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RESUMO  

Este artigo analisa as mudanças políticas, econômicas e sociais ocorridas na cidade de Volta 

Redonda, RJ com a privatização da Companhia Siderúrgica Nacional. A pesquisa discute os 

efeitos do corte umbilical operado entre a cidade de Volta Redonda e a CSN, a partir do  

processo de privatização dessa empresa. Nesse cenário foi realizada uma comparação entre a 

cidade antes e pós-privatização, haja vista que enquanto empresa estatal, a mesma 

desenvolvia uma ativa política de investimentos econômicos e sociais na região, que foram 

reduzidos drasticamente contribuindo para a crise econômica que se abateu sobre a cidade 

pós-privatização. Esse processo desencadeou uma nova configuração econômica e social da 

cidade haja vista que após sofrer os impactos negativos desse processo (crise econômica, 

desemprego, redução de investimentos da empresa, etc), a cidade se recuperou 

economicamente se reestruturando em torno do setor terciário, tornando-se referência estadual 

nesse setor. 

2. INTRODUÇÃO 

Neste projeto abordo as transformações políticas,econômicas e sociais ocorridas em Volta 

Redonda, RJ no cenário pós-privatização da Companhia Siderúrgica Nacional, destacando 

seus impactos nessa cidade. A pesquisa analisa o custo social desta privatização, sobretudo o 

aumento do desemprego, a expansão do setor terciário e do mercado informal, bem como a 

nova relação estabelecida entre a empresa privatizada e a cidade, além das transformações 

ocorridas com esse processo.  Inicialmente a cidade foi negativamente influenciada pela 

privatização,mas, passado o impacto negativo inicial da privatização, a cidade se reinventou, 

deixando de depender exclusivamente da CSN, tornando-se uma cidade terciária, alcançando 

papel de destaque no cenário estadual. Esse processo se desenvolveu ao longo da década de 

1990, cenário pós-privatização, quando a cidade se adequou a uma nova realidade econômica. 

A CSN deixou de ser a grande empregadora municipal, e à despeito de ser a maior fonte 

geradora de recursos no município, a CSN não comanda exclusivamente a vida econômica da 

cidade haja vista que o setor terciário superou o secundário em termos empregatícios, 

demonstrando que cidade se emancipou da empresa, após décadas de dependência. 

3. OBJETIVOS  

1. Analisar as transformações políticas, econômicas e sociais  ocorridas em Volta Redonda 

pós–privatização da CSN, discutindo os aspectos positivos e negativos desse processo e seus 

desdobramentos para a cidade 



2. Avaliar a nova relação estabelecida entre a CSN privatizada e a cidade de Volta Redonda e 

as transformações ocorridas na cidade com o crescimento do setor de serviços e sua nova 

posição no cenário estadual. 

4. METODOLOGIA  

Este projeto situa-se nos limites definidos pela História Social e da geografia urbana. A 

pesquisa empírica utiliza fontes primárias dos arquivos do IPPU ( Instituto de Pesquisa e 

Planejamento Urbano), de entidades sindicais (Sepe, Sindicato do Metalúrgicos) e 

movimentos populares, bem como arquivos particulares.. A pesquisa inclui análise de 

periódicos (Diário do Vale, Primeira Página, Opção e a Voz da Cidade), e  fontes do IBGE e 

Fundação CIDE.As produções historiográficas e sociológicas também serão utilizadas, além 

de entrevistas e questionários com lideranças políticas, sindical eclesial e empresariais da 

cidade que participaram desse processo 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com a privatização de sua maior empresa em 1993, Volta Redonda viveu uma grave crise 

econômica que se refletiu no rebaixamento dos indicadores sociais da cidade e da qualidade e 

vida de seus moradores(Cantamessa, 2013). Para a empresa, a privatização significou a 

inserção no mundo globalizado, com crescente aprimoramento tecnológico e 

internacionalização de sua área de atuação são de sua atuação. Para a cidade, no entanto, a 

privatização mostrou-se traumática e dolorosa (Graciolli, 2007), haja vista que a empresa 

adotou uma lógica de mercado, reduzindo investimentos e projetos sociais e moldando um 

novo padrão de relacionamento com seus funcionários e a cidade. No período pós-

privatização a cidade a cidade experimentou mudanças que redirecionaram sua economia e 

seu perfil sócio-econômico haja vista que terciário (comércio e prestação de serviço) até então 

pouco expressivo, alcançou notável crescimento impulsionado por políticas públicas e 

empresariais  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento a pesquisa levantou que no período compreendido entre 1990 a 2010, o setor 

terciário passou a ocupar parte expressiva na economia da cidade, que deixou de ser 

conhecida como uma cidade operária (Monteiro, 1995), tornando-se uma cidade com 

infraestrutura diversificada no setor de serviço. A indústria, antes símbolo e elemento 



definidor da urbanidade (Morel, 1989), perdeu espaço para uma cidade que agora se destaca 

como grande provedora de serviços. 
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