa. O fato de a cidade ter sido construída em tomo da empresa, voltada quase

que exclusivamente para o mercado diretamente ou indiretamente vinculado à Companhia,

não poderia atrair outro efeito.

Segundo Moreira (2000), qualquer reconstituição da atual trajetória da CSN estaria

"forçosamente incompleta se não incluísse uma referência aos efeitos sociais que ela tem

produzido" (p. 171).

Não há dúvida de que a busca de maior competitividade, que se baseia na redução de
custos e na modernização de equipamentos, produz como corolário a redução da
incorporação de mão-de-obra. No caso da CSN isso pode ser percebido de forma
dramática dadas as suas dimensões, o enorme número de empregados que possuía e
a forte dependência que, ainda nos dias atuais, a cidade de Volta Redonda tem da
empresa. (MOREIRA, 2000, p. 171)

Para se ter uma idéia da dimensão da crise, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de

Volta Redonda disponibiliza informativo em que apresenta dados sobre o aumento

considerável da inadimplência na cidade, após a privatização. Estes dados podem ser

visualizados no Gráfico 2 abaixo.
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Em 1993, ano da privatização eram 161 consumidores considerados inadimplentes, em

1994, com a privatização foram 147 casos. Nos anos seguintes a situação piorou passando

para 259 em 1995,286 casos em 1996 e 515 casos em 1997. Estes dados representam que as

demissões ocorridas na CSN causaram impacto direto na economia do município, trazendo

um aumento da inadimplência também no comércio. De fato, é explicitado o caráter de

dependência econômica da cidade em relação à CSN, conforme aponta Bedê (2004) e

Monteiro (1995).

Há que se salientar que neste período o país passava por mais um período de crise

econômica, conforme salientam Baer (2002) e Gremaud et aI. (2004). Tratava-se, além da

crise do emprego, que teve nas demissões ocorridas na CSN um de seus expoentes mais

notórios, uma crise no fluxo das taxas cambiais, que também apresentou consequências para o
rpaIS.



5. O PAPEL DO PODER PÚBLICO NA REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA

A privatização teria representado ainda o final de uma situação constante na história

do município em que o comando administrativo da empresa era confundido - e por vezes, se

misturava - ao poder político da prefeitura (MONTEIRO, 1995). Deste ponto em diante da

história de Volta Redonda, se desenrolou um processo de reestruturação econômica

estimulado também pelo poder público. Galgado em um plano de urbanização, o projeto tinha

o objetivo de resgatar, segundo o discurso político, "a autoestima da cidade".

Este plano continha ações que passavam por uma vertente econômica em que os

segmentos de Comércio e Serviços tinham papel de destaque. Matéria jornalística publicada

na Revista local Primeira Página, na edição de junho de 1997, revelava em tom ufanista a

tendência ao desenvolvimento destes setores da economia.

FIM DO PESSIMISMO
Projeto ambicioso pretende mudar a cara da Vila Santa Cecília e melhorar o

marketing sobre Volta Redonda

O programa 'Vila Viva', que leva a assinatura de pesos pesados de setores da
economia e da política de Volta Redonda, é um projeto ambicioso. Do ponto de vista
empresarial, pretende recuperar o charme da Vila Santa Cecília, principal centro
comercial da cidade do aço, com novos empreendimentos, tipo McDonalds, para a
alegria da garotada, e o supermercado Bon Marche do grupo Sendas, para a
satisfação das donas de casa. Mas o mais importante do projeto é a questão política:
Prefeitura, CSN, CBS, Fundação CSN, políticos e empresários querem, na verdade,
é sacudir a poeira e acabar com a onda de pessimismo que dominou Volta Redonda
desde que começou o processo de reestruturação da Companhia Siderúrgica
Nacional. (Primeira Página, jun. 1997, p.3)

Como pode ser percebido, o projeto era uma iniciativa do poder público com o apoio

privado da CSN, mas que nada tinha a ver com a atividade industrial. Outro exemplo da

atuação política na redefinição do perfil econômica da cidade está na construção de vários

"Mercados Populares", espaços espalhados pelos bairros onde são disponibilizados locais para

pequenos comerciantes exporem à venda seus produtos.

EC . UF - NDC •DBT •Bibtioteca do Aterr O
POLO U 'IVERSITÁRIO DE OLTA DO~~DA
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Este estímulo aos setores de Comércio e Serviços, porém, não era deliberado. Na

verdade havia uma tentativa constante por parte do poder público em induzir a instalação de

empresas de grande porte como as montadoras de veículos Ford, Volks Wagen ou Peugeot

(MOREIRA, 2000).

Até a privatização da CSN existia uma relação centro-periferia, em que as economias

das cidades do entorno (periféricas) ficaram dependentes da indústria e de Volta Redonda

(BENTES, 2008). A área de influência do pólo regional extrapolava o Sul Fluminense

fluminense, alcançando os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Com a preparação da CSN para a privatização, o programa de saneamento financeiro e

redução do número de operários, com programas de demissão voluntária esta realidade já se

transformava. BENTES (2008) cita que a forma como aconteceu a privatização da empresa

teria prejudicado o município em relação à possibilidade de atrair novas indústrias de maior

porte.

A maneira com se sucedeu essa privatização prejudica, ainda hoje, os municípios em
que a empresa possui terras. Em leilão público na Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, foram vendidos em lote único todos os ativos da empresa. Isso incluiu os
terrenos de uso não industrial, em que foram previstos, na década de 1970, a
expansão do parque industrial, cujas imediações na época da privatização já haviam
sido ocupadas pela expansão urbana. Equipamentos urbanos e serviços que eram
prestados pela indústria foram privatizados em conjunto com a indústria: hospital,
escolas, clubes, entre outros.
Com isso, a CSN mantêm a propriedade e a concentração das melhores terras
(contínuas) disponíveis nos municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral.
Na época da privatização uma frase comum era dita pelos moradores de Volta
Redonda: "Quem compra a CSN, compra a cidade". (BENTES, 2008, p. 12)

Segundo o mesmo autor, a partir da privatização iniciou-se a reestruturação produtiva

e espacial da microrregião. A CSN fora preparada para concorrer no mercado globalizado,

acarretando na demissão de operários, alterações no processo produtivo e no relacionamento

com diversos atores (fornecedores, empregados, clientes, poder público e sociedade). "A

atividade industrial, anteriormente a maior geradora de empregos na microrregião, cedeu

lugar às atividades terciárias: comércio e serviços" (BENTES, 2008).

Ainda como fatores que influenciaram a mudança estrutural de Volta Redonda

podemos citar as emancipações ocorridas durante a década de 1990, no Sul Fluminense

fluminense: Quatis (1990), Pinheiral e Porto Real (1995). Estas e outras cidades conseguem a

instalação de empresas de grande porte como descreve BENTES (2008):

Em 1995 o município de Resende, em parceria com o governo estadual, consegu~ a,
instalação, no então distrito de Porto Real, da fábrica de ônibus e caminhões da .
Volkswagen após competição com outros municípios e estados. Esse fato foi o..
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motivador da posterior emancipação do distrito. Um fator importante para a
implantação dessa fábrica na microrregião foi o fornecimento de aço pela CSN.
Com a emancipação, Porto Real passa a atrair diversas indústrias para o seu
território: Guardian (1998), Galvasud (2000), Peugeot-Citroen (2000) e mais
recentemente a BMB Mode Centre (2009), entre outras, a maioria ligada ao setor
metal-mecânico. Esses empreendimentos foram financiados com recursos públicos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (p.13)

Este processo de desarticulação do pólo industrial na região do Sul Fluminense, em

que a infraestrutura e a urbanização ocorrem de forma desconectada de Volta Redonda pode

ser percebido na Tabela 1 e Gráfico 3. Nestas ilustrações visualiza-se que a participação da

Cidade do AçOlOno PIB2 estadual vem diminuindo em detrimento do crescimento da fatia das

outras cidades.

Tabela 1 - Participação dos Municípios no PIB da Microrregião do Vale do Paraíba (1994-1998)

Município 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Barra Mansa 8,00% 9,40% 17,50% 17,77% 17,22% 14,63% 16,47% 13,64%

Itatiaia 4,90% 4,60% 8,60% 5,37% 3,99% 4,90% 3,86% 2,75%
Pinheiral 0,00% 0,20% 0,80% 1,00% 1,03% 0,82% 0,95% 0,96%
Pirai * 9,50% 14,40% 5,80% 4,91% 3,79% 4,00% 5,12% 3,62%

Porto Real ** 0,00% 1,20% 1,70% 2,66% 7,71% 11,86% 10,77% 14,20%
Quatis 0,10% 0,10% 0,50% 0,68% 0,70% 1,00% 0,67% 0,65%
Resende 16,40% 15,70% 18,90% 20,17% 17,25% 20,06% 21,07% 23,80%-
Rio Claro 2,80% 2,90% 0,70% 0,92% 0,95% 0,72% 0,81% 0,83%

Volta Redonda 58,20% 51,30% 45,50% 46,51% 47,37% 42,01% 40,28% 39,56%
Microrregião 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fonte: SecoEstadual da Fazenda (1994-1996) e CIDE (1998-2008)
(*) Inclui o município de Pinheiral em 1994, emancipado na década de 1990.
(**) Inclui o município de Porto Real em 1994, emancipado na década de 1990.

1 Cidade do Aço é como ficou conhecida a cidade de Volta Redonda, por conta da presença da Companhia
Siderúrgica.

2 A formulação moderna de PIB (Produto Interno Bruto) foi estabelecida por Richard Stone, na década de 1940,
e é defmido como o indicador que mede a soma de todas as riquezas produzidas em determinado período numa
determinada região. Após o fim da 2a Guerra Mundial a Organização das Nações Unidas (ONU) verificou a
necessidade de comparar os rendimentos dos países, e por isso formou um subcomitê comandado por Stone. Dos
trabalhos desta equipe de peritos, resultou, em 1947 a publicação "Defmição e medição do rendimento nacional
e totais relacionados", que trouxe este conceito. (MIELCZARSKITO, 2004)
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Segundo Bentes (2008), a queda verificada no PIB, contudo, não deve ser encarada

como "empobrecimento" ou "falta de desenvolvimento". Está muito mais ligada ao fato de

que o volume de riquezas produzidas pelo setor secundário, com seus produtos de custo

elevado vendidos em grandes lotes, será maior que o do setor terciário com mercadorias de

baixa cotação comercializadas em menores quantidades.
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Neste sentido, Bentes (2008) destaca a responsabilidade do Estado no processo de

dispersão urbana do Médio Paraíba fluminense. Primeiramente, segundo ele, por conta do

formato em que privatizou a CSN, vendendo todos os seus ativos, incluindo terrenos

desocupados, impedindo que novos empreendimentos fossem implantados próximos à

indústria e possibilitando a localização em outros municípios. Em segundo lugar, por conta do

que definiu como "falta de planejamento industrial estruturante, não considerando ainda a

localização para a implantação das indústrias, mas financiando os empreendimentos" (p. 15 e

16).



6. EVOLUÇÃO DA CRIAÇÃO DE EMPREGOS E DO PIB

Este tópico tem sua estrutura focada na comparação entre os segmentos Indústria de

Transformação e Comércio/Serviços. As comparações que serão feitas objetivam averiguar

até que ponto as hipóteses levantadas durante essa pesquisa, de que no período posterior à

privatização da CSN teria sido de redução do papel do setor industrial como principal

atividade econômica.

Todos os gráficos aqui demonstrados foram baseados nas tabelas que estão nos anexos

deste trabalho e são específicas para o município de Volta Redonda. Optou-se pelas

representações gráficas por conta da facilidade de visualização.

Como estão sendo utilizados dados oficiais produzidos pelo Governo Federal é

necessário pontuar a conceituação desses dois setores. De acordo com a classificação mais

aceita atualmente atribuída ao australiano Colin Clark (SILVA, 2007), a Indústria está

inserida no setor secundário que "engloba as atividades de transformação de matérias-primas,

obtidas pelo setor primário, em bens de consumo ou intermediários, aqueles utilizados na

fabricação de outros bens, por intermédio da atuação do trabalho humano, conjugado com o

auxílio de máquinas e ferramentas". Já o segmento de Comércio e o segmento de Serviços

estão inseridos no chamado setor Terciário que abrange "a área total dos prestadores de

serviços" (SILVA, 2007, p. 44), ou seja, aqueles que levam os produtos já transformados pelo

setor secundário ao consumidor final ou intermediário.

As tabelas utilizadas nesta análise levam em conta a Classificação Nacional de

Atividades Econômicas - CNAE, versão 2.0, que tem como objetivo a padronização do

código de identificação econômica das unidades produtivas do País nos cadastros e registros

da administração pública nas três esferas de governo. De acordo com o Manual de orientação

da codificação na subclasse CNAE (CONCLA, 2006), o critério mais usual de classificação

econômica permite o ordenamento das unidades produtivas segundo a principal atividade

econômica desenvolvida. Atividade econômica entendida como a combinação de recursos -
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mão-de-obra, capital, matérias primas e serviços, associada a um processo produtivo, que

permite a produção de bens ou serviços.

Neste contexto, no Brasil, a CNAE contempla a totalidade das atividades exercidas

pelas unidades produtivas no país, de forma ordenada, em níveis, organizada com base em

características do processo produtivo.

No caso deste estudo, a comparação foi feita principalmente entre as seções D e G da

Classificação. Segundo o Manual, a seção D (Indústrias de Transformação) abrange as

atividades de beneficiamento, transformação e montagem de produtos que impliquem em

transformação física ou química significativa. Abrange também atividades de montagem,

manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso industrial, comercial e

profissional. A seção G (Comércio, Reparação de Veículos Automotores, Objetos Pessoais e

Domésticos) abrange todas as formas de comercialização de mercadorias e serviços de

reparação de veículos automotores; a compra e venda de bens no mesmo estado, isto é, sem

que tenham passado por transformações significativas, representantes comerciais e agentes do

comércio, comércio atacadista e comércio varejista.

Dadas as conceituações básicas, parte-se para a primeira constatação a partir da

observação crítica dos dados oficiais disponibilizados sobre o município de Volta Redonda. O

Gráfico 4 (ref. Tabela 2) retrata a evolução do número de empresas por setor, em períodos

distintos.

Gráfico 4: Número de empresas por setor
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Na figura verificamos dois momentos em que o número de empresas do setor de

Comércio apresenta crescimento acentuado. Um desses períodos coincide com a época da

privatização da CSN.

De fato, entre 1991e 1995 foram criadas 543 empresas do ramo comercial. Já entre

1996 e 2000 este número saltou para 876 organizações criadas, um acréscimo de pouco mais

de 61%.

Crescimento superior só havia sido verificado entre 1981 e 1990, quando a fundação

de empresas de Comércio saltou mais de 300%. Este período coincide com a criação de dois

edifícios comerciais (shoppings) no município.

Aquele crescimento se manteve estável de 1996 até 2003, quando a curva começa a

cair até um patamar bem mais abaixo. Como se trata da criação de novas empresas,

poderíamos considerar a hipótese de um "boom" inicial em que várias empresas foram

criadas, como consequência maior da ociosidade da mão-de-obra desligada da siderúrgica no

período anterior. Em seguida uma estabilização a patamares de crescimento em condições

naturais.

Por outro lado, nesta mesma representação vemos a estabilidade da criação de
,

empresas do ramo da indústria de transformação. E importante salientar que se trata de

mercado mais sólido, em que se estabelece a dependência principal das demandas de uma

única empresa, no caso a CSN.

Vale ressaltar também que, mesmo com a privatização a criação de empresas do ramo

quase duplicou, de 56 entre 1991 e 1995, para 107 de 1996 a 2000. Fato que explica este

crescimento, como constataram FERREIRA & FERREIRA (2009), num estudo sobre a

reestruturação produtiva no setor de siderurgia em que é considerado também o caso de Volta

Redonda, a terceirização de mão-de-obra para serviços considerados não estratégicos pelas

empresas teria sido a responsável pela criação de várias prestadoras de serviço para o

segmento industrial neste período.

Outra realidade pode ser inferida deste gráfico. Assim como aconteceu com o setor de

Comércio, a Indústria também passou por uma fase de estabilização que, no entanto foi mais

acentuada relativamente com os níveis de criação de novas empresas indo aos patamares da

década de 1970, período em que ainda acontecia a chamada "fase de ouro" da CSN.

O Gráfico 5 (ref. Tabela 3) representa a evolução ano a ano, a partir de 1996, do total

de pessoal ocupado por setor.
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Gráfico 5: Pessoal ocupado por setor
20.000 T

I

--o Ir di tria d
relU f fln ç'

18.000 ~

16000

. ,.onlun. o

on,' i :
r ,) ç"o d v j uJo~
au n ot r , bj ~
p ~~o is do.n· sti o~

14.000

12.000

10.000 --'Tr f~p r I

8.000

6000

4.000

--J Int rn di ,.
fin n ir I

I>r vid ui
co,npJ n 11
s rviç $ r J

2.000 +-

, Ativid d
inlobíliári s, tugu 'is
s rviço pr d

à Jlll)r sa

o . T r T

19 6 19 7 1 8 1 9 2000 2001 2002 200 2004 2005 200

FONTE: IBGE - Cadastro Central de Empresas

A partir desta ilustração pode-se verificar um período de aumento vertiginoso do

número de empregados no setor Indústria de Transformação, entre 1996 e 1997, e nos anos

subsequentes uma estabilização desse dado. Verifica-se ainda que o total de pessoal ocupado

no setor Indústria nunca ultrapassou neste período os 34% do total da população empregada

(no ano de 1999), sendo que em 2006 representava 22,5% da população empregada da cidade.

A indústria, portanto, foi superada pelos demais setores como fonte de empregos.

Ainda não foi possível verificar, no entanto, se existe uma tendência de queda na curva de

número de empregados no setor. Até o momento os dados disponíveis mostram certa

estabilidade, uma oscilação em tomo de um determinado valor.

Em relação ao segmento Comércio, verifica-se uma estabilidade nos primeiros anos

analisados. Após 1999 apresenta-se um crescimento acentuado que culmina com a superação,

em 2003, do número total de pessoas empregadas em relação ao setor Indústria, sendo que em

2006 este segmento já representa 26,6% do total.

Todos os demais setores ilustrados nesta comparação gráfica também apresentaram

crescimento a partir de 1999, com tendência de subida.
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Em uma comparação relativa ao total de salários pagos por ano, por setor, como ilustra

o Gráfico 6 (ref. Tabela 4), verifica-se a importância financeira do setor industrial para o
. , .munlClplO.

Gráfico 6: Total de salários pagos por setor
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Apesar da redução do número de empregos, a discrepância no tocante aos salários

pagos é grande e aumenta ainda mais a partir de 1996. Em 2002, por exemplo, ano em que o

número de empregados do Comércio já havia superado os da Indústria, o montante pago aos

comerciários não chegava a 11% do volume pago em salários aos industriários.

Esta realidade reflete, porém, a necessidade cada vez maior de formação profissional

para os empregados da Indústria de Transformação, o que pressupõe salários mais altos.

Enquanto que, no setor de Comércio, níveis educacionais mais baixos são aceitos pelos

empregadores.

Vale destacar o que foi tratado logo na introdução deste trabalho: o fato de haver a

redução, mas de forma alguma a extinção, da relevância da Indústria para a Economia da

cidade. Os recursos gerados em vencimentos para os industriários serão fundamentais para a

geração de receita para o Comércio.
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Com a intenção de conseguir dados que ajudem a traçar o atual perfil econômico, e

pelo menos uma tendência de qual será o perfil econômico do município no futuro, o Gráfico

7 (ref. Tabela 5) ilustra a criação de empregos nos últimos 10 anos, entre 2000 e 2010.

Gráfico 7: Criação de empregos por setor
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Pode-se notar que a quantidade de empregos criados pelos setores de Comércio e

Serviços supera consideravelmente os setores de Indústria e Serviço Industrial. No primeiro

caso, é clara a tendência de evolução da curva no sentido ascendente, ainda mais com a

notória política governamental atual de estímulo ao consumo como forma de enfrentar a crise

econômica (FOLHA DE SÃO PAULO, 08 de agosto de 2011).

No caso da Indústria, porém, apesar da tendência nacional de incentivo ao setor com

programas de redução de impostos e incentivo à produção interna (REVISTA VEJA,

06/10/2011), há, em Volta Redonda, a barreira territorial, conforme explicitado no capítulo

anterior.

Se for comparado o saldo de criação de empregos (Tabela 5), poderá ser verificado

que o setor de Comércio apresentou variação positiva - ou seja, crescimento real no número

de empregos - em todos os anos da última década. O setor de Serviços apresentou saldo

negativo - em outras palavras, desemprego - apenas em 2001.
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Tabela 5:

~\._r~l-~tl ~.!j';;JC}I,J_~)J:~!Jd J i '{!~(lID~';9~lt"J~(~1]~..r!,,:-,,,,,, •..0:

I 200412005 2006ANO 2000 2001 2002 2003 2007 2008 2009 2010- i- - - - - - - f- - -- '- - - - -

Admissões 3425 1504 1350 1014 1248 1644 2275 2407 4336 3194 4243
- -

Indústria Desligamentos 5904 1665 1874 1127 1481 1362 1560 1896 3475 2952 2966
~- -

Saldo 2479 -161 -524 -113 -233 282 715 511 861 242 1277
Admissões 145 218 108 78 64 71 69 198 298 292 33

Serviço - - -
Desligamentos 170 297 136 116 79 82 85 125 197 399 226Industr. - -
Saldo -25 -79 -28 -38 -15 -11 -16 73 101 -107 -193
Admissões 5464 5439 6613 5661 6557 6911 6438 6833 8482 9076 10323
t- .-

Comércio Desli amentos 4912 5140 5335 5247 5621 6446 6336 6311 7749 8706 9219
~-

Saldo 552 299 1278 414 936 465 102 522 733 370 1104
f-- - -

Admissões 7423 7196 8.049 5758 6001 6916 8344 9070 9576 11611 12035
Serviços Desligamentos 6984 7327 6985 5758 5492 5575 7789 7893 8518 10668 11761

1- - - - -

Saldo 439 -131 1064 O 509 1341 555 1177 1.058 943 274
FONTE: CAGED - Perfil do Município (Ministério do Trabalho e Emprego)

Em contrapartida, o setor de Serviços Industriais apresentou saldo negativo todos os

anos desde 2000. O segmento Indústria sofreu uma guinada a partir de metade da década.

Durante 5 anos, entre 2000 e 2004, houve aumento do desemprego no setor, sendo que a partir

de 2005 o saldo vem se apresentando positivo todos os anos.

Os próximos levantamentos estatísticos (Tabelas 6,7,8 e 9) comparam dados da cidade

com dados do estado do Rio de Janeiro. Verifica-se ser importante esta comparação para

verificar como a realidade em Volta Redonda é diferenciada daquela vivida pelo estado, e

assim poder inferir que fatores específicos, como a privatização da CSN, moldaram e

continuam moldando o perfil econômico da cidade.

A Tabela 6 compara a criação e empregos no setor Comércio.
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Tabela 6: Comércio - Admissões e Desligamentos

Município: 33.0630 - Volta Redonda

Micro Região: Vale do Paraíba Fluminense

UF: RJ

Movimentação
Admissões

10 Emprego
Reemprego
Reinteg ração

Setor: Comercio

Subsetor: Todos
Período: lan de 2000 a Dez de 2010

Município
qtde O/o

UF
qtde

13.626
62.936
177

2,22
2,38
17,3

614.486
2.641.042

1.023

Contra Trabalho Prazo Determ. 7 0,21 3.334
Transferência 1.051 1,81 58.115

Tot 77.797 2,34 3.318.000
Desligamentos

Dispensados sem Justa Causa 48.578 2,34 2.078.670

Dispensados com Justa Causa 518 1,46 35.562
A Pedido 15.540 2,43 638.321
Término de Contrato 5.419 2,95 183.789
Aposentadoria 72 2,61 2.761
Morte 167 2,03 8.244
Término Contrato Prazo Determ. 13 0,32 4.051
Transferência 715 1,22 58.663

To ai 71.022 2,36 3.010.000
Variação Absoluta 6.775 307.939
Variação Relativa 71,93 % 62,46 %

Número de empregos formais
1° Janeiro de 2011 15.416 2,02 764.511

Total de Estabelecimentos
Janeiro de 2011 3.386 2,26 149.534

FONTE: CAGED - Perfil do Município (Ministério do Trabalho e Emprego)

Ao comparar os dados de Volta Redonda com os do estado do Rio de Janeiro na

última década verifica-se que o setor de Comércio apresenta maior força na cidade. Isto

porque a variação relativa da criação de empregos no Comércio no município foi de 71,93%,

contra 62,46% no estado.
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A Tabela 7 confronta dados referentes ao setor Serviços.

Tabela 7: Serviços - Admissões e Desligamentos

Município: 33.0630 - Volta Redonda

Micro Região: Vale do Paraíba Fluminense

UF: RJ

Setor: Serviços

Subsetor: Todos

Período: lan de 2000 a Dez de 2010
Município UF

Movimentação qtde O/o qtde
Admissões

10 Emprego 10.971 1,33 825.709
Reemprego 78.231 1,57 4.991.658
Reinteg ração 303 10,33 2.933
Contr. Trabalho Prazo Determ. 1.073 2,54 42.317
Transferência 1.401 1,44 97.604

Tot I 91.979 1,54 5.960.221
Desligamentos

Dispensados sem Justa Causa 59.964 1,7 3.536.374
Dispensados com Justa Causa 575 0,47 121.991
A Pedido 15.916 1,34 1.187.234
Término de Contrato 5.859 1,86 314.390
Aposentadoria 495 2,87 17.223
Morte 379 1,59 23.778

Término Contrato Prazo Determ. 383 1,09 35.284
Transferência 1.179 1,26 93.577

oa 84.750 1,59 5.329.851
Variação Absoluta 7.229 630.370
Variação Relativa 41,48 % 54,31 0/0

Número de empregos formais
1° Janeiro de 2011 29.332 1,6 1.830.362

Total de Estabelecimentos
Janeiro de 2011 3.700 1,47 252.041

FONTE: CAGED - Perfil do Município (Ministério do Trabalho e Emprego)

No segmento de Serviços o estado apresenta crescimento mais forte, com variação

relativa de criação de empregos de 54,31%%, contra 41,48% da cidade.
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A Tabela 8, por sua vez, traz os dados referentes ao setor Indústria.

Tabela 8: Indústria de Transformação - Admissões e Desligamentos

Município: 33.0630 - Volta Redonda

Micro Região: Vale do Paraíba Fluminense

UF: RJ

Setor: Indústria de Transformação

Subsetor: Todos
Período: lan de 2000 a Dez~-d~e~2-010----- -------,-- -----~- c~ ~~~~·~-~·---l

!

Movimentação
Admissões'

1° Emprego
Reernprego
Reintegração c

Município
qtde O/o

UF
qtde

C0ntr. Trabal'ho Prazo Determ. 237 5,59 4.243
Transferência

' I
1.634 6,89 23.711

Total 26.640 1,98 1.344.778
Desligamentos

2.886
21.822
61

1,38
1,97
10,02

209.495
1.106.720

609

J

f
J

Dispensados sem Justa Causa 17.060 1,88 905.722
Dispensados com Justa Causa 91 0,59 15.407
A Pedido 3.617 1,75 206.379
Término de Contrato J 1.530 2,39 63.941
Aposentadoria j 35 0,99 3.530~-1
Morte 192 3,32 5.7901

Término Contrato Prazo Determ. 76 2,19 3.475
I Transferência 3.661 14,6 25.077
ITO I 26.262 2,14 1.229.321
Variação Absoluta 378 115.457

t "f

~Variação Relativa l 2,43 % 34,5 %I
_c . ~f,

f Número de empregos formais
i
r 14.253 3,28 434.490, 1° Janeiro de 2011,
r

Total de Estabelecimentos
I

Janeiro de 2011 426 1,35 31.649I

FONTE: CAGED - Perfil do Município (Ministério do Trabalho e Emprego)

Nesta tabela podemos verificar a maior dissonância entre o crescimento municipal e o

estadual. O emprego industrial cresce a uma velocidade muito maior no estado do Rio, numa

variação de 34,5%. Já a variação relativa de criação de empregos entre 2000 e 2010 na cidade

é de apenas 2,43%. Este dado demonstra concretamente que há certo esgotamento das

oportunidades de emprego no setor Indústria de Transformação.
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Comparando os dados de Comércio e Indústria, vemos que a tendência é o fomento do

emprego na área comercial e a estabilização na área industrial, o que fará com que a

relevância do primeiro setor citado cresça ainda mais em detrimento do segundo.

A Tabela 9 mostra a comparação no setor de Serviços Industriais, que compreende a

cadeia produtiva do setor.

Tabela 9: Serviços Industriais de Utilidade Pública - Admissões e Desligamentos

Município: 33.0630 - Volta Redonda

Micro Região: Vale do Paraíba Fluminense

UF: RJ

Setor: Serviços Industrias de Utilidade Pública

Subsetor: Serviços Industriais de Utilidade Pública

-,
I

Período: lan de 2000 a Dez de 2010 I
-4

Município
Movimentação q~de I 0/0 qtde,~ - - ~

Admissões
1 - r

10 Emprego 986 7,79 12.662
-

Reemprego 531 0,88 60.595
Reintegração 5 14,29 35

+ t

Contr. Trabalho Prazo Determ. 4 1,57 255
I-

Transferência 48 3,31 1.448
t-

Tota - 1.574 2,1 74.995
Desligamentos

Dispensados sem Justa Causa 1.298 2,96 43.810

Dispensados com Justa Catlsa 46 1,84 2.498
A Pedido j 210 2,44 8.593

t
Término de Contrato I 148 5,41 2.735
Aposentadoria 38 1,63 2.326
Morte 37 3,44 1.075
Término Contrato Prazo Determ. O O 148
Tra nsferência 1 135 8,6 1.569

Total 1.912 3,05 62.754..

Variação Absoluta -338 12.241
Variação Relativa -39,21 % 28,43 %

Número de empregos formais
1° Janeiro de 2011 398 0,71 56.114

Total de Estabelecimentos
Janeiro de 2011 13 1,13 1.146
-

FONTE: CAGED - Perfil do Município (Ministério do Trabalho e Emprego)
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No segmento de Serviços Industriais a divergência é ainda maior. Enquanto no

município a variação de criação de empregos foi negativa (- 39,21% na cidade), no estado

cresceu 28,43%. Como dissemos anteriormente, a transferência de serviços ligados à

Siderúrgica para outros estados (BENTES, 2010; MONTEIRO, 1995), pode ajudar a explicar

esta realidade.

A evolução do PIB (Produto Interno Bruto) por atividade também apresenta

evidências sobre a nova dinâmica econômica da cidade. A metodologia empregada na

elaboração dos dados a seguir, entretanto, é diferente da anterior.

Neste caso o setor indústria engloba não apenas a Indústria de Transformação, mas

também: a Extrativa Mineral, em que é levado em conta a quantidade produzida de petróleo e

o valor das saídas de mercadorias da atividade extrativa mineral; a Eletricidade, gás, água,

esgoto e limpeza urbana, com dados da quantidade gerada e consumida de energia elétrica; e a

Construção.

Já o setor de Serviços envolve ainda: as atividades do Comércio, Serviços de

manutenção e Reparação, com o valor de saída de mercadorias das empresas de comércio;

Serviços de alojamento e alimentação, levando em conta o valor das saída de mercadorias das

empresas de comércio e de alojamento e alimentação; e transporte, armazenagem e correios e

serviços de informação.

°Gráfico 8 (ref. Tabela 10) mostra como se desenvolveu o PIB desses setores em

milhões de reais desde 1999.

Gráfico 8: PIB por setor
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Infere-se da ilustração que o PIB do setor de Serviços se manteve superior ao da

Indústria, com exceção do ano de 2004. Há ainda uma queda mais acentuada na arrecadação

da Indústria no ano de 2006, em comparação aos outros setores.

Já o Gráfico 9 (ref. Tabela 11) apresenta a variação percentual do PIB dos dois setores

analisados em relação ao PIB total do município de Volta Redonda.

Gráfico 9: Porcentagem em relação ao PIB total

60,00% T-- ---- -- -- - -- --------- --- - - - - -------

SO00% 1- - -,

I40,00% ,---

ir--------
I
I+ - ---
I

30,00% --Indústri- - - ---~----

--5 rviços
20,00% - ----- -~-- -----~----

10,00%

0,00% 1

- - -- -- - - -- -------- ----

- I --, - - --T---- - - ---.--- -- -- 'l

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FONTE: IBGE e FESP - Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio

de Janeiro

Em 1999, por exemplo, o PIB do setor Serviços representava 56,2% do total do

município, contra 43,74% do segmento Industrial. O ano de 2004 foi o único em que o

segundo setor superou o primeiro, porém com uma diferença percentual pequena, de 1,34%.

Nos anos seguintes o setor de Serviços voltou a crescer enquanto o setor Indústria

retomou a curva descendente. Em 2006 Serviços já representava 50,11% do total, enquanto

que a Indústria atingiu seu patamar mais baixo no período, com 35,44% do PIB de Volta

Redonda.

Como se percebe, todos os dados apresentados demonstram uma tendência ao aumento

da importância do setor de Comércio e Serviços para o município, o que vai de encontro ao

problema central deste trabalho, que é a análise dos impactos da privatização da CSN para a

mudança de perfil econômico do município. Vale ressaltar que a privatização é um dos fatores

causadores de transformações em Volta Redonda, cabendo análises da conjuntura como um
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todo para estabelecer outras ocorrências impactantes na realidade econômica do município. A

privatização, porém, como pudemos perceber diante de todas as informações coletadas neste

trabalho (desde a ocorrência de inadimplência de consumidores, passando por comparações

com os municípios do Sul Fluminense e com o estado do Rio, até a apresentação de dados

municipais sobre criação de empregos, empresas e PIB), foi um fator determinante para

aprofundar a mudança gradativa de perfil econômico.



7. PERSPECTIVAS ECONÔMICAS COM BASE NO NOTICIÁRIO

O noticiário sobre Volta Redonda demonstra que, apesar do período de turbulência

vivido na década de 1990, a cidade atingiu um patamar de (re) organização que possibilitou a

continuidade do status de referência econômica na região. A grande maioria dos

investimentos noticiados, porém, trazem vinculação direta com o setor de Comércio e

Serviços.

Informação publicada pelo jomallocal, Diário do Vale, na edição de 23/09/2011, dá

conta do plano da CSN, por meio de investimentos do seu fundo de pensão, a CBS (Caixa

Beneficente dos Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional). Além de shopping,

hipermercado, o projeto deverá lotear áreas para prédios comerciais, hotéis e residências.

INVESTIMENTO
CSN tem planos para novo bairro em Volta Redonda

,
O DIARIO DO VALE teve acesso ao desenho que revela os planos da CSN para a
área de 748.664,17 metros quadrados que a empresa tem entre os bairros Niterói,
Barreira Cravo, Voldac e Aero Clube. O plano mestre (Master Plan, em inglês)
desenhado pelo escritório de arquitetura Paulo Casé Planejamento Arquitetônico
prevê, além do shopping com 39.880 metros quadrados de área bruta locável em
uma área total de 115.752,87 metros quadrados, incluindo um hipermercado, uma
universidade, hotéis e centros de convenções, prédios comerciais, loteamentos
residenciais, um parque e um novo sistema viário.

O projeto do TAV (Trem de Alta Velocidade) que pelo projeto do Governo Federal

ligará as capitais São Paulo e Rio de Janeiro, também se transformou numa oportunidade de

fomento econômico para o município. Ainda que não confirmada, a notícia é de que haveria

uma estação de parada do chamado Trem-bala em Volta Redonda. Uma matéria publicada no

Diário do Vale, na edição de 18/04/2011 corrobora com esta informação:
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TREM-BALA
Região deve ter mais de uma parada

o diretor-geral da ANTT (Agência Nacional dos Transportes Terrestres), Bernardo
Figueiredo, comentou sobre a probabilidade de paradas do Trem de Alta Velocidade
(TAV), o trem-bala, em Resende e Volta Redonda, mas não disse nada sobre a Barra
Mansa.

Durante o seminário para debater o primeiro TAV brasileiro ele falava sobre a
possibilidade de o empreendimento interligar municípios dos estados do Rio de
Janeiro e São Paulo e reduzir o uso de automóveis e ônibus. O evento aconteceu na
sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

- O projeto do TAV prevê algumas paradas obrigatórias. Agora, onde a empresa
vencedora quiser construir outras estações, pode construir. Provavelmente, teremos
uma estação em Resende, em Volta Redonda, em Taubaté, em São José dos
Campos, em Aparecida do Norte e em Guarulhos - adiantou.

A outra informação, esta já confirmada e com as obras em andamento, dá conta da

construção de um Aeroporto Regional em uma área que fica na divisa entre os municípios de

Volta Redonda e Piraí. A notícia publicada na edição de 21/07/2011 do Diário do Vale

informa a liberação de verbas para continuar as desapropriações de terra necessárias para a

construção do aeroporto.

Aeroporto Regional: Estado libera R$ 1,7 mi para desapropriação

Gabrielle Granadeiro

O subsecretário estadual de Obras, Hudson Braga, anunciou hoje (21) que foram
liberados R$ 1.760.345 para as desapropriações das casas na área em que será
construído o Aeroporto Regional Vale do Aço, no bairro Roma. O valor é
proveniente dos cofres do Governo do Estado. Em dezembro passado o Governo do
Estado já havia publicado a desapropriação de 1,9 milhão de metros quadrados de
terra para a construção do aeroporto. Na publicação ainda foi feito um acréscimo de
20% na extensão do aeroporto, chamado de Aeroporto Vale do Aço. Hoje, a quantia
para efetuar as desapropriações foi liberada.

o plano é que o aeroporto ofereça voos regulares para Rio, São Paulo e Belo

Horizonte, operados com aeronaves de médio porte. No entanto, o projeto prevê uma pista

dimensionada para receber aeronaves maiores, o que evitaria, pelo menos no médio prazo, a

necessidade de obras de expansão. Segundo o mesmo jornal, a demanda prevista para o

aeroporto é de 18 mil passageiros por ano, além dos voos de carga. O terminal de passageiros

deverá ter 750 metros quadrados.

Além desses investimentos, há o esforço do poder público local em disponibilizar

espaço para novas empresas. Estas por sua vez são basicamente do setor de Serviços ou

Construção Civil, uma vez que não há na cidade área pública que comporte empresas do setor

Industrial de grande porte.
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Em entrevista ao jornal Diário do Vale (02/06/2011), o secretário municipal de

Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda, Jessé de Hollanda Cordeiro

Júnior, afirmou que os segmentos mais atrativos neste momento são os setores de serviços,

indústrias fora do setor metalúrgico e fábricas da chamada linha "branca" (geladeiras, fogões,

máquinas de lavar, etc.).

Para estimular a opção dessas empresas por Volta Redonda, a prefeitura optou pela

construção de "parques empresariais" em que o espaço é cedido sem custos por um prazo de

10 anos, renováveis por mais 10 anos. Além disso, oferece isenção de IPTU e assessoramento

para a aquisição de empréstimos e financiamentos estaduais e nacionais.

CRESCIMENTO
Volta Redonda terá dois parques empresariais inaugurados este ano

Angélica Arieira

Dois parques empresariais devem ser inaugurados ainda este ano pela prefeitura de
Volta Redonda. Um deles ficará na área onde também será construído o Hospital
Regional, no Roma, e o outro ficará na entrada da cidade, localizado às margens da
Rodovia dos Metalúrgicos. Juntos, os locais poderão abrigar até 38 empresas que
deverão gerar, no mínimo, 1,5 mil empregos, segundo informações da governo
municipal. (DIÁRIO DO VALE, 06/03/2011)

DISPUTA
Parque empresarial de Volta Redonda tem 50 interessados

Os parques empresariais que a Prefeitura de Volta Redonda vai instalar já têm mais
empresas interessadas do que a quantidade de lotes disponíveis. São cinquenta
empresas cadastradas para 38 lotes disponíveis: oito no parque empresarial do Roma
e trinta no Parque Empresarial João Pessoa Fagundes, que ficará às margens da
Rodovia dos Metalúrgicos. Devido à procura, o prefeito Antônio Francisco Neto,
(PMDB) confirmou que, como o DIARIO DO VALE já havia noticiado, será feita
uma licitação para escolher as empresas que se instalarão nos parques empresariais.
(DIÁRIO DO VALE, 12/04/2011)

Com menores impactos no número de empregos, no entanto, há também investimentos

anunciados pela CSN que consequentemente levam à criação de empregos na área Industrial.

Na publicação do resultado do 3° trimestre de 2011, foi anunciada a pretensão de expandir as

atividades nos setores de aços longos e cimento, investindo R$ 4,8 bilhões, dos quais R$ 2,6

bilhões vão para o setor de cimento e R$ 2,2 bilhões para aços longos. Porém, não há ainda

confirmação de que estes investimentos serão em Volta Redonda, conforme veicula o Diário

do Vale, na edição de 28/10/2011.
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RESULTADO
CSN lucra R$ 1,1 bilhão no 3° trimestre

(...)
Parte desse montante já foi aplicada nas unidades de Volta Redonda. A usina de
aços longos, que está em fase de montagem e deve começar a operar no último
trimestre do ano que vem, recebeu, apenas no último trimestre, R$ 90 milhões em
investimentos. Já a fábrica de cimento, que já está operando, recebeu R$ 19 milhões
nos últimos três meses.
Existe a previsão de serem construídas mais duas usinas de aços longos e duas
fábricas de cimento, mas não existe ainda defmição sobre os locais onde essas
unidades serão implantadas.

Em Volta Redonda, na unidade industrial com construção no município confirmada, a

estimativa é de criação de 500 novos empregos diretos. O número de prestadores de serviços

contratados previstos gira em tomo de 300, gerando um total de 800 empregos na área

Indústria e Serviço Industrial.

Cabe ressaltar que não é objetivo deste trabalho analisar quais serão os impactos

destas informações para o município. No entanto, elas são importantes para salientar que no

município estão se desenvolvendo novas relações econômicas diferentes daquela estabelecida

anteriormente, com o papel central da siderurgia. Seja através de políticas públicas

municipais, seja por meio do investimento do setor privado, seja por fatores conjunturais

nacionais (a construção do Trem Bala por exemplo, que trata-se de um projeto nacional de

incremento do setor de transporte), a cidade ainda possui papel relevante no cenário brasileiro.



8. CONCLUSÃO

O processo de elaboração deste trabalho possibilitou verificar que a reestruturação

econômica numa dimensão local se dá a partir da capacidade de uma população de repensar

sua vocação econômica, dotando a si própria de um projeto.

O caso de Volta Redonda é emblemático, neste sentido, uma vez que as

transformações sofridas após uma série de políticas que levaram a reduções drásticas no

quadro de funcionários da CSN foram de fato, traumáticas para a cidade. A cidade passou por

um período de crise, em que sua identidade como pólo industrial foi forçada a se modificar.

Este período crítico é resultado, em linhas gerais, da relação conflituosa entre

capitalistas e trabalhadores. O embate é explícito em períodos em que as determinações de

políticas governamentais foram causadores de greves e protestos, além é claro, da

reestruturação econômica praticamente imposta, que abalou o equilíbrio entre capital e

trabalho.

O espaço geográfico, no caso Volta Redonda, foi o palco destes conflitos e,
,

consecutivamente, das modificações empreendidas pelos diversos atores sociais envolvidos. E

verdade que as transformações ocorridas extrapolam as relações locais, entretanto, neste caso,

a dimensão local é fundamental para que se realize a interligação entre os diversos entes

sociais, determinando as perspectivas concretas de integração espacial, ou seja, de ligação

entre processos de produção de mercadorias entre diferentes lugares.

Esta interligação entre processos de produção possibilitou o notável crescimento das

atividades Comerciais, em uma cidade que até então tinha sua economia voltada basicamente

para a atividade Industrial.

Porém, extrapolar a dimensão local foi fundamental para entender o porquê da

instauração desse processo conflituoso, que resultou em um novo projeto local. As pressões

internacionais por liberalização econômica nos mercados do então chamado mundo
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subdesenvolvido, após o fim da bipolarização entre socialismo e capitalismo, impactaram as

decisões políticas no Brasil. Estas por sua vez tiveram reflexo direto no município.

Volta Redonda tinha (muito mais do que hoje) relevância estratégica para o país e, por

isso, decisões tomadas em escala nacional em relação à política econômica trariam efeitos na

escala local.

Um conjunto de fatores no âmbito nacional foram os propulsores do processo de

privatização da CSN, que por sua vez foi um fato marcante para as transformações na cidade.

A crise no setor siderúrgico, o endividamento do estado brasileiro e a necessidade de se

capitalizar, entre outros motivos citados, representaram os fatores de escala nacional para a

reestruturação do desenvolvimento regional de Volta Redonda.

O processo de privatização da CSN foi considerado o fato histórico que dividiu dois

momentos do desenvolvimento econômico da cidade, entretanto, como foi verificado no

decorrer do trabalho, as transformações começaram alguns anos antes, durante o processo de

saneamento da CSN, empreendido ainda quando a CSN estava sob o comando estatal.

Poderíamos dizer, com base nas informações apresentadas no decorrer do trabalho, que a

desestatização da empresa consolidou um processo que havia se iniciado anteriormente.

Para o município este processo representou uma série de dificuldades nos anos que se

sucederam à venda da Companhia. Os impactos foram sentidos fortemente no setor comercial

que, como vimos, apresentou aumento de inadimplência.

Traçando um paralelo com os dados oficiais de criação de empresas do setor comércio,

pessoal empregado ou até mesmo salários pagos, vemos uma estagnação ou até queda dos

setores Comércio e Serviços no período após a privatização (entre meados e fins da década de

1990).

Este setor que antes se sustentava principalmente pela demanda dos trabalhadores da

Indústria viu sua principal fonte de renda passar por uma crise, e fatalmente foi também

atingido.

O que se viu depois, entretanto, foi um crescimento por vezes em grande escala, dos

índices dos segmentos Comércio e Serviços. Do final da década de 1990 até a década de

2000, o desenvolvimento das atividades terciárias foi notório.

Em compensação a participação do setor Indústria para a economia do município

diminuiu na maioria dos casos, ou cresceu mais timidamente que os outros setores. O

crescimento desta participação poderá se dar por conta dos incentivos de planos

governamentais em curso, como vimos, contudo, tende a ser mais acanhado que o das demais



58

atividades analisadas, uma vez que estas também possuem políticas de incentivo ao crédito e

ao consumo de médio e longo prazos.

Sob este aspecto é notável que o crescimento do Estado do Rio de Janeiro na Indústria

é infinitamente superior ao de Volta Redonda, enquanto que as atividades relacionadas ao

Comércio crescem em velocidade maior na cidade.

Adciona-se a este quadro o citado fato de que Volta Redonda não possui terrenos

disponíveis para a instalação de novas empresas de grande porte. A notícia de que a própria

CSN irá investir nos próximos anos em um complexo comercial e habitacional numa das

poucas porções de território mais extensas disponíveis é apenas mais um indício desta

constatação. Além disso, outros investimentos, ainda que em fase de planejamento ou mesmo

no campo das especulações, como a já iniciada construção do aeroporto regional e a estação

de parada do "Trem-Bala" na cidade (esta ainda não confirmada completamente) reforçam a

tendência ao desenvolvimento do setor terciário.

Em tomo destes fatos, se evidencia também a participação do poder público no

processo de reestruturação econômica de Volta Redonda. A venda pelo governo de outros

ativos (terrenos) além das instalações da Companhia durante a privatização e a falta de um

plano governamental que levasse em conta o perfil dos municípios do Sul Fluminense se

aliaram a investimentos do poder público municipal em atividades de estímulo ao pequeno

comerciante como fatores decisivos. A construção de parques empresariais que trarão

companhias de pequeno e médio porte voltadas apenas para o setor de Serviços é um fato.

A privatização, portanto, não conduziu apenas transformações no município, mas

também foi indispensável para o desenvolvimento de um novo perfil do Médio Paraíba em

geral, com empresas de grande porte espalhadas por várias cidades. Basta ver que nas últimas

duas décadas o PIB de Volta Redonda caiu em relação aos demais municípios.

Por outro lado, conforme havíamos suposto, a atividade Industrial permanece com
,

importância fundamental para a economia da cidade. E ela ainda a responsável pela injeção

finan e· a na economia da cidade, por meio dos salários mais altos pagos a seus empregados.

Há no entanto uma tendência recente de queda, que não deve ser avaliada superficialmente

u a z e não foi objetivo deste trabalho analisar quadros pontuais.

es aspectos levantados conduzem à conclusão de que está em curso uma

e

rfil econômico do município. Estas transformações ocorrem de forma

ntínua, perturbando o equilíbrio, alterando e deslocando para sempre o

stente.
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10. ANEXOS



Tabela 2:

Município = Volta Redonda - Rl Variável = Número de emp~id---------------------------- --~----------------
Ano de fundação

armazenagem e
comunicações _ _ t 151
J Intermediação
financeira, seguros,
previdência
complementar e
serviços relacionados 61

I KAtividades
I imobiliárias, aluguéis e
serviços prestados às

I
emp!esas 1062

I LAdministração
pública, defesa e
seguridade social 6
lM Educação 169
N Saúde e serviços

L sociais
O Outros serviços
coletivos, sociais e
pessoais

I P Serviços domésticosIQ Organismos

I
internacionais e outras
instituições
extraterritoriais
Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas

I

Classificação Nacional l
de Atividades

I Econômicas (CNAE)

r Total
A Agricultura,

I pecuária, silvicultura e
exploração florestal
B Pesca

C Indústrias extrativas
I D Indústrias de
transformação

! E Produção e
I distribuição de
eletricidade, gás e,
agua

r- -

F Construção
G Comércio; reparação

I de veículos
automotores, objetos
pessoais e domésticos
H Alojamento e
alimentação
I Transporte,

I I Até 11967 r 1971 1981
Total I I a a a

I 1966 I 1970 1980 I 1990
7175! 38 94 346 1033

17
2

7

1

2 1

389 5 8 27 45

1

180 27
1

83 1

3699 19 38 156 513

581 2 321 126

1 2 158

1 1

3 6 29 106

1

4

3

6

1

34

362 2 10 17

211

t
488 57

I

-I
i
I

1071

1991 11996 r 2001
a a a

1995 2000 2003
1038 1790 1335

2004 2005 20 6

448 517 536

3

1

3 - ~ 1
- I

t
I

-I
- I

2

56 107 19 27 3164

-I
t

28 6 9 854 36

543 292 289876 732 241

73 34
I

12 9

123 41 5099

13 29 1250

7~ 27 3 771
t

8

155 197 79
1-_ ~

86 91
-- -- ~ ~310

1

23 29 3 6 13 ~51

52 104 19 1867 26

76
,21:
I 2028

- ~

87

-I -I
1

- !



Tabela 3:

66

A Agricultura,, .pecuar.a,
I silvicultura e
I expl. florestal
S Pesca

9 6 5
i

C Indústrias
extrativas. ---- -

I D Indústrias de
transformação i-

E Produção e
distribuição de
eletricidade,, ,
gas ~agua
F Construção

100 87 35 25

7
X

13

X

Variável = Pessoal ocupado total

Ano

18

82

14

Xl
l

79 81

I

I
11~

-I
~

76.•.. - --

I

10

X

62

27

X

77

8.308 15.570 12.000 14.776 15.987 15.848 14.224 13.991 14.220 14.887 14.539

,-

1 599 X
t

I 2.602 1.212+ --

X 565

1.885
-,

2.242
I G Comércio;
reparação de
:veículos
automotores,
,obj. pessoais e
domésticos
H Alojamento e I

alimentação -1-
I Transporte, I
, armazenagem e I

comunicações -4-

1
Intermediação

I fi .•nancelra,
seguros,
previdência

i compl. e serv. !

I relacionados I 2.227 885 986- + - - - - ---
1 KAtividades
I imobiliárias,
:aluguéis e serv.
prestados às
empresas 4.588 4.459
L

7.713 7.759 8.049

2.681 2.570 1.548 1.487

3.171 I 3.181 I

1
368 391

849

2.129 2.166

,Administração
pública, defesa

I e seguridade
social

I M Educação
N Saúde e

I

5.240 6.780 4.202 7.300 6.745 6.936 5.408 6.808 6.~811 6.782 4.970

2.258 1.868 2.534 2.554 2.364 2.982 3.070 3.237 3.060 3.459 3.167

84

563

3.024

1.764
,

i

2.809

I

9601

-I-

3.558

serviços sociais 2.212 2.879 3.344 3.574 3.491. - .
O Outros serv.
coletivos,

I

sociais e
pessoais 1.926 2.089 1.253 1.319 1.705

I P Serviços
! domésticos - I

- -t- - +- -->--

Q Organismos I
internacionais e :

I outras inst.
I extraterritoriais
FONTE: IBGE - Cadastro Central de Empresas

524

2.778

1.992

2.804

983

3.720

523

4.620
- --I

1.972

2.882

977

4.153

480

2.103

1.962

2.929

999

I
5.251

3.636 3.787 3.993

1.864 2.276 2.219

428

1.651

423 I

2.146

2.~Q3 ~ 2.244

3.108

914

4.917

3.151

1.192

4.846

4.079 4.249

2.280 2.255

- - l-- -- ~-- ---t--
I

-I..•. - ~,

I

473,

3.834

2.262

3.310

1.283

5.219

5.638

2.369



Tabela 4:
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Município = Volta Redonda - RJ
----

Classificação
Nacional de
Atividades
Econômicas
(CNAE)

empresas
L
Administração
pública, defesa
e seguridade
social
M Educação
N Saúde e serva
sociais
O Outros serv.
coletivos,
sociais e
pessoais 6.515 7.083 5.245 5.631 6.754 9.580 13.451 12.757 13.782 14.791 20.302
P Serviços
domésticos
Q Organismos
internacionais e
outras
. stituições
extraterritoriais

FO TE: IBGE - Cadastro Central de Empresas

Total
A Agricultura,, .pecuarla,
silvicultura e
expl. florestal
B Pesca
C Indústrias
extrativas
D Indústrias de
transformação
E Produção e
distribuição de
eletricidade,, ,gas e agua
F Construção
G Comércio;
reparação de
veículos
automotores,
obj. pessoais e
domésticos
H Alojamento e
alimentação
I Transporte,
armazenagem e
comunicações
1
Intermediação
financeira,
seguros,
previdência
compl. e serva
relacionados
K Atividades ~
imobiliárias,
aluguéis e serva
prestados às

Variável = Salários (Mil Reais)

Ano

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

243269 466519 360261 425607 463692 601616 735008 698899 714431 742326 804093

11 5 292 7

X

21

X

34 8

X

8 1 1

X

806 902489 501 86 48 715438 424 473 545

70347 299283 218319 268348 249138 337332 446597 379073 378464 368919 334753

6.002 X 6.797 7.044 7.159 8.099 8.102 6.783 7.474 9.951X

8.131 5.339 16.022 12.553 13.270 14.141 26.336 20.654 16.870 16.711 32.966

10.090 12.977 15.028 14.105 34.303 55.366 48.005 56.025 63.669 76.572 88.103

4.471 6.165 2.563 2.369 3.720 5.179 5.478 5.639 6.807 7.358 8.831

19.941 18.041 1.122 1.268 16.906 22.387 20.815 26.560 30.902 36.747 34.195

33.262 15.853 18.978 16.979 18.955 18.966 21.679 23.763 23.072 29.267 36.566

14.871 17.875 6.040 6.364 16.477 17.806 22.683 23.350 27.397 22.077 38.426

41.604 47.272 29.363 48.347 54.024 61.097 63.219 77.568 80.815 85.454 89.326

19.241 9.871 20.662 22.097 22.377 30.124 33.575 37.807 35.665 44.850 51.101

8.294 19.425 19.891 20.694 20.265 22.021 24.590 27.048 29.489 31.299 58.643
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Tabela 10:

PIB do município de Volta Redonda por setor (em R$)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
a. PIB 3.090.946,96 3.326.021,56 3.184.411,97 4.710.009,21 5.246.844,96 6.363.568,44 7.051.217,95 6.006.664,71

Agropecuária 1.795,67 1.988,21 1.913,79 1.695,48 2.203,88 2.948,15 3.295,71 3.473,20

c. Indústria 1.352.118,72 1.525.064,81 1.412.329,75 1.921.900,87 2.154.273,77 2.823.802,44 3.020.809,86 2.128.731,03

postos 495.032,04 408.743,14 582.014,04 573.500,84 672.417,42 798.688,80 886.314,80 864.346,73

1.737.032,57 1.798.968,54 1.770.168,43 2.212.912,02 2.417.949,90 2.738.129,06 3.140.797,58 3.010.113,75

424.386,90 533.671,43 433.341,16 540.060,89 580.191,08 625.415,20 667.482,95 676.207,54

percapita 8,29 15.852,85 15.318,27 18.968,11 20.922,94 25.130,00 27.576,68 23.268,57

D NO NO 248.312,00 250.770,00 253.226,00 255.695,00 258.145,00

P - Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro

Tabela 11:

Percentual do PIB por setor em relação ao PIB total do município de Volta Redonda

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agropecuária 0,06% 0,06% 0,06% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,06%
Indústria 43,74% 45,85% 44,35% 40,80% 41,06% 44,37% 42,84% 35,44%
Impostos ND ND ND 12,18% 12,82% 12,55% 12,57% 14,39%
Serviços 56,20% 54,09% 55,59% 46,98% 46,08% 43,03% 44,54% 50,11%
Fonte: IBGE e FESP - Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de
Janeiro


