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RESUMO 

 
Esta tese toma como seu tema o desenvolvimento econômico e como objeto de pesquisa a 
siderurgia. Ambos, tema e objeto, por suas características particulares, produzem 
transformações sociais estruturais nos territórios nos quais estão implantados. Este trabalho 
trata especificamente das regiões sídero-logísticas da Amazônia Oriental e do Rio de Janeiro. 
Estes espaços são atualmente privilegiados, da perspectiva da atratividade territorial de 
operações sídero-logísticas, por processos complementares de desintegração geográfica e 
integração em rede das atividades produtivas dos principais agentes econômicos do setor 
siderúrgico. A tese propõe também, uma abordagem socioantropológica de seus tema e 
objeto, ao apreender o desenvolvimento econômico, em particular, e as relações econômicas, 
em geral, como fenômenos culturais complexos, envolvendo estruturas ou metacampos de 
agentes econômicos e não econômicos – indivíduos, grupos, organizações e instituições 
políticos e sociais. A siderurgia, pela magnitude de seu potencial de transformação social, 
engendra, assim, metacampos sídero-logísticos dentro dos quais se defrontam, em múltiplas 
escalas, agentes dotados de recursos diversificados e conversíveis, com capacidades mútuas 
de determinação, condicionamento e influência sobre suas ações.  
 
Palavras-chave: desenvolvimento econômico, siderurgia, rede de produção global, 
metacampo sídero-logístico, fenômeno cultural complexo. 
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ABSTRACT 

 
The thesis takes economic development as its subject, and the steel industry as research 
object. Both subject and object, due to their particular features, produce structural changes in 
the territories in which they operate. This work specifically deals with the Eastern Amazon 
and Rio de Janeiro steel-logistic regions. These spaces are currently privileged from the 
perspective of territorial attractiveness for steel and logistics operations. This is because of the 
complementary processes of geographic disintegration and network integration which 
characterize the main steel players’ productive activities. The thesis also proposes a 
sociological and anthropological approach to its subject and object. It grasps economic 
development, in particular, and economic relations, more generally, as complex cultural 
phenomena, involving structures or metafields of economic and noneconomic agents – 
political and social individuals, groups, organizations, and institutions. The steel industry, 
because of its potential for social change, engenders thereby steel-logistic metafields. Within 
these metafields, agents endowed with diversified and convertible resources, face each other 
at multiple scales, and determine, constrain and influence each other’s actions. 
 
Keywords: economic development, steel industry, global production network; steel-logistic 
metafield, complex cultural phenomenon. 
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O homem é a medida de todas as coisas,  
das coisas que são, enquanto são,  

das coisas que não são,  
enquanto não são.  

(PLATÃO, Diálogos, Protágoras) 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Esboço da Tese 

 

O fato básico de que dependem todos os fenômenos que denominamos de “sócio-econômicos”, no 
sentido mais amplo, é o de que a nossa existência física, tal como a satisfação das nossas necessidades 
mais ideais, depara por todo o lado com a limitação quantitativa e a insuficiência qualitativa dos meios 
externos que lhes são indispensáveis; de que, para a sua satisfação, é necessária uma previsão 
planificada, o trabalho, a luta contra a natureza e a socialização com outras pessoas. A qualidade de um 
acontecimento que faz com que o consideremos como um fenômeno “sócio-econômico”, não é 
precisamente um atributo que lhe seja inerente de forma “objetiva”. Pelo contrário, ela está 
condicionada pela direção tomada pelo interesse do nosso conhecimento, tal como resulta da 
importância cultural específica que conferimos, em cada caso, ao acontecimento em questão. Sempre 
que um acontecimento da vida cultural – considerado segundo os elementos da sua particularidade que 
constituem para nós a sua importância específica – está ligado diretamente ou mesmo do modo mais 
indireto ao fato citado, contém – ou pode conter, se for esse o caso – um problema de ciência social. Isto 
é, torna-se o objeto de uma disciplina que a si própria propôs, como alvo, estudar o alcance do fato 
básico citado. (WEBER, 2003: 19-20). 
 

O postulado elementar de que o fato ou acontecimento econômico é assim qualificado 

porque se relaciona à busca da satisfação, material e imaterial, de necessidades humanas é 

certamente, pouco questionável. Propõe-se aqui, não obstante, um deslocamento de ênfase – 

do substantivo ‘necessidade’ para o adjetivo ‘humano’. Isto porque é definindo estas 

necessidades concretas e abstratas – e agindo em função delas – que o ser humano define 

também os sujeitos e objetos1 com os quais interage como econômicos ou não econômicos. O 

ser humano constitui, portanto, a medida última das coisas econômicas e das não econômicas 

                                                           
1 A referência à noção de objeto deriva dos Estudos da Ciência e Tecnologia, capitaneados por Michel Callon, e 
sua ênfase na performatividade da economia e na agência dos objetos sobre os sujeitos econômicos – por 
exemplo, dos padrões tecnológicos sobre as formas organizacionais das relações econômicas (CALLON; 
MILLO; MUNIESA, 2007). 
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porque são a objetividade e a subjetividade de sua existência que instituem a economia e a 

‘deseconomia’2 das coisas. 

O desenvolvimento econômico, tema desta tese, é considerado, tradicionalmente, um 

fenômeno deste gênero – econômico. Por sua vez, a siderurgia, objeto da mesma, constituiria 

de modo similar, uma estrutura de agentes, relações e acontecimentos tradicionalmente 

definidos como econômicos: um setor ou indústria. Entretanto, este trabalho objetiva discutir 

tais fenômenos econômicos (WEBER, 2003) a partir de uma perspectiva socioantropológica.3 

Isto porque, siderurgia e desenvolvimento econômico são, na realidade, fenômenos culturais 

complexos.4 Desse modo, uma abordagem socioantropológica5 objetiva recuperar a 

centralidade da construção social da economia e deseconomia dessas ‘coisas’: siderurgia e 

desenvolvimento econômico.  

Avançando nesta abordagem, essa tese toma como hipótese central a ideia de que o 

desenvolvimento econômico é uma configuração, específica temporalmente e localizada 

territorialmente, do processo de mudança social (COSTA PINTO, 1972: 96) de uma dada 

                                                           
2 A opção pelo termo deseconomia – em detrimento de não econômico, busca enfatizar a natureza seletiva da 
(des)construção das relações entre, de um lado, sujeitos e objetos culturalmente complexos (totalidades 
concretas) e, de outro, o fato da satisfação das necessidades humanas. A ‘natureza intrínseca’ de sujeitos e 
objetos concretos consiste no fato de que estes podem ser virtualmente tudo.  
3 A premissa sobre a qual se baseia é a de que, dada a arbitrariedade da distinção entre os ‘mundos’ econômico e 
não econômico, os fatos da economia podem e devem ser investigados fora do conjunto de postulados 
economicistas que institui e reifica a referida distinção. Tal como os acontecimentos ‘pertencentes’ ao mundo 
não econômico são economicizados, teórica e empiricamente, suas contrapartes econômicas são passí                            
veis de deseconomização. Não há, portanto, qualquer validade intrínseca, além daquela derivada das relações de 
força no campo científico (BOURDIEU, 2003), da pretensão de exclusividade heurística da economia sobre os 
problemas econômicos. Nesse sentido, homens e mulheres, porque produzem tais fenômenos, os afetam e são 
por eles afetados, constituem os pontos de partida e chegada da abordagem aqui defendida. 
4 A consequência imediata para a pesquisa socioantropológica de assumir a complexidade de fenômenos 
culturais, neste caso o desenvolvimento e a siderurgia, é que, no plano de uma totalidade cultural específica, as 
distinções tradicionais entre fatos econômicos e fatos políticos e sociais são transitórias. Desse modo, tais fatos 
adquirem feições específicas dentro de um contexto ou situação (JOAS, 1997) concreta, que demanda a 
existência de agentes imersos em relações. 
5 Embora a abordagem socioantropológica a qual se refere neste trabalho tenha sido desenvolvida de forma 
independente da sócio-antropologia do desenvolvimento proposta por Olivier de Sardan (2005), ambas as 
abordagens possuem semelhanças muito importantes. A mais notável dentre todas parece ser a ideia de que o 
“desenvolvimento é somente uma outra forma de mudança social” (idem: 23) e que, portanto, é indissociável do 
problema-chave do qual padecem ambas as disciplinas – sociologia e antropologia – a saber, o problema da 
ordem/mudança social.  
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totalidade cultural.6 Esta hipótese se referencia em um complexo de eventos sintetizado no 

movimento de transnacionalização do setor siderúrgico7 (WOLF, 2005), que marca a primeira 

década do séc. XXI. Nesse sentido, seu evento8 cultural prototípico9 é a implantação de usinas 

siderúrgicas integradas em regiões costeiras no Brasil. Por sua vez, a referida hipótese toma 

como substrato empírico dois territórios: as regiões sídero-logísticas do Rio de Janeiro e da 

Amazônia Oriental. 

O desenvolvimento econômico é concebido como um fenômeno que engloba uma 

ampla variedade de agentes (sujeitos e objetos) e de relações, tanto econômicas, quanto não 

econômicas. Visto que o desenvolvimento econômico vem reassumindo uma dimensão 

crucial da vida cultural de totalidades territoriais concretas, pois que significativo para as 

condições objetivas e subjetivas da existência humana, ele torna-se, sobretudo, um problema 

social real. Nesse sentido, é correto afirmar que a centralidade contemporânea da categoria 

desenvolvimento econômico deriva em especial, dos significados e usos práticos (e por isso, 

disputáveis) que os agentes lhes atribuem em suas relações cotidianas – em detrimento de sua 

relevância teórico-científica. 10 

                                                           
6 Esse tratamento faz parte de uma tentativa mais ampla de retomar a tradição e principais contribuições da 
Sociologia do Desenvolvimento no Brasil, sintetizadas na abordagem do desenvolvimento como mudança social 
processual de Costa Pinto (1972; 1978) e Lopes (1976).  
7 A premissa subjacente é a de que a siderurgia constitui uma estrutura de relações entre agentes, grupos, 
organizações e instituições com capacidade de transformação social estrutural. Esta propriedade não é, 
obviamente, exclusiva à siderurgia, e tampouco uma condição necessária de sua operação concreta. A siderurgia 
não produz automaticamente desenvolvimento econômico. A situação prática que envolve padrões tecnológicos, 
comerciais, legais, etc., mas, sobretudo, as estruturas sociais ou totalidades culturais, mais ou menos engajadas 
ou refratárias à mudança, nos quais projetos siderúrgicos concretos são planejados, implantados e operados, é, 
nesse sentido, decisiva para a compreensão da transformação que pode – ou não – ser provocada por ela. Para 
Sahlins, “[...] é necessário insistir em que a possibilidade do presente vir a transcender o passado e ao mesmo 
tempo lhe permanecer fiel depende tanto da ordem cultural quanto da situação prática”. (1990: 189) 
8 O conceito de evento empregado aqui inspira-se na abordagem de Marshall Sahlins, que o define como “a 
relação entre um acontecimento e um dado sistema simbólico”. (1990: 191) Em nossos próprios termos, a idéia 
de estrutura é ampliada da dimensão simbólica proposta por Sahlins para abranger a vida de um dado 
agrupamento humano – uma totalidade cultural. Assim, o evento representaria uma figura intermediária entre o 
fato e a totalidade cutural (estrutura social). 
9 O evento prototípico constitui meramente um tipo ideal, cuja função é estabelecer uma referência a partir da 
qual eventos concretos possam ser diferenciados e apreendidos.  
10 O debate clássico, formulado nos marcos das teorias da dependência e do sistema-mundo wallersteiniana, e 
resumido nas categorias polares de desenvolvimento e subdesenvolvimento, deve ser transcendido em favor de 
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1.2. Marcos Teóricos e Analíticos da Tese 

 

Desse modo, faz-se necessário precisar os marcos teórico-analíticos desta abordagem 

socioantropológica dos processos de desenvolvimento econômico promovidos pela siderurgia 

no Rio de Janeiro e na Amazônia Oriental. Um arquétipo de definição econômica do 

desenvolvimento o caracterizaria como o resultado de um complexo de acontecimentos ou 

fatos produzidos no âmbito das relações econômicas11 e que se efetivaria, isto é, produziria 

efeitos, nos níveis social e político dos agrupamentos humanos.   

A substituição de uma definição econômica por uma socioantropológica do 

desenvolvimento econômico se assenta em três postulados que se interrelacionam. 

Primeiramente, de modo a rejeitar o determinismo implícito à definição econômica 

arquetípica12 do fenômeno, o desenvolvimento econômico deve ser considerado como um 

                                                                                                                                                                                     

uma abordagem socioantropológica e nominalista do desenvolvimento econômico. Nominalista porque é através 
do fenômeno da retomada do desenvolvimento como categoria explicativa nativa – desacompanhada do seu 
negativo, o subdesenvolvimento – de processos socioeconômicos localizados, que essa abordagem se institui. 
Aqui vale um breve parêntese. Meu interesse intelectual pelo tema do desenvolvimento surgiu durante a pesquisa 
inicial para a dissertação de mestrado. No esteio do processo de redefinição dos papéis institucionais do Estado 
brasileiro redemocratizado e da consequente descentralização federativa estimulada pela Carta Constitucional de 
1988, observou-se um fenômeno acelerado de desnacionalização do desenvolvimento econômico. Sua 
contraparte ao nível subnacional foi a entrada deste fenômeno no léxico e na pauta de ações dos agentes públicos 
municipais e estaduais – com clara predominância discursiva inicialmente. A proliferação de secretarias 
municipais de desenvolvimento econômico na mesorregião Sul Fluminense (RJ) foi o indicador inicial de que as 
bases da legitimidade do poder político local dependiam, de modo inédito, da construção social do 
desenvolvimento, equacionado à atratividade econômica do território. O desenvolvimento havia descido do 
pedestal e agora, impregnava os discursos e as ações dos 'tomadores de decisão' locais. Eu devo a explicitação 
desta abordagem socioantropológica e nominalista do desenvolvimento econômico às interpelações dos 
participantes do Seminário Interno PROCAD UFMA/UFRJ: Amazônia e os Paradigmas do Desenvolvimento, 
realizado em São Luís, Maranhão, 2007. Neste evento, realizei a apresentação oral “A recomposição da cadeia 
siderúrgica no Rio de Janeiro e na Amazônia Oriental: é possível falar em desenvolvimento econômico?”, e sou 
particularmente grato aos comentários e críticas dos professores José Ricardo Ramalho (UFRJ), Luiz Antonio 
Machado da Silva (UFRJ/IUPERJ), Marcelo Sampaio Carneiro (UFMA) e Neide Esterci (UFRJ).  
11 Abre-se mão aqui, conscientemente, de investigar as causas econômicas do desenvolvimento econômico, tal 
como as concebem as correntes heterodoxas pós-keynesiana e neo-schumpeteriana, atribuindo, ao investimento 
produtivo e à tecnologia (inovação), respectivamente, capacidades motrizes. Busca-se ressaltar, sobretudo, uma 
investigação dos conteúdos e formas do desenvolvimento econômico, em detrimento de suas causas potenciais. 
12 Uma segunda definição arquetípica e implicitamente econômica do desenvolvimento econômico o equaciona a 
um suplemento indeciso e virtualmente infinito de ‘fatores sociais’ – tais como níveis de educação, saúde e 
participação política – sobre um ‘núcleo duro’: o conceito macroeconômico de crescimento. Enquanto ‘fatores 
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fenômeno cultural concreto e total. Seus aspectos econômico, político e social são, nesse 

sentido, expressões da referida totalidade. Desse modo, o desenvolvimento econômico não 

gera a mudança social, ele é a própria mudança, pois que se identifica com a totalidade 

cultural. A economia, compreendida como uma fração desta totalidade, é incapaz de 

determiná-la.13 Trocando em miúdos, a ocorrência do desenvolvimento econômico é 

determinada pela evidência de mudança social, seu conteúdo substantivo. 

Em segundo lugar, ele constitui um tipo específico de mudança social, visto que 

conjura uma transformação profunda da natureza dos agentes (sujeitos e objetos), de suas 

relações e da estrutura social (ou totalidade cultural) dentro da qual ambos, agentes e relações, 

se dão.  Assim, o desenvolvimento econômico, na perspectiva aqui adotada, representa uma 

redefinição em grande escala das relações entre os agentes econômicos, políticos e sociais, em 

situações específicas ou contextos (JOAS, 1997), em dimensões temporais e espaciais dotadas 

de densidade cultural. A aceleração que produz transforma qualitativamente a estrutura social. 

Resumidamente, o desenvolvimento como mudança não existe abstratamente, mas opera em 

um plano concreto – uma situação ou contexto – no qual agentes se defrontam. 

A mudança da totalidade parte necessariamente da transformação dos elementos que a 

compõem – agentes e relações. Estes, por sua vez, agem e reagem (engajam-se) ativa e 

                                                                                                                                                                                     

sociais’ os referidos níveis são duplamente caracterizados. Em primeiro lugar, são automaticamente definidos 
como fenômenos economicamente relevantes (WEBER, 2003), embora subordinados ao crescimento – condição 
necessária e força motriz desenvolvimentista. Em segundo lugar, estes níveis são também definidos como os 
efeitos, finalidades ou funções – isto é, fenômenos economicamente condicionados” (idem), do desenvolvimento 
econômico, em um processo de representação moral do sentido da mudança. 
13 A questão fundamental aqui diz respeito ao insulamento e à reificação intelectual de dimensões da vida 
concreta. Nesse sentido, a abordagem pretendida vai de encontro às pretensões acadêmicas tanto de 
‘economização’, quanto de ‘socialização’ da experiência humana. Opta-se aqui por tomar o termo totalidade 
cultural e lhe emprestar o caráter genérico da vida tal como esta é experimentada por um dado grupo humano. 
Nesse sentido, as dimensões econômica, política e social de uma dada totalidade representam apenas feições 
abstraíveis (menos concretas) da vida como esta se apresenta para indivíduos, grupos, organizações e 
instituições. Interessa aqui, explorar mais especificamente, as feições ‘não econômicas’ do fato ‘econômico’. 
Entretanto, preocupa-se aqui menos com a rigidez nominal do que com a precisão semântica desta abordagem. 
Nesse sentido, a literatura da qual se toma de empréstimo a noção de desenvolvimento como mudança social, 
isto é, a Sociologia do Desenvolvimento brasileira, alude ao mesmo sentido de transformação ou transição ampla 
de uma totalidade cultural: a formação da sociedade urbano-industrial brasileira entre os anos 1940 e 1970. 
Nesse sentido, a noção mesma de economia, se considerada como o fato básico da necessidade de satisfação 
humana, pode ser equacionada à própria totalidade cultural. 



6 

 

assimetricamente, formando sistemas de relações de valor, de poder e de compromisso.14 No 

que concerne à forma do desenvolvimento econômico, o que está em jogo é o processo 

concreto de transformação estrutural; as alianças e conflitos que emergem à medida que uma 

dada estrutura social é impactada por um fato e, mediante esse impacto, desenvolve-se um 

evento em geral definido como econômico. O evento é capaz de fortalecer e enfraquecer, criar 

e destruir agentes em quaisquer das dimensões ou campos (BOURDIEU, 2003) da vida 

cultural. Sua forma específica relaciona-se a uma propriedade de catalisação das relações 

culturais de um território, esboroando as distinções entre as dimensões e forjando uma espécie 

de ‘metacampo’. Neste caso, forjando metacampos sídero-logísticos. 

Nesse sentido, agentes (sujeitos e objetos) estabelecem relações e conjuntos ou redes 

de relações entre si. Ambos, agentes e relações, no plano cultural e, portanto, significativo de 

espaço e tempo específicos, assumem feições econômicas, políticas e sociais. Na verdade, são 

conjuntos específicos de relações culturais que definem o desenvolvimento econômico. O 

desenvolvimento econômico é, por conseguinte, uma configuração espaço-temporal 

específica de relações culturais. Melhor ainda, o desenvolvimento econômico é a 

configuração transicional entre duas configurações específicas; entre duas totalidades 

culturais que definem determinadas capacidades da satisfação das necessidades humanas. 

Entretanto, essa transição não é, necessariamente, positiva, no sentido de ampliar a referida 

capacidade de satisfação. 

Mudança e permanência são propriedades imanentes a quaisquer totalidades culturais. 

No entanto, o ingresso de agentes significativos e a aceleração das relações em territórios em 

desenvolvimento as transforma qualitativamente. O planejamento, a implantação e a operação 

de usinas siderúrgicas gigantescas, com a ‘entrada em cena’ de firmas estatais e/ou privadas, 

                                                           
14 Os conceitos bourdiesiano de campo e joasiano de situação/contexto inspiram mas não circunscrevem esta 
abordagem. 
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vai de encontro a estruturas sociais estabelecidas, nas quais as referidas relações de valor, de 

poder e de compromisso se encontram mais ou menos cristalizadas e operam enraizando os 

agentes.  

O setor siderúrgico, tomado como objeto de estudo, provê casos exemplares de 

mudança social estrutural. A mobilização de estoques de valor, poder e compromisso que 

engendra produz, com certa frequência, a transformação do tipo que esta tese define como 

desenvolvimento econômico. Por fim, avançando os postulados anti-determinista e de 

especificidade do desenvolvimento, assume-se então que, o desenvolvimento econômico é um 

fenômeno amoral – embora plena e tradicionalmente moralizável. 

A transformação estrutural das relações entre e o impacto diferencial sobre os agentes, 

grupos, organizações e instituições implica que o desenvolvimento econômico é um 

fenômeno moralizável. Nesse sentido, é positivo, neutro ou negativo quanto à posição do 

agente, por exemplo, a de grupos de pescadores artesanais afetados15 em suas condições de 

reprodução ou a dos acionistas de firmas siderúrgicas. É também, moralizante, visto que 

atribui qualidades ou propriedades morais aos agentes.16  

                                                           
15 É interessante notar que a teoria econômica de base neoclássica já modelou as relações conflituais entre 
pescadores artesanais e firmas siderúrgicas em termos da ‘economização’ da natureza – bens públicos nos termos 
de Pindyck & Rubinfeld (1994). Em realidade, as teorias e metodologias acerca da mensuração do valor dos 
recursos naturais que emergem no campo econômico representariam, para Callon, Millo & Muniesa (2007), 
métricas ou linguagens de valor. Isto é, conhecimento econômico objetificado (objetos econômicos) com poder 
de agência ou performatividade, à medida que produzem efeitos em termos das ações concretas dos quadros 
tecno-gerenciais das companhias siderúrgicas que se defrontam com organizações profissionais de pescadores, 
por exemplo. A economização das relações entre pescadores e siderúrgicas produz um quadro referencial 
segundo o qual as pressões sociais e políticas, que rangem da organização popular mais difusa ao enfrentamento 
jurídico, são apreendidas em termos de custos operacionais, que deve exceder os custos da adequação sócio-
ambiental para que esta última seja implementada concretamente. Neste caso, a materialidade dos instrumentos 
metodológicos de valoração dos recursos ambientais (objetos econômicos) institui e transforma agentes e 
relações (tradicionalmente sujeitos econômicos), modelando a realidade concreta. A questão subjacente à 
performatividade das chamadas métricas de valoração levantada pelos autores e que nos é pertinente é: como as 
coisas econômicas tornam-se calculáveis através das linguagens ou métricas de valor? Em nosso caso específico, 
como as coisas econômicas tornam-se seletivamente econômicas, ignorando suas múltiplas feições como fatos 
culturais, através de processos de ‘economização’? 
16 Por exemplo, Eike Batista pode ser visto, ao mesmo tempo, tanto como o novo Midas do empreendorismo 
nacional (INSTITUTO MAGNA, 2008), quanto como uma espécie de ‘Tio Patinhas’ na representação dos 
pescadores artesanais em Itaguaí. Uma representação do capitalista industrial típico cujos principais atributos 
morais são a implacabilidade e a ganância (SENNETT, 2004: 72). Aparentemente, a descrição de Sennett acerca 
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Entretanto, o desenvolvimento econômico é amoral, no sentido de que sua 

demonstração independe da evidência de resultados positivos em termos de desempenho 

econômico e político-institucional17. Nesse sentido, o desenvolvimento econômico não é 

‘bom’ ou ‘mau’, nem possui aspectos positivos ou negativos; ele é vivido, de forma 

diferenciada, a partir de categorias morais. Assim, a recomposição da vida social é 

predominantemente vivida como redefinição das relações de valor, de poder e de 

compromisso entre os agentes, podendo ser experimentada inclusive, como tragédia. 

Dito de outra forma, o desenvolvimento econômico é uma transformação moralizável, 

mas não moral – como tem sido concebido corriqueiramente. Da perspectiva moral do 

desenvolvimento econômico, a mudança é positivamente universal, isto é, ela é moralizada. 

Da perspectiva adotada nesta tese, ao contrário, a mudança estrutural não é necessariamente 

positiva, visto que, de um ponto de vista socioantropológico e histórico-cultural (WEBER, 

2003), é a existência concreta dos homens que determina o caráter da transição pela qual 

passam. E essa existência concreta é única e diferenciada. Parte dela é impactada por 

                                                                                                                                                                                     

da versão flexível desta figura ideal capitalista, à qual se acrescem o desapego e a tolerância à fragmentação, 
propicia uma descrição ideal de traços cruciais do caráter (público e publicizado) de Eike Batista, famoso por sua 
capacidade de abraçar o risco e criar e destruir firmas do dia para a noite. (idem: 72-73) “O porto que eles vão 
construir... Vão construir um porto e vão torrar praticamente R$2 bilhões. [INTERVENÇÃO DO 
ENTREVISTADOR] Exatamente. Então, aquilo que a gente fala, cara, a gente fala embasado, porque a gente 
sabe que você pra operar um porto desse aqui... a LLX... eles não vão ter nem 1.000 empregados, cara. Você 
imagina: eles vão gastar praticamente R$2 bi pra empregar menos de 1.000 pessoas. Eles com um projeto 
desses... o projeto orçado pela APAIM com os 41 barcos custa R$6.150.000,00. Pô, vai gerar emprego pra 400... 
praticamente a mão-de-obra que eles vão empregar num porto de R$2 bilhões. Pô, é uma lógica... que não dá 
pros caras chegarem e dizerem assim: – É, nós estamos trazendo progresso e emprego. Não! Eles estão 
trazendo... Eles não estão trazendo progresso e emprego. Porque o emprego... você pode gerar o emprego com 
um custo muito menor e gerar renda pra muito mais gente. O que eles estão trazendo pra cá é o seu projeto 
pessoal de vida. O sr. Eike Batista... ele quer se tornar... O projeto pessoal de vida dele é se tornar o homem mais 
rico do mundo. Agora, ele vai se tornar o homem mais rico do mundo às minhas custas? Às custas do Alcides? 
Às custas dos outros? Não! Peraí! Ninguém aqui ta afim de impedir o progresso. Isso é uma conseqüência. O 
país ta... [INTERVENÇÃO DO PESQUISADOR] Não! Ninguém aqui ta querendo impedir o progresso, 
entendeu? A gente tem consciência de que o país precisa crescer, o país precisa se inserir no mundo de forma 
forte, a passos firmes e ser respeitado pelo resto do mundo como uma grande potência. A gente também quer 
isso. Nós somos brasileiros! Nós somos patriotas! Agora, não pode é o Sr. Eike Batista encher o rabo de dinheiro 
e me deixar na merda. Deixar o Alcides na merda, deixar os outros na...” (GARCIA, 2010b) 
17 É exatamente neste sentido que deve ser entendido o não tratamento da categoria ‘subdesenvolvimento’, 
construída de forma residual e dicotômica em relação a um padrão moral de desenvolvimento, e que, em uma 
grande variedade de abordagens econômicas e sociológicas, ignora sua subjetividade e relatividade histórica. 
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benefícios e outra, por malefícios. O desenvolvimento econômico representa, 

simultaneamente, as duas condições. 

Além das premissas analíticas que informam esta concepção socioantropológica do 

desenvolvimento econômico, é necessário precisar também seus marcos teóricos. Nesse 

sentido, a mudança social é apresentada como o próprio conteúdo do desenvolvimento 

econômico, no sentido de que este se produz sempre que as relações culturais entre 

indivíduos, grupos, organizações e instituições manifestem uma confrontação explícita entre 

um acontecimento (apresentado como) econômico datado – ou complexo destes – e a 

estrutura social de um território específico, que termina por transformar ambos, relações e 

estrutura. Em concordância com Marshall Sahlins,  

 

[...] um evento não é apenas um acontecimento característico do fenômeno, mesmo que, enquanto 
fenômeno, ele tenha forças e razões próprias, independentes de qualquer sistema simbólico.18 Um 
evento transforma-se naquilo que lhe é dado como interpretação. Somente quando apropriado por, e 
através do esquema cultural, é que adquire uma significância histórica. [...] O evento é a relação entre 
um acontecimento e a estrutura (ou estruturas): o fechamento do fenômeno em si mesmo enquanto valor 
significativo, ao qual se segue sua eficácia histórica específica (SAHLINS, 1990: 15). 
 

A abordagem culturalista de Sahlins19 problematiza as oposições (onto)lógicas do 

“folclore nativo” e do pensamento acadêmico ocidentais, organizadas em termos de 

estabilidade e mudança. Desse modo, sustenta a indissociabilidade fenomenológica da 

estabilidade e da mudança no mundo prático. Nos termos próprios em que as explicações 

econômicas arquetípicas reduzem esta oposição, estagnação e crescimento constituiriam 

momentos discretos do processo global de satisfação das necessidades humanas. 

A abordagem socioantropológica do desenvolvimento econômico se diferencia da 

explicação econômica arquetípica porque rejeita duplamente a representação discricionária 

                                                           
18 Adaptado para nossos propósitos, sistema ou totalidade cultural. 
19 Em oposição ao funcionalismo de Radcliffe-Brown e ao estruturalismo lévi-straussiano. 
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(estanque) evolutiva e a generalização da estabilidade e da mudança como estagnação e 

desenvolvimento. O culturalismo de Sahlins e sua abordagem em termos da relação entre o 

fato ou acontecimento e a estrutura cultural (mediada pela figura híbrida do evento) representa 

a negação radical desta representação discricionária e evolutiva, da qual o arquétipo 

econômico constitui apenas um exemplo. 

No entanto, a indissociabilidade fenomenológica da mudança e da estabilidade em 

Sahlins está baseada em uma premissa generalista. Nesse sentido pode-se supor que um dado 

sistema cultural tornar-se-ia incongruente na evidência (lógica) da mudança generalizada – 

desenvolvimento em nossos termos. Obviamente não é preciso supor que uma totalidade 

cultural inteira se encontre na presença de processos de mudança global que, no limite, torná-

la-iam ininteligível. Mesmo eventos revolucionários contêm muitos aspectos de permanência. 

O que se postula é que, para contingentes humanos significativos de uma dada totalidade 

cultural, em tempo e espaço delimitados, o nível de descontinuidade de um evento pode 

assumir – e assume concretamente – proporções tais que, para este grupo, os aspectos de 

permanência ficam obscurecidos, e a mudança completa e irreversível pode tornar a vida 

cotidiana uma tragédia. 

Nesse sentido, em um plano fenomenológico, mudança e estabilidade são aspectos 

permanentes de uma totalidade cultural e, portanto, são indissociáveis. No plano da existência 

cultural concreta, entretanto – isto é, aquele da vida prática dos indivíduos, grupos, 

organizações e instituições – este par se apresenta de forma muito diferenciada. Este plano 

existencial, dentro do qual os agentes se percebem e estabelecem relações concretas entre si, é 

certamente, um plano segmentado e parcial, de modo que as representações, ações e relações 

que engendram não podem ser genéricas ou integrais. Mudança e estabilidade são 

propriedades que se lhes apresentam de forma bastante assimétrica – podendo estar, inclusive 

ausentes, temporariamente, de sua experiência subjetiva. Assim, o mundo particular daquele 
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que é deslocado ou que se vê impedido de reproduzir-se como categoria social é, muitas 

vezes, um mundo completamente instável e, por isso mesmo, trágico. Um hospício talvez? 

Nesse sentido, Sahlins toma como objeto as relações entre um evento crítico e a 

estrutura cultural da sociedade havaiana e seu mútuo condicionamento de modo a propor uma 

teoria abrangente da história. Em seu modo próprio de formular o problema, já clássico, da 

ordem (ou da ação, como quisermos) social, Sahlins integra a reprodução e subversão da 

estrutura a partir do que define como o duplo risco da prática – via engajamento ativo dos 

agentes (isto é, via ação social) e via disjunção das categorias estruturais e da situação ou 

contexto específico. 

 Assim, o desenvolvimento econômico demanda, em realidade, a emergência de um 

evento (SAHLINS, 1990) de magnitude representativa e que, por isso, é capaz de transformar 

qualitativamente toda a totalidade significativa de um território. Em termos mais práticos, 

inspirando-se na abordagem de Marshall Sahlins, ainda que a subvertendo20, a estrutura social 

se transforma: seja a partir da intrusão de uma usina siderúrgica de capital transnacional em 

um espaço semi-urbano, como o município de Itaguaí, no Rio de Janeiro; seja pela repulsão 

de um projeto similar em São Luís, Maranhão.  

Tais eventos recompõem assim, ampla e profundamente, as relações entre os agentes 

econômicos, políticos e sociais nestes espaços. Acontecimentos potencialmente 

transformadores desse tipo tornam-se eventos significativos a partir, entretanto, da redefinição 

                                                           
20 A abordagem de Sahlins encontra-se subvertida em dois pontos principais. Em primeiro lugar, o conceito de 
estrutura do autor refere-se em particular, à dimensão simbólica da vida humana, ainda que produza efeitos 
sociais concretos. Nesse sentido, a definição de cultura que se adota nesta tese também difere da de Sahlins, por 
referir-se, genérica e prioritariamente, à vida cotidiana das ‘situações concretas’. Assim, nossa própria definição 
de estrutura social como totalidade cultural aponta para o mesmo generalismo includente dos fenômenos – 
definidos seletivamente – econômicos, políticos e sociais. Em segundo lugar, em nome da mesma prerrogativa 
fenomenológica que Sahlins pleiteia para explicar a indissociabilidade entre mudança e estabilidade em sua 
teoria da história, busca-se discutir as relações entre evento (econômico) e estrutura (social) a partir das 
percepções e reações ao desenrolar histórico em situações concretas. Nesse sentido, embora nenhuma mudança 
possa ser tão completa ao ponto de tornar a estrutura completamente ininteligível, indivíduos, grupos, 
organizações e instituições inteiros experimentam o desenvolvimento econômico em termos de mudança social 
brusca e dolorosa, tornando, para eles, o ‘seu’ mundo, ininteligível. 
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engajada (intencional) e contextual (situacional) das relações entre agentes econômicos, 

políticos e sociais, assim como dos limites para as suas respectivas capacidades de agir de 

forma autônoma. 

A implantação de um projeto siderúrgico ou, mais genericamente, de um grande 

projeto (CASTRO, 1995)21, pode ser definida, mais fielmente, como um acontecimento ou 

fato provocado por uma decisão-ação (uma decisão de investimento, por exemplo). Em 

realidade, como um complexo de decisões-ações e de fatos. Acontecimentos culturais 

fundadores deste tipo tornam-se eventos porque se relacionam fundamentalmente, à estrutura 

social ou totalidade cultural na qual se inserem e são, por isso mesmo, interpretados à luz das 

relações de valor, de poder e de compromisso que tanto se reproduzem quanto se transformam 

na vida cotidiana. O que se defende nesta tese é que, a ‘colisão’ entre certos acontecimentos e 

estruturas em tempo e espaço específicos, engendra eventos disruptivos capazes de alterar 

profundamente a vida de contingentes populacionais muito expressivos e, no limite, 

transformar a estrutura social.  

Se, para Sahlins, o evento é uma interpretação do acontecimento, e se tais 

interpretações são variadas, deve-se buscar evidenciar essas diferentes interpretações. Ao 

ressaltar a moralização do desenvolvimento econômico, alude-se essencialmente a uma versão 

genérica que o equaciona à evolução positiva das condições materiais de agrupamentos 

humanos. Nesta tese, entretanto, busca-se evidenciar algumas versões trágicas – ou no limiar 

da tragédia – produzidas pelo ‘acontecimento’ siderúrgico em contato com territórios 

concretos, isto é, pelo evento disruptivo que os transforma profundamente. 

                                                           
21 Castro define originalmente grandes projetos como “os empreendimentos ou complexos produtivos de grande 
porte identificados por massivos investimentos e instalados a partir dos anos 70” (1995: 02).  Da perspectiva 
aqui defendida, centrada na capacidade (des)estruturadora do fato ‘econômico’ e considerando a importância e 
magnitude assumida pelos sistemas logísticos em redes de produção globais (DICKEN, 2007), parece ser 
necessário ampliar o conceito para incluir as infra-estruturas ou capitais de larga escala e grande durabilidade 
(HARVEY, 2006: 224) decisivos para os processos de captura de valor. Infra-estruturas portuárias, ferroviárias, 
rodoviárias, energéticas, etc. podem constituir também, nesse sentido, grandes projetos ou empreendimentos. 
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O evento disruptivo – conforme estabelecido por Sahlins a respeito do ‘choque’ entre 

a chegada do capitão Cook ao Havaí e do imperativo da significação desta chegada na 

cosmologia e estrutura social havaianas – pode assumir, entretanto, múltiplas formas. No caso 

da Amazônia Oriental, da perspectiva da transformação regional mais ampla, é a ação 

demiúrgica do Estado (EVANS, 2004) que, via firma estatal, produz a infra-estrutura 

ciclópica necessária à conversão do Brasil no maior produtor e exportador de minério de ferro 

do mundo. É essa infra-estrutura específica, o complexo mina-ferrovia-porto da então 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), um objeto econômico pleno, que transforma a 

estrutura social oriental amazônica e define um metacampo sídero-logístico regional. Este 

objeto econômico condiciona assim, os limites da ação e a dinâmica das relações entre os 

agentes – inclusive aqueles (agentes e relações) que precedem a sua criação.  

No caso do território sídero-logístico do Rio de Janeiro, processos de urbanização e 

industrialização prévios, em ordem de importância, configuraram uma estrutura social sui 

generis no Brasil, não completamente urbana em espaços específicos do território estadual. 

Mesmo a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), seu espaço mais urbano e 

industrial, conserva algumas ‘ilhas’ semi-urbanas, tais como Itaguaí. Aqui, a Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), enquanto firma estatal, atuou de forma análoga à da mineradora 

Vale, no sentido de que promoveu a mudança social estrutural e recompôs o metacampo 

regional a partir de Volta Redonda – um distrito de Barra Mansa até 1954.  

Novamente, verifica-se no Rio de Janeiro, mais propriamente em Itaguaí, a 

implantação de uma usina siderúrgica, imediatamente a maior da América Latina. 

Diferentemente, no entanto, o território em que se instala é semi-urbano e não mais rural – 

como Barra Mansa em 1946, mas os processos de transformação social e recomposição das 

relações entre agentes apresentam similaridades fundamentais. Aqui, em 2010, é o capital 

industrial-financeiro que desempenha o papel outrora atribuído ao Estado. 
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É também necessário ressaltar que os processos de desenvolvimento econômico dos 

territórios sídero-logísticos do Rio de Janeiro e da Amazônia Oriental são apreendidos sob um 

contexto de desintegração geográfica e integração funcional da produção siderúrgica. Nesse 

sentido, uma abordagem em termos de redes de produção globais (RPGs) é necessária de 

modo a compreender algumas das determinações estruturais dos eventos que são aqui 

definidos como prototípicos. Dessa forma, é através das motivações e formas de ação de 

firmas e grupos econômicos concretos que fatos ou acontecimentos exógenos gigantescos, 

como a implantação dos grandes projetos industriais em territórios de tipo greenfield 

(SANTOS, 2006a), como Itaguaí, ou sem qualquer tradição em siderurgia, como São Luís, 

que o estudo do potencial transformador do evento ‘econômico’ tem início. 

Na realidade, estas motivações e formas de ação, com ênfase na descentralização 

concentrada (DICKEN, 2007) e em processos de financeirização22 (FROUD et al., 2000)  dão 

origem, no Brasil, a um formato específico da transnacionalização siderúrgica: a de 

greenfields costeiros low-tech. Além de uma perspectiva estrutural acerca da operação de 

processos econômicos transnacionais, a abordagem das RPGs é capaz de integrar 

potencialmente, os processos de valor, de poder e de compromisso que compõem a 

transformação social e a redefinição do metacampo sídero-logístico em ambos os territórios. 

Isto porque adota também uma perspectiva relacional acerca das transformações econômicas 

territoriais impulsionadas pelos referidos processos, fazendo emergir uma abordagem que 

integra os agentes não econômicos em sua formação e direcionamento. Nesse sentido, aponta 

                                                           
22 Em setores econômicos maduros como o siderúrgico, no qual as possibilidades de rupturas tecnológicas e 
lucros extraordinários são escassas, processos de captura de valor são determinantes nas estratégias empresariais. 
Nesse sentido, lógicas de financeirizacão (shareholder’s value) e de desmaterialização da produção se 
apresentam como cruciais. 
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para a superação da firma e do Estado23 como matrizes unitárias de fenômenos ‘econômicos’ 

de grande monta, como o desenvolvimento.  

Nesse sentido, esta abordagem é inegavelmente importante para este trabalho. No 

entanto, esta tese avança na pretensão da proposição da abordagem das RPGs de uma 

abordagem multi-agente e multi-relacional. Desse modo, assume como foco primordial a 

importância da qual se investem os agentes e as relações não econômicos na constituição da 

economia concreta, real. Assim, a análise em termos de fenômenos economicamente 

relevantes e/ou condicionados assume precedência sobre a dos fatos econômicos 

propriamente ditos.  

Weber enfatiza a “importância cultural específica” que engendra, em cada caso, um 

problema social24, econômico ou não. É, no entanto, o interesse cognitivo, canalizado por esta 

hierarquia cultural da importância das coisas, para aquelas relacionadas à necessidade de 

satisfação humana, em detrimento de outras, que constituiria “um problema de ciência social” 

(WEBER, 2003: 19). Certamente, problemas sociais e problemas sociológicos não se 

resumem25 ao “fato básico” da satisfação das necessidades humanas. 

 No entanto, este parece ser um bom caminho para desenvolver uma análise 

sociológica de problemas tradicionalmente considerados econômicos; para instituir uma 

sociologia econômica e do desenvolvimento independente da análise econômica neoclássica 

                                                           
23 Classicamente, a abordagem histórico-institucional sobre as funções estatais nos processos nacionais de 
desenvolvimento econômico (EVANS, 2004; GERSCHENKRON, 1962; HIRSCHMAN, 1961) ilumina de 
modo crucial um desses agentes-chave, o Estado. 
24 A noção de problema social assume aqui, o sentido genérico de um fenômeno cultural relevante. O conceito 
de social será utilizado à frente, para definir uma subcategoria englobada pelos fenômenos culturais, em conjunto 
com os fenômenos econômicos e políticos. 
25 Obviamente, supor que a posição de Weber acerca do objeto próprio da Sociologia se reduz aos fenômenos 
relacionados à vida econômica é ignorar a importância que o autor atribui, por exemplo, à política e à ideologia 
na formação dos fenômenos sociológicos. Weber trata aqui, no âmbito da luta entre as tradições historicista 
alemã – na qual se insere, e psicológica austríaca no campo econômico, de ressaltar a dimensão cultural de toda 
ação humana, rejeitando o estruturalismo matemático e a-histórico instituído pela revolução marginalista. 
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(marginalista) e de seus fundamentos psico-estruturalistas26. Interessa discutir as coisas 

econômicas em função dos agentes que as instituem, por meio de suas relações – que as 

transformam, e dos impactos que exercem sobre essas (relações) e aqueles (agentes). Importa 

discutir a economia através daqueles que a fazem concretamente. Nesse sentido, a tipologia 

dos fatos econômicos proposta por Weber é esclarecedora. As coisas propriamente 

econômicas, as economicamente relevantes e as economicamente condicionadas fazem assim, 

parte do universo da satisfação humana (2003). 

Assim, opta-se por enfatizar os papéis desempenhados por aqueles agentes aos quais o 

estabelecimento de conteúdos e formas de fenômenos ‘econômicos’ complexos é 

recorrentemente negado. Nesse sentido, esta tese busca promover os agentes sociais a uma 

posição de centralidade na discussão sobre o desenvolvimento econômico. Reconhecendo o 

caráter propulsor da firma (em especial a firma transnacional) e do Estado no 

desenvolvimento econômico, afirma-se a relevância analítica dos agentes políticos 

subnacionais e dos indivíduos, grupos, organizações e instituições sociais na constituição dos 

ambientes que o canalizam e mesmo, em alguns casos, o determinam.  

Nesse sentido, a propulsão de processos desenvolvimentistas deve necessariamente, 

encontrar os elementos comburentes que irão alimentá-los a um ponto em que os 

componentes de estabilidade da estrutura social predominem novamente sobre os de mudança 

na experiência cotidiana dos homens e mulheres de um dado território. Assim, a 

transformação que se produz, por exemplo, com o estímulo à passagem de pescadores 

                                                           
26 A chamada Nova Sociologia Econômica (NSE), epitomizada por Mark Granovetter e Richard Swedberg, é a 
principal matriz teórica contemporânea na análise sociológica do fato econômico. No entanto, a crítica que este 
trabalho faz a este arcabouço teórico centra-se no seu ecletismo incongruente. Apesar de grandemente apoiada 
na sociologia compreensiva weberiana, seu projeto intelectual é complementar à economia neoclássica, em 
detrimento de uma crítica profunda e necessária de seus fundamentos psico-estruturalistas. À importância 
atribuída pela NSE às relações sociais e de suas redes como constitutivas da ação econômica é aqui, substituída 
pela concepção de que as relações (e não mais ações) econômicas são um subtipo de relações culturais mais 
gerais, que lhes conferem significado e sentido próprios. Nesse sentido, rejeita-se, sobretudo o individualismo 
metodológico comum à economia neoclássica e à NSE, em favor de uma abordagem relacional explícita. 
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artesanais, ribeirinhos, quilombolas, indígenas à condição de trabalhadores assalariados ou 

desempregados urbanos é o combustível que alimenta a implantação de greenfields costeiros 

low-tech em Itaguaí e em São Luís.  O transtorno individual e cultural que esta transformação 

implica deve-se, portanto, duplamente, à incapacidade de reprodução intergeracional e de 

conversão imediata de contingentes humanos significativos.  

Ademais, a atribuição de um papel exclusivo de agentes e relações economicamente 

condicionadas a estes indivíduos, grupos, organizações e instituições é pouco condizente à 

realidade. Os papéis que efetivamente são desempenhados quando da evidência de processos 

de mudança social estrutural demonstram que estes sujeitos se rebelam, e podem influenciar 

decisivamente as motivações e ações dos agentes ‘propulsores’ do desenvolvimento 

econômico. Nesse sentido, embora geralmente dotados de estoques menos abundantes e 

menos capazes de mobilizar importantes formas de capital (BOURDIEU, 2003), em contextos 

específicos, alguns destes agentes e grupos põem em xeque fenômenos culturais complexos 

como a conversão de áreas rurais de uso comum em espaços industriais para a instalação de 

complexos siderúrgicos, como em São Luís. 

Dessa forma, ao menos potencialmente, agentes não econômicos são capazes de 

mobilizar as formas simbólica, social e política do capital no sentido da interpretação do fato 

ou acontecimento econômico e de sua conversão em uma ameaça decisiva à reprodução seja 

das formas de vida e trabalho tradicionais, seja das formas de vida e trabalho urbanas das 

camadas médias. Isto é, estes grupos de agentes são capazes de transformar o acontecimento 

em evento através da relação que estabelecem entre o fato básico da decisão econômica da 

firma e/ou política do Estado com a sua própria reprodução social, projetada em uma imagem 

de risco da transformação da estrutura como um todo. 

 Embora o fato e o evento ou fenômeno econômicos sejam elementos-chave do 

entendimento da economia real, pois que significativos, a relação que os institui, transforma e 
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se transforma por meio deles, é de igual importância. Tão relevante quanto a decisão de 

implantar uma usina de tipo mini mill em Resende, Rio de Janeiro, é a matriz das relações 

entre agentes econômicos, como a Votorantim Siderurgia S.A. (VS), e não econômicos, por 

exemplo, as secretarias municipais de desenvolvimento e meio ambiente e associações de 

moradores, que assume preeminência nesta análise.   

Nesse sentido, agentes não econômicos decisivos nestes dois territórios sídero-

logísticos – a Igreja Católica, os sindicatos de trabalhadores metalúrgicos, os movimentos 

sócio-ambientais, as populações tradicionais, as representações empresariais regionais e 

locais, etc. – são decisivos para a configuração das relações de poder, de valor e de 

compromisso em contextos específicos. A noção de enraizamento do modelo das RPGs, 

particularmente a proposta por Hess (2004), é decisiva no entendimento de que os agentes e 

as redes de relações sociopolíticas (SANTOS, 2007; 2006a; RAMALHO, 2006) impactam 

decisivamente sobre ações e relações econômicas de grande importância. 

Neste ponto, parece necessário discorrer sobre a distinção prévia dos agentes entre 

sujeitos e objetos, e relacioná-la à tipologia weberiana do objeto sociológico. Far-se-á uso das 

premissas histórico-cultural e socioantropológica da economia e deseconomia das coisas que 

são adotadas neste trabalho. De acordo com elas, os limites entre sujeitos e objetos 

econômicos são cognitivamente parciais e mutáveis. É impossível essencializar o agente, seja 

ele econômico ou não econômico. De um lado, tecnologias tipicamente definidas como 

objetos, como o Forno Elétrico a Arco (EAF), ‘agem’ no sentido de transformar o padrão de 

qualificação da força de trabalho siderúrgica, a forma de interação com a natureza e a 

possibilidade de criação e captura de valor (COE et al., 2004) em um território específico, por 

exemplo. Desse modo, a simples transformação de um padrão tecnológico, da usina 

siderúrgica integrada, baseada em coque, para a semi-integrada operada por energia elétrica, 
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constitui uma forma de agência, pois que institui e transforma relações econômicas, políticas e 

sociais preexistentes. 

Por sua vez, indivíduos, grupos, organizações e instituições, tipicamente concebidos 

como sujeitos, em virtude de ações e decisões econômicas extralocais, por exemplo, os planos 

de enxugamento da força de trabalho, como o que atravessou a CSN e o município de Volta 

Redonda, entre 1989 e 1993, previamente a sua privatização, convertem-se em objetos. Isto é, 

a agência própria dos metalúrgicos e de suas instituições de representação e defesa foi 

bloqueada temporariamente. Nesse sentido, um evento (SAHLINS, 1990) externo específico, 

como o que obstou a agência de organizações como o Sindicato dos Metalúrgicos de Volta 

Redonda, abre, no entanto, possibilidades de agência individual e de grupo27, assim como 

outras frentes de luta por poder. Nesse último caso, a ascensão do presidente deste sindicato à 

prefeitura de Volta Redonda em 1989 fora sintomática. Em função do bloqueio da agência 

sindical, o locus da representação trabalhista deslocou-se da relação trabalhador-firma para a 

relação cidadão-cidade. Do campo econômico da firma ao campo político do município 

(BOURDIEU, 2003). 

Sujeitos e objetos tipicamente econômicos, por exemplo, os Chief Executive Officers 

(CEOs) de firmas transnacionais (indivíduo28), os departamentos ou setores intra-firma 

(grupo), a própria firma (organização) e o padrão de terceirização de serviços (instituição), 

                                                           
27 Um contingente de cerca de 8.000 (24.000 ao total) trabalhadores fora dispensado nestes quatro anos de 
enxugamento. Suas estratégias individuais e grupais de reconversão profissional, por exemplo, são construídas a 
partir do obstáculo do evento externo. Assim, trabalhadores e associações de representação profissional são, 
duplamente, sujeitos e objetos. São, por isso mesmo, economicamente relevantes e condicionados, visto que se 
relacionam à necessidade da satisfação humana. 
28 É curioso o fato que, na literatura acadêmica, referências a indivíduos econômicos sejam virtualmente 
inexistentes, em face da abundância de menções a grupos, organizações e instituições econômicas. 
Aparentemente, a totalidade concreta de uma personalidade individual é resistente à redução intelectual que 
permite considerar, por exemplo, uma pessoa jurídica, objetivamente, como uma organização econômica e, 
portanto, determinada a priori por fins exclusivamente econômicos (reificação). Em realidade, ambas as pessoas, 
física e jurídica, tanto quanto grupos de interesse e instituições, são irredutíveis a quaisquer motivações únicas, 
sejam elas o prestígio ou o lucro. Apoiando-se em Weber, novamente, é o interesse científico, guiado por 
significados culturais atribuídos subjetiva e objetivamente, que conferem a aura de econômico a fenômenos 
essencialmente complexos. As coisas são, dessa forma, mais reais porque apresentam mais propriedades do que 
os significados que lhes são atribuídos. (SAHLINS, 1990: 09) 
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dentre outros, assumem também feições políticas e sociais. Relações de poder e de 

compromisso, para além dos processos relacionados ao valor, os definem também como 

agentes sociopolíticos. Por exemplo, firmas estabelecem relações de prestação de serviços 

e/ou de subsidiaridade a transnacionais siderúrgicas em função de motivações diferentes das 

relacionadas ao lucro, como a fidelização e a submissão a um cliente âncora e/ou o acesso a 

mercados dificilmente alcançáveis.  

O exemplo da Ferro Gusa Carajás (FGC), produtora independente de ferro gusa e 

subsidiária integral da Vale, demonstra, dentre outras questões, a importância do valor 

simbólico na formação do valor econômico (entendido como valor de mercado em suas 

facetas operacional e financeira). A necessidade de justificação moral (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009) da produção siderúrgica primária na Amazônia Oriental impacta 

decisivamente, nas decisões de operação e investimento da firma regional âncora, a Vale, e 

sua controlada, a FGC. Nesse sentido, o agente propulsor da mudança social estrutural busca 

reagir e responder às pressões políticas e sociais que emanam das relações e agentes não 

econômicos no ambiente transformado.   

 De outro lado, indivíduos, grupos, organizações e instituições não econômicas, isto é, 

não concebidas em função de uma motivação econômica dominante, importam, em uma 

variedade de situações concretas. Camadas médias urbanas e sua preocupação contemporânea 

com os efeitos socioambientais de empreendimentos industriais constituem coalizões anti-

desenvolvimentistas29 (NEL; MARAIS; GIBB, 2004), por sua vez capazes de influenciar 

decisões empresariais de operação e, mesmo de investimento. Dessa forma operam também, 

agentes duplamente organizacionais e institucionais, como a Igreja Católica, e grupos de 

interesse organizacionalmente constituídos com vistas à representação de categorias 

                                                           

29 Esta noção é cunhada aqui, para opor-se ao conceito tradicional de coalizão desenvolvimentista. Na realidade, 
o primeiro seria uma noção negativa, que englobaria uma variedade de agentes, defendendo posições 
propriamente anti-desenvolvimentistas, sócio-preservacionistas e ambientalistas, dentre outras. 
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profissionais e populações tradicionais, como pescadores artesanais, agricultores familiares, 

metalúrgicos, grupos indígenas e quilombolas, etc. 

 Nesse sentido, um conjunto variado de sujeitos e objetos não econômicos são 

heuristicamente relevantes porque importam para uma melhor compreensão de configurações 

concretas de relações econômicas. Eles são, em termos weberianos, economicamente 

relevantes (WEBER, 2003). Estas relações não podem ser concebidas seja como unívocas ou 

mesmo dominantes em situações específicas. Para os propósitos deste trabalho, relações 

econômicas, políticas e sociais constituiriam as unidades básicas da interação em totalidades 

culturais concretas: indivíduos, grupos, organizações e instituições. 

 Certamente, este conjunto vasto de sujeitos e objetos não econômicos são, por sua vez, 

impactados pelas coisas ‘econômicas’ propriamente ditas, assim como pelas relações que 

estabelecem com estas. Desse modo, motivações originalmente não econômicas – por 

exemplo, a preservação de biomas frágeis, como o mangue –, convertem-se em suas 

contrapartes econômicas – demandas por indenização individual a pescadores artesanais. Do 

mesmo modo, indivíduos agregam-se e desprendem-se de grupos e organizações; 

organizações surgem e/ou renovam-se, enquanto outras perdem relevância e/ou são 

dissolvidas; instituições mantêm a aparência, mas experimentam a transformação de seus 

conteúdos; etc. Tudo isto em face da ação exercida por coisas ‘econômicas’ e/ou através da 

mera interação com elas. Nesse sentido, tais coisas não econômicas podem ser definidas como 

fenômenos “economicamente condicionados” (WEBER, 2003). 

 

1.3. Divisão da Tese em Capítulos 

 

Assim, além desta introdução, esta tese é composta de 4 capítulos. O primeiro deles 

descreve a abordagem das redes de produção globais (RPGs), relacionando este modelo 
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analítico aos seus predecessores. Em particular, é analisada a abordagem das cadeias globais 

de commodities (CGCs). Aqui, relações de valor, de poder e de compromisso são os pontos 

cruciais do entendimento dos processos econômicos centrados na localização de firmas 

transnacionais em territórios específicos.  

No segundo capítulo, toma-se para análise a escala global da produção siderúrgica e 

sua organização no formato de redes, articulando agentes e influenciando relações em 

territórios descontínuos. Dá-se especial ênfase ao processo de encadeamento e luta entre 

atividades econômicas que tem na siderurgia seu ponto de partida (indústrias de bens de 

consumo) e de chegada (mineração), de modo a compreender a centralidade deste setor nos 

processos de formação de valor. A esse respeito, aponta-se um processo específico de 

financeirização deste núcleo de firmas criadoras de valor – siderúrgicas e mineradoras, pondo 

em xeque o processo mesmo de criação de riqueza.   

O terceiro capítulo esboça alguns dos nodos mais importantes das redes de produção 

siderúrgica globais na Amazônia Oriental. Neste território específico, a construção social da 

economia e da deseconomia das coisas permanece aberta. Sujeitos e objetos, neste território, 

comparativamente ao do Rio de Janeiro, não passaram pelos processos de comodificação 

capazes de lhes atribuir um sentido econômico dominante. Nesse sentido, a importância social 

e econômica dos parques guseiros da Amazônia Oriental se expressa através do processo de 

conversão da natureza, da terra e do trabalho em mercadorias. 

A dimensão da transformação territorial promovida pela siderurgia, em geral, é 

manifesta por algum grau de comodificação de recursos naturais, como ecossistemas 

marinhos (mangue) e as terras de uso comum; da reconversão profissional ou migração, na 

formação de uma força de trabalho industrial específica à siderurgia. Particularmente no que 

concerne à natureza, processos de disputa em torno dos direitos consuetudinários de uso da 
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Baía de Sepetiba e dos recorrentes acidentes poluentes da CSN no Rio Paraíba do Sul 

demonstram simultaneamente a deseconomia e a relevância econômica da natureza. 

Na Amazônia Oriental, no entanto, processos de comodificação prévios, necessários à 

formação dos mercados de insumos (de trabalho no segmento de carvoejamento e de carvão 

vegetal), transformam qualitativamente a economia e a deseconomia das coisas. O fato 

fundamental da incompletude do processo de comodificação da natureza principalmente, e 

por conseqüência, da terra e do trabalho, na Amazônia Oriental influencia decisivamente o 

modo como operam a economia e a deseconomia das coisas neste espaço. Em particular, este 

fato básico fundamenta contemporaneamente o modo como se dão as relações de valor, de 

poder e de compromisso. Na Amazônia Oriental, o evento cultural prototípico é 

completamente subvertido por esse fato, de modo que a deseconomização das coisas 

econômicas é expressão da correlação de valor, poder e compromisso entre os agentes 

econômicos e não econômicos envolvidos no metacampo sídero-logístico.  

O quarto capítulo apresenta o caso da região sídero-logística do Rio de Janeiro. Dadas 

as características de urbanização e industrialização mais antigas deste espaço, são notáveis 

algumas das similaridades que apresenta em relação à Amazônia Oriental. O processo 

histórico de formação da conurbação Volta Redonda-Barra Mansa, em termos da 

transformação social que representou dependeu fortemente da comodificação do trabalho de 

um enorme contingente populacional migrante, de origem rural e nordestina, como o que 

alimentou a criação do complexo mina-ferrovia-porto da Vale. No entanto, a comodificação 

da natureza e da terra neste espaço fora completada pelo menos dois séculos antes, com o 

auge do ciclo cafeicultor. 

Nesse sentido, o desenvolvimento econômico deste espaço assumiu a forma precisa de 

desenvolvimento industrial, enquanto a Amazônia Oriental vem experimentando desde a 

década de 1970, um processo mais bem caracterizado como de desenvolvimento capitalista – 
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isto é, de introdução do capitalismo via capital industrial. No território sídero-logístico 

fluminense, por outro lado, o processo é de substituição do capital agrário pelo capital 

industrial em seu processo de evolução econômica. Não por acaso, os principais trabalhos 

socioantropológicos acerca da CSN e do operariado regional enfatizam os aspectos ‘ficionais’ 

da produção de uma classe trabalhadora urbano-industrial. Este é certamente o aspecto 

decisivo do desenvolvimento do território sídero-logístico sul fluminense no período 1946-

1989. 

Dessa forma, a implantação da Companhia Siderúrgica do Atlântico (TKCSA) em 

Itaguaí provê um exemplo intermediário entre a comodificação completa provocada pelo 

Complexo de Carajás e a comodificação parcial demandada pela CSN. Se a construção social 

de uma classe trabalhadora urbana e industrial em Itaguaí pôde se beneficiar das 

aglomerações urbanas da Zona Oeste do Rio de Janeiro, em particular, e das regiões 

Metropolitana e Sul Fluminense, por que então o processo migratório dos estados nordestinos 

tem se apresentado de forma tão impressionante neste espaço? Do mesmo modo, se os 

processos de concentração fundiária e comodificação da terra são prévios à decisão de 

investimento da ThyssenKrupp, não é menos verdadeiro que a expansão da especulação 

imobiliária no município seja espetacular, assim como a própria TKCSA tenha enfrentado 

uma situação de ocupação do terreno da planta pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). 

No entanto, de especial importância é a comodificação da natureza expressa na 

incorporação logístico-produtiva da Baía de Sepetiba. Neste espaço, diferentemente da 

Amazônia Oriental, a incorporação da natureza em redes de produção globais não provoca a 

criação de mercados em substituição e em paralelo às formas tradicionais de satisfação de 

necessidades humanas. Em Itaguaí, a substituição é simples – da produção artesanal de 

pescado à siderurgia integrada. De modo que, embora quaisquer das transições apresentadas 
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sejam profunda e dolorosamente traumáticas, a que se processa em Itaguaí oferece opções 

mais estritas de confronto entre os agentes que vêem ameaçada sua reprodução física e social: 

assimilação ou resistência. 

Dessa forma, o movimento que vai do primeiro ao último capítulo descreve uma 

trajetória abstrato-concreta, iniciando com a descrição e discussão de uma matriz teórica 

capaz de explicitar alguns condicionantes estruturais da transnacionalização da siderurgia: as 

redes de produção globais ou RPGs. No segundo, fragmentos das diversas redes de produção 

siderúrgica globais são discutidos em maior detalhe, buscando integrar algumas das principais 

tendências da operação da siderurgia transnacional e seu encadeamento com outras atividades 

econômicas fundamentais.  

No terceiro e quarto capítulos, que são fundamentados mais diretamente no trabalho 

de campo necessário à confecção desta tese, os modos como as diversas redes se materializam 

nos territórios sídero-logísticos da Amazônia Oriental e do Rio de Janeiro são explorados em 

detalhe. Ademais, o que está em foco, fundamentalmente, é como essas redes ‘econômicas’ 

são, na prática (em contextos concretos), invadidas por agentes exógenos (sujeitos e objetos), 

isto é, não econômicos. De modo que, seu conteúdo e formato são expressos primariamente, 

nas transformações estruturais das totalidades culturais territoriais que lhes precedem e dos 

metacampos sídero-logísticos que são inaugurados pelos eventos ‘econômicos’ que 

representam. 

 

1.4. Metodologia 

 

A seleção das duas áreas de abrangência da pesquisa foi motivada pela participação do 

autor no projeto “Amazônia e Paradigmas de Desenvolvimento” no âmbito do Programa 

Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior (CAPES). De 2006 a 2009, a colaboração entre o Programa de Pós-

Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) quanto à análise da implantação e operação dos 

chamados “grandes projetos” (CASTRO, 1995)5 na Amazônia Oriental produziu então, um 

acúmulo considerável de material teórico e empírico sobre este território. 

Nesse sentido, a primeira visita exploratória ao Maranhão, em janeiro de 2007, 

permitiu ao autor construir uma reflexão teórica inicial que fundamentou um projeto30 de 

pesquisa comparativo entre a Amazônia Oriental e o Rio de Janeiro. No caso, o estado do Rio 

de Janeiro – em particular, a mesorregião Sul Fluminense deste estado, vem sendo o objeto do 

Grupo de Pesquisa “Trabalho, Sindicato e Desenvolvimento”, liderado pelo Prof. Dr. José 

Ricardo Ramalho, desde, pelo menos, a implantação de um pólo automotivo naquela região 

em meados dos anos 1990. 

Esta região, marcada primordialmente, pela transformação estrutural promovida pela 

criação da CSN, em Volta Redonda, em 1946, constituindo então, o maior centro siderúrgico 

da América Latina, fora definida a partir da década de 1990, como um território estratégico 

por algumas das novas plantas automobilísticas que buscavam ingressar no mercado nacional. 

Assim, além da Volkswagen, implantada em Resende em 1995, a Peugeot-Citröen se instalou 

em Porto Real no ano de 2000. 

                                                           
30 O projeto de pesquisa ‘A Forja de Vulcano: Siderurgia e Desenvolvimento na Amazônia Oriental e no Rio de 
Janeiro” foi qualificado perante banca composta pelo professor-orientador Dr. José Ricardo Ramalho (PPGSA-
UFRJ) e pelos professores Dra. Isabel Cristina da Costa Cardoso (UERJ) e Dr. Jorge Natal (IPPUR-UFRJ) em 
2008. Este projeto deu origem também, ao projeto de pesquisa apresentado ao Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e contemplado com a bolsa de pesquisa para o Doutorado 
Sandwich por um ano, na Cardiff University, País de Gales. 
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 A definição deste território como espaço sídero-logístico31 depende, no entanto, do 

encadeamento produtivo que os principais centros industriais da mesorregião Sul Fluminense 

(Volta Redonda, Resende, Barra Mansa e Porto Real) estabelecem com os centros logísticos 

de Angra dos Reis e, sobretudo, de Itaguaí e do município-sede. Considera-se assim, a 

importância decisiva da infra-estrutura ferro-portuária para a operação das seguintes usinas 

siderúrgicas: Gerdau Aços Longos S.A. (Gerdau Cosigua); Usina Presidente Vargas (UPV), 

de propriedade da Companhia Siderúrgica Nacional S.A. (CSN); Companhia Siderúrgica do 

Atlântico S.A. (TKCSA); e Usina Barra Mansa (SBM)32 e Usina Resende (SR), controladas 

pela Votorantim Siderurgia S.A. (VS). 

Nesse sentido, em detrimento de uma avaliação global do estado do Rio de Janeiro, 

optou-se por delimitar, operacionalmente, este território sídero-logístico a dois eixos: de um 

lado, os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende; e, de outro, o de Itaguaí e o 

próprio município-sede.33 Por proximidade e características de conurbação e industrialização, 

o primeiro eixo pode ser tratado como um território integrado, com rede urbana bem 

desenvolvida e concentração de produto e renda elevada.  

O segundo, por sua vez, apresenta características complementares. Toma-se como 

referência para a análise, apenas uma parte do município-sede, sua Zona Oeste, altamente 

urbanizada. Itaguaí, por outro lado, constitui um território semi-urbano, sobre o qual se 

projetam interesses econômicos e políticos que transcendem a escala local. Ambos, Zona 

Oeste do Rio de Janeiro e Itaguaí – assim como os espaços semi-urbanos adjacentes e 

                                                           
31 Nesse sentido, a noção de território sídero-logístico é simultaneamente, ampla de modo a dar conta dos 
principais fluxos materiais e imateriais que envolvem a produção siderúrgica. 
32 Ambas as siglas, SBM e SR, se referem a Siderúrgica Barra Mansa e Siderúrgica Resende, que é como a mídia 
especializada e a própria VS as nomeiam. No entanto, as denominações apresentadas acima são baseadas em 
seus nomes-fantasia oficiais. 
33 Essa definição explicitamente exclui os movimentos recentes em torno da construção do Porto do Açu, em São 
João da Barra, Norte Fluminense; de um mineroduto, ligando Minas Gerais a este município; e de um projeto 
siderúrgico, associado à firma chinesa Wuhan Iron & Steel (Wisco). Esses três investimentos são diretamente 
relacionados ao empresário Eike Batista e prometem alterar o panorama da siderurgia no estado e no Brasil e, 
sobretudo, promover uma transformação estrutural ainda maior do que a que se verifica em Itaguaí. 
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suplementares de Mangaratiba e Angra dos Reis – estão unidos por características de 

renda/produto elevadas e pobreza extrema. Nesse sentido, demonstram uma dissociação 

profunda entre industrialização e urbanização.  

São particularmente relevantes aqui, os municípios de Volta Redonda, que conta com 

a presença, desde 1946, da CSN, primeira siderúrgica integrada nacional; e o de Itaguaí, pelas 

características concentradoras de carga de seu porto e pelos projetos siderúrgicos, também 

integrados, recentes: TKCSA (joint venture da ThyssenKrupp e Vale)34 e CSN. Ademais, 

deve-se enfocar Resende pelas características inovadoras, para a região – e atípicas 

nacionalmente, de sua usina semi-integrada (mini mill), baseada em aciaria elétrica.  

Não são poucas as diferenças que a Amazônia Oriental guarda em relação ao Rio de 

Janeiro. Na Amazônia Oriental, o território ou complexo sídero-logístico atravessa dois 

estados da federação, o Pará e o Maranhão. Além disso, diferentemente da predominância 

cultural em geral, e do peso econômico, em particular, que desfruta a indústria siderúrgica no 

Rio de Janeiro, no complexo oriental amazônico é a mineração de ferro que imprime uma 

marca dominante sobre as relações econômicas, políticas e sociais territoriais, redefinindo sua 

estrutura social. Concorre para essa predominância da mineração o fato de a siderurgia 

implantada neste território possuir uma estrutura produtiva (HENDERSON et al., 2002) 

inteiramente diferente – sub-integrada, por assim dizer – em relação à industria integrada à 

coque. O parque siderúrgico da Amazônia Oriental se encontra atualmente composto de 18 

                                                           
34 Na verdade, a TKCSA se encontra em operação no Distrito Industrial de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Não 
obstante as decisivas implicações tributárias que a relacionam a este município, a TKCSA opera, de fato, no 
território de Itaguaí no sentido de que este município constitui a base real de algumas de suas principais decisões 
operacionais. Por exemplo, sua política de contratação de mão-de-obra, com claras implicações para o processo 
migratório e para a rede urbana municipal; e sua política ambiental (ou ausência de uma), de modo que seus 
principais interlocutores e opositores são as associações de pescadores e/ou agricultores artesanais sediados em 
Itaguaí; dentre outras. 
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produtores independentes de ferro gusa (cf. Anexo, Tabela 3), e apenas um produtor 

integrado.35 

Esses três principais elementos, organização interestadual, eixo minerário e estrutura 

produtiva desintegrada, dentre outros, aparentemente solapam quaisquer possibilidades de 

uma análise comparativa entre os dois territórios. No entanto, para além de uma análise 

comparativa entre territórios similares ou comparáveis, o que se busca com essa tese é 

elaborar um esboço de modelo de análise socioantropológica do desenvolvimento econômico. 

Nesse sentido, as dessemelhanças profundas entre as respectivas formações culturais dos 

territórios sídero-logísticos da Amazônia Oriental e do Rio de Janeiro não escondem algumas 

propriedades essenciais de processos concretos de desenvolvimento econômico. 

Assim, busca-se avaliar em que medida estes territórios específicos ilustram processos 

de transformação social estrutural e que importância possuem, para cada um, as relações que 

indivíduos, grupos, organizações e instituições estabelecem a partir da emergência de um 

evento cultural total, como a implantação de uma usina siderúrgica. No limite, todo e qualquer 

território, como unidade empírica, possui dessemelhanças estruturais. O que se postula, no 

entanto, nesta tese, é que os fenômenos culturais associados à produção siderúrgica em ambos 

os territórios assumiram a feição de mudanças sociais profundas. Nesse sentido, o que se 

encontra em jogo é a comparação entre processos concretos de desenvolvimento econômico 

territoriais, e não entre territórios. 

No estado do Maranhão, dois territórios específicos são enfocados. O primeiro, o de 

Açailância-Imperatriz, congrega 5 produtoras independentes de ferro gusa,36 a Companhia 

                                                           
35 Na realidade, a Siderúrgica Norte Brasil S.A. (SINOBRAS) assumiu o parque industrial da produtora 
independente de ferro gusa Siderúrgica Marabá (SIMARA) e sobre ele implantou uma usina semi-integrada 
baseada em tecnologia EAF. Diferentemente de um projeto siderúrgico integrado, a SINOBRAS opera duas 
usinas tecnologicamente independentes – e construídas também em tempos diversos. Ademais, a escala 
operacional de sua usina semi-integrada equaciona o grupo Aço Cearense que a opera, aos demais grupos líderes 
controladores da produção de ferro gusa na Amazônia Oriental. Cultural e economicamente, sua importância é 
bastante limitada comparativamente à da Vale. 
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Siderúrgica Vale do Pindaré S.A. (Pindaré),  a Ferro Gusa do Maranhão S.A. (FERGUMAR), 

a Gusa Nordeste S.A. (Gusa Nordeste), a Siderúrgica do Maranhão S.A. (SIMASA) e a Viena 

Siderúrgica do Maranhão S.A. (Viena). Todas elas localizam-se em Acailândia, que constitui 

um pólo industrial ao longo da Estrada de Ferro Carajás (EFC). O município de Imperatriz, de 

formação social e econômica mais antiga que o primeiro, congrega, em especial, as funções 

comerciais deste território, sendo por isso considerado.  

O segundo, o município de São Luís, capital do estado, não possui, atualmente, 

nenhuma siderúrgica implantada. No entanto, um projeto siderúrgico de grande porte, 

capitaneado pela Vale, constituiu um evento cultural total, capaz de mobilizar lutas explícitas 

por valor, poder e compromisso, alterando fundamentalmente, as capacidades relativas de 

ação (no sentido de escopo da agência) de indivíduos, grupos, organizações e instituições. 

Concretamente, a dimensão ideológica de um evento potencial – a instalação de um parque 

siderúrgico dotado de 3 siderúrgicas integradas produtoras de placas para exportação37 

adquiriu precedência sobre as demais dimensões do desenvolvimento (econômica, política e 

social). 

Nesse sentido, o evento em questão produziu uma transformação que, embora não 

estrutural neste caso, ensaia o escopo associado à mudança social que caracteriza o 

desenvolvimento econômico. Em São Luís, a morte cerimonial do Capitão Cook precede a 

sua chegada, pois que engendra uma mudança conjuntural das relações entre os sujeitos e 

                                                                                                                                                                                     
36 Há ainda duas outras produtoras independentes de ferro gusa no estado do Maranhão: a Companhia 
Siderúrgica do Maranhão Ltda. (COSIMA), localizada em Pindaré Mirim, e a Maranhão Gusa S.A. 
(MARGUSA), em Bacabeira. 
37 Na realidade, a simples descrição da versão mais ousada do projeto assume contornos surrealistas quando 
comparada à evolução recente da siderurgia mundial, marcada, dentre outras propriedades, por sobrecapacidade 
produtiva estrutural. Fundamentalmente, são duas as versões deste projeto. A primeira descreve um parque 
siderúrgico cujo ciclopismo nem mesmo Marx teria imaginado, incorporando 3 usinas siderúrgicas integradas 
produzindo placas para exportação, duas produtoras de ferro gusa e um termelétrica a carvão mineral. Caso este 
projeto se concretizasse, seria o primeiro do mundo. Não há registro de três siderúrgicas implantadas 
contiguamente em quaisquer lugares. Os efeitos ambientais seriam no mínimo, imprevisíveis. O segundo projeto, 
que esteve próximo de se concretizar, contemplava apenas 1 usina siderúrgica, nos mesmos moldes, em formato 
joint venture entre a Vale e a chinesa Baosteel Group Corporation (Baosteel). 
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objetos (concretos e abstratos) motivada pelo medo da tragédia maior: a transformação 

estrutural e irreversível, que privilegia alguns em detrimento de outros. A ‘morte’, isto é, a 

negação fundamentalmente cerimonial e cerimoniosa do projeto siderúrgico da Vale-Baosteel 

utilizou a imagem construída38 do desenvolvimento econômico como tragédia generalizada 

para uma ilha ideal, isto é, um ‘ambiente frágil’.39 

O estado do Pará representa atualmente, o principal produtor de ferro gusa da 

Amazônia Oriental, sendo o Município de Marabá o pólo produtor que mais cresce no Brasil. 

Os municípios de Barcarena, que conta também com um produtor independente do Grupo 

Costa Monteiro – a Usina Siderúrgica do Pará Ltda. (USIPAR) – e o de Parauapebas, onde 

está situada a company town da Vale, são também relevantes para a compreensão da dinâmica 

das relações no metacampo sídero-logístico na Amazônia Oriental. 

A totalidade desses municípios se situa nas imediações ou é cortada pela EFC. O fato 

de que muitos deles tenham produtores independentes de ferro gusa instalados em seus 

territórios deve-se exatamente ao fato ‘econômico’ fundador do complexo mínero-logístico 

que compreende a referida ferrovia. O território fronteiriço entre o Pará e o Maranhão que 

torna os municípios de Marabá e Açailândia os pólos-chave da produção do ferro gusa 

oriental amazônico é caracterizado pela incompletude do domínio do homem sobre a 

                                                           
38 Claramente uma imagem construída a partir de evidências concretas, embora recolhidas e selecionadas 
ativamente através da ação de grupos de interesse (por exemplo, a classe média alta e urbana de São Luís) e de 
organizações (como o Movimento Reage São Luís) engajadas em um projeto – ou projetos – ideológico de 
desenvolvimento (por exemplo, de desenvolvimento sustentável). Em realidade, a busca por projetos alternativos 
de prosperidade econômica é sempre uma luta entre projetos ideológicos daquilo que, profundamente, constitui a 
prosperidade. Quaisquer que sejam eles, projetos de desenvolvimento econômico – locais, regionais, 
sustentáveis, rurais, industriais, etc. – implicam transformações estruturais nas condições de vida de totalidades 
culturais fundamentalmente diversificadas. É grande, portanto, a probabilidade que esses projetos sejam 
moralizados e moralizantes a partir das condições diversas e específicas de certos grupos de interesse. 
39 Longe de negar a dimensão objetiva do risco socioambiental imanente à implantação de um projeto 
siderúrgico de grande porte em uma ilha como São Lúis, com problemas notórios de abastecimento de água, por 
exemplo, esse parágrafo apenas ressalta a dimensão criativa da ação engajada dos agentes que transforma o risco 
potencial em um imagem socialmente penetrante e consegue produzir efeitos práticos em termos de bloqueio da 
agência de ‘sujeitos’ poderosos como a Baosteel e a Vale. Em outros termos, os movimentos sociais, isto é, os 
isto é, os agentes economicamente relevantes representados pelo Movimento Reage São Luís, mediando e 
construíndo um projeto ideológico anti-desenvovimentista ou desenvolvimentista-preservacionaista bloquearam 
uma decisão de investimento de agentes tipicamente econômicos. No Brasil, considerada a proporção do 
investimento, este é um caso único. 



32 

 

natureza. Nesta fração do território sídero-logístico oriental amazônico, o fato fundador do 

Complexo de Carajás ainda não foi capaz de transformar, completamente, natureza, terra e 

trabalho em mercadorias plenas. 

Mas ele foi capaz, significado em evento econômico transformador das relações entre 

sujeitos e objetos econômicos e não econômicos, de iniciar os processos transformadores 

essenciais, de forma que incorporou desde o início dos anos 1980 as principais dinâmicas 

econômicas regionais e as transformou ‘a sua imagem e semelhança’. Dessa forma, estimulou 

a criação dos mercados capitalistas que transformam cotidiana e velozmente os principais 

recursos naturais regionais em matérias-primas diretamente inseridas no processo produtivo 

industrial ou em recursos de acumulação e valorização de capitais agrários, comerciais, 

industriais e financeiros. 

Dessa forma, a ação estatal neste território, através da criação da infra-estrutura que 

torna possível a exploração econômica do minério de ferro, estimulou a aceleração de um 

mercado capitalista da terra, isto é, promoveu a criação de um espaço inexplorado de inversão 

de capital. Os principais mercados secundários derivados desta primeira dinâmica são os de 

desmatamento e pecuário e da transformação industrial básica (madeireiras e serrarias). 

Simultaneamente, a exploração de ferro produziu a principal matéria-prima da produção 

siderúrgica primária (ferro gusa) enquanto os mercados secundários promoviam a diminuição 

dos custos envolvidos na produção de seu redutor fundamental – o carvão. Assim, os três 

elementos-chave da composição de custos da siderurgia primária na Amazônia Oriental – 

minério de ferro, carvão vegetal e transporte ferroviário – passaram a ser ofertados de forma 

mercantil a partir do advento do Complexo Carajás. 

É nesse sentido que a forma como operam os nodos das redes de produção siderúrgica 

globais na Amazônia Oriental são e, provavelmente, serão dependentes da atividade de 

mineração de ferro operada pela Vale. A matriz das relações econômicas, políticas e sociais 
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no metacampo sídero-logístico neste território é, portanto, determinada exogenamente – na 

mineração. Dessa forma, as ações e representações produzidas pela miríade de indivíduos, 

grupos, organizações e instituições não econômicas que integra este metacampo e tem com 

alvo a Vale, são empiricamente impactantes.  

Uma vez que as relações de valor e de poder que esta empresa e sua atividade-fim 

engendram neste território sejam profundamente perturbadoras da estrutura social e das 

relações entre os agentes ali estabelecidos, estes agentes reagem de forma a reconfigurá-las 

mediante o estabelecimento de novas relações de compromisso ou enraizamento (HESS, 

2004) que, pois que economicamente relevantes, se refletem nos fluxos de geração e captura 

de valor e de distribuição do poder. Assim, mais do que os laços teóricos entre fluxos de valor 

e de poder estabelecidos por matrizes teóricas como as Cadeias Globais de Commodities 

(CGCs) e as Redes de Produção Globais (RPGs), é a construção social do compromisso entre 

a decisão e a ação ‘econômicas’ da firma (e não raramente, do Estado) e a transformação da 

estrutura social e do metacampo regional que torna a justificação e a reação cultural de firmas 

como a Vale um ‘quase’ imperativo. 
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2. O PARADIGMA DAS REDES DE PRODUÇÃO GLOBAIS (RPGs) 

 

2.1. Caracterização Inicial 

 

O paradigma das Global Production Networks (GPNs), ou Redes de Produção Globais 

(RPGs), surgiu no início dos anos 2000 na Escola de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(SED) da Universidade de Manchester, Reino Unido. Os autores da chamada Escola de 

Manchester desenvolvem esta abordagem no âmbito do debate sobre a relação entre sistemas 

transnacionais de produção40 e desenvolvimento econômico.  

Este quadro conceitual emergente foi posto em prática com o projeto de pesquisa 

Making the Connections: global production networks in Britain, east Asia and eastern 

Europe, liderado pelo Prof. Peter Dicken e financiado pelo Conselho de Pesquisa Econômica 

e Social (ERSC) do Reino Unido. Este projeto enfocou a transformação das relações 

econômicas entre a Europa Ocidental – particularmente o Reino Unido e a Alemanha, de um 

lado, e o Leste Asiático e a Europa Oriental, de outro.  

Mudanças qualitativas associadas aos processos de produção, distribuição e consumo 

(DICKEN, 2007: 07) que caracterizam a globalização econômica estariam moldando essa 

transformação. E essas mudanças engendrariam, por sua vez, redes de produção globais, isto 

é, formas genéricas41 de organização econômica global (COE; DICKEN; HESS, 2008: 272) 

                                                           
40 A noção de sistemas transnacionais de produção se apropria aqui, do sentido que lhe emprestam Coe & Hess 
(2007) – como uma generalização referente a conjuntos de atividades econômicas funcionalmente integradas, 
embora territorialmente dispersas, cujos modelos analíticos seriam, dentre outros, a cadeia de valor, a cadeia 
global de commodity, a cadeia global de valor e a rede de produção global. Gereffi também emprega a noção 
(1994: 96). Alguns autores ligados ao paradigma CGCs/CGVs empregam, no entanto, o termo rede global de 
produção com a mesma intenção generalista (Ó RIAIN, 2006: 01; 2004: 642-643).  
41 A distinção entre formas genéricas e específicas de organização econômica contemporânea é importante 
porque concerne, respectivamente, aos potenciais analítico e descritivo das abordagens acerca dos sistemas 
transnacionais de produção. 



35 

 

que conectariam estes territórios – a partir dos três setores econômicos analisados na pesquisa: 

a indústria automotiva, o segmento eletrônico e os serviços de varejo.  

Os resultados empíricos do projeto de pesquisa foram divulgados em 2005 (DICKEN; 

HENDERSON, 2005). No entanto, seus fundamentos teóricos já vinham se desenvolvendo 

anteriormente e continuaram a fazê-lo por toda a década, formando um corpo literário 

fundador significativo (COE; DICKEN; HESS, 2008; COE; HESS, 2007; DICKEN, 2007; 

HESS; YEUNG, 2006; HESS, 2004; COE et al., 2004; HENDERSON et al., 2002).42 

O modelo das RPGs emerge, conscientemente, de uma tradição significativa de análise 

sobre o desenvolvimento econômico, tradição esta que incorpora os diversos ramos da 

Economia do Desenvolvimento e da Sociologia do Desenvolvimento (HENDERSON et al., 

2002: 436). Ele emerge, também de forma consciente, contra uma abordagem, em especial, 

que se tornou particularmente influente neste campo científico na década de 1990. O 

paradigma das CGCs, inaugurado com a análise pioneira de Gereffi e Korzeniewicz (1994), 

no entanto, reúne aqui dois outros modelos analíticos convergentes. Primeiramente, a versão 

da cadeia de valor (CV) de Michael Porter, que predomina na década de 1980. E, finalmente, 

a cadeia global de valor (CGVs), descendente direta das CGCs e concorrente43 contemporânea 

do modelo das RPGs.  

Assim, este capítulo procura discutir o paradigma das RPGs e sua relevância para o 

entendimento do setor industrial do qual a tese se ocupa, a siderurgia. A discussão se inicia a 

partir da análise de seu corpo literário fundador, recuperando o debate com modelos 
                                                           
42 Os autores ‘fundadores’ são Henry Wai-Chung Yeung, Martin Hess, Neil M. Coe e Peter Dicken, da SED, e 
Jeffrey Henderson, membro do quadro docente da Manchester Business School (MBS) até 2008 e desde então, 
integrante do Centre for East Asian Studies (CEAS), da Universidade de Bristol, Reino Unido. Alguns dos 
principais autores que vêm desenvolvendo o modelo das RPGs, tais como Gavin Bridge e Khalid Nadvi, da 
SED, e Richard Whitley, da MBS, continuam a justificar a denominação de Escola de Manchester. Desta 
literatura fundadora, o único trabalho ao qual esta tese não obteve acesso foi Coe, Neil M. (2009) “Global 
Production Networks”. In: KITCHIN, R. & THRIFT, N. (eds.) The International Encyclopedia of Human 

Geography, Elsevier, Oxford, Volume 4, pp. 556-562. 
43 A natureza dessa oposição é epistemológica no sentido que a abordagem das RPGs procura superar as 
limitações analíticas de seus predecessores – incorporando parte de seus fundamentos teóricos e achados 
empíricos –, e desenvolver um potencial heurístico próprio. 
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precursores e contemporâneos concorrentes – das Cadeias Globais de Commodity (CGCs), 

das Cadeias de Valor (CVs) e das Cadeias Globais de Valor (CGVs). Fundamentalmente, a 

discussão busca evidenciar as concepções (ou sua ausência) de valor, de poder e de 

compromisso caras às respectivas abordagens e seus focos analíticos e a agentes privilegiados. 

 

2.2. O Valor e a Cadeia de Valor (CV) 

 

A primeira destas abordagens remonta à Economia Industrial e à literatura de Estudos 

de Negócios (Business Studies), estando estreitamente associada ao nome de Michael Porter 

(1989a; 1989b; 1986). A cadeia de valor representa o conjunto seqüencial de atividades de 

valor que uma firma desempenha em uma dada indústria. Porter subdivide estas atividades em 

primárias, que incorporam as logísticas de entrada e saída, operações de produção 

propriamente, marketing e vendas, além de serviços pós-venda e; de apoio, ou seja, atividades 

relacionadas à infra-estrutura, gestão de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico e 

aquisição de insumos (PORTER, 1989a: 34). 

Esta abordagem produziu uma contribuição fundamental à compreensão da operação 

da firma como uma sequência de processos produtivos e distributivos encadeados, cuja 

conectividade se expressa ao nível dos efeitos em termos de geração de valor nas atividades à 

montante e à jusante de um elo específico. Nesse sentido, o paradigma das CVs restringe-se à 

análise dos modos de desempenho das atividades econômicas encadeadas, que afetam o custo 

ou a efetividade de outras atividades (PORTER, 1989a: 41). 

Essa decomposição de atividades e sua ordenação quanto à estratégia da firma 

permitiriam a avaliação segmentada, de um lado, da liderança de custo, do potencial de 

diferenciação e do enfoque segmentado da firma (PORTER, 1986: 41-45) em cada elo da 

cadeia e, de outro, das atividades estratégicas, táticas e de base para o desempenho 
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concorrencial. Conseqüentemente, a diferenciação via custo, qualidade e enfoque dotaria a 

firma de vantagem competitiva no seu mercado de atuação. A noção de vantagem 

competitiva, posteriormente transposta para uma unidade analítica44 nacional (PORTER, 

1989b), paraleliza a noção clássica ricardiana de vantagem comparativa ou relativa nacional, 

centrada somente no custo – relativo a outros bens e outras nações produtoras (RICARDO, 

1979: 322-333).   

No entanto, desta abordagem estão ausentes quaisquer concepções de poder e 

compromisso, já que este é certamente um modelo de agente único (econômico) e 

estritamente intra-firma. Além disso, seu conceito de valor45 é claramente simplista.  

 

Em termos competitivos, valor é o montante que os compradores estão dispostos a pagar por aquilo que 
uma empresa lhes fornece. O valor é medido pela receita total, reflexo do preço que o produto de uma 
empresa impõe e as unidades que ela pode vender. Uma empresa é rentável, se o valor que ela impõe 
ultrapassa os custos envolvidos na criação do produto. Criar valor para os compradores que exceda o 
custo disto é a meta de qualquer estratégia genérica. O valor, e não o custo, deve ser usado na análise da 
posição competitiva, pois em geral as empresas deliberadamente elevam seu custo para impor um 
preço-prêmio, via diferenciação (PORTER, 1989a: 34). 
 

O modelo das CVs apóia-se então, em uma versão simplista do processo de geração de 

valor como o resultado da superação dos custos pelos preços de venda de um dado produto ou 

serviço. Admitindo que custos possam ser ‘artificialmente’ influenciados – sendo, portanto, 

voláteis, Porter negligencia o fato de que os preços estão sujeitos a formas tão ou mais 

variadas de volatilidade – tais como variações cambiais, ‘imperfeições’ de mercado, etc. 

                                                           
44 A unidade analítica original do conceito de cadeia de valor é a firma como unidade de negócios. Divisões da 
firma (sub-firma) ou a corporação como todo (sobre-firma) são analiticamente inadequadas.  
45 Embora a proeminência política e acadêmica do conceito de cadeia de valor de Porter se fizesse acompanhar 
da questão crucial do desenvolvimento espacialmente desigual na Geografia Econômica, e o tema do valor fosse 
partilhado, quase não havia fertilização mútua. Simultaneamente, a Geografia Industrial ocupava-se de sistemas 
territoriais de firmas.  O trabalho de Dicken (2007), cuja primeira versão remonta a 1986, e parte da literatura 
sobre corporações transnacionais e desenvolvimento regional foram os responsáveis pela introdução do conceito 
de valor na Geografia Econômica (HESS; YEUNG, 2006: 1193).  
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Nesse sentido, segundo sua variabilidade, quaisquer destas noções – preços e custos – são 

incapazes, independentemente, de prover um indicador ‘fixo’ de criação de valor.  

Os modelos das CGCs/CGVs e das RPGs, diferentemente, centram-se em uma 

tipologia mais elaborada do valor. Gereffi se apóia no trabalho de Raphael Kaplinsky (1998) 

para definir cinco formas de renda ou valor, compreendido como retornos sobre ativos 

escassos (tangíveis e intangíveis). Esta concepção é claramente informada pela análise 

econômica neoclássica, no entanto. As formas da renda são: rendas tecnológicas (acesso 

assimétrico a tecnologias de produto e processo), rendas organizacionais (processos 

intraorganizacionais), rendas relacionais (relações inter-firma), rendas de política comercial e 

rendas de marca (diferenciação de produto)46. Posteriormente, a análise das RPGs também vai 

incorporar a tipologia das formas de renda de Kaplinky, somando-a à perspectiva marxiana do 

valor como mais-valia (HESS; YEUNG, 2006). 

 

2.3. Poder, Governança e Cadeia Global de Commodity (CGC) 

 

A abordagem da cadeia global de commodities (CGCs) apresentada por Gereffi e 

Korzeniewicz (1994) filia-se à tradição das teorias estruturalistas dependentistas, 

relacionando-se à análise da emergência de uma ‘nova divisão internacional do trabalho’ na 

passagem das décadas de 1970 e 1980 e das suas conseqüências sócio-econômicas 

(HENDERSON et al., 2002: 440). Esse quadro analítico incorporou o peso atribuído pela 

abordagem da cadeia de valor de Porter à interconexão e seqüencialidade dos processos do 

valor.   

                                                           
46 Enquanto as estruturas de governança de tipo PDCC apóiam-se principalmente nas duas primeiras formas 
(tecnológicas e organizacionais), as estruturas BDCC sustentam-se nas rendas relacionais, de marca e de política 
comercial mais fundamentalmente (GEREFFI, 1999). 
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No entanto, da perspectiva enfocada neste trabalho, a do desenvolvimento econômico, 

o paradigma das CGCs apresenta maiores abrangência e complexidade. Do ponto de vista de 

sua fecundidade teórica, as CGCs substituíram a firma pela cadeia e as interações internas à 

firma pelas relações inter-firma como suas unidade e nível analíticos cruciais, 

respectivamente. Adicionalmente, o modelo das CGCs privilegiou uma escala analítica 

predominantemente global (HESS; YEUNG, 2006: 1196) – inespecífica na cadeia de valor de 

Porter. 

Este conjunto de deslocamentos – de unidade, nível e escala analítica, amplia 

sobremaneira, o entendimento das relações entre o desenvolvimento e a globalização 

econômicos, estando a última assentada na integração funcional e na dispersão comercial das 

atividades econômicas. Por fim, mas não menos importante, sua abordagem permitiu 

complexificar estas relações, adicionando uma dimensão crucial à integração dispersa – a 

esfera do poder, que vem somar-se à do valor. 

Sua unidade analítica, a cadeia de mercadoria ou commodity, é uma construção – 

concreta e abstrata – que permite os deslocamentos de escopo e de escala referidos. 

Considerando a transformação qualitativa produzida pela globalização econômica (DICKEN, 

2007: 07), a commodity é o objeto incorporado de valor que age como força centrípeta das 

ações, interações e relações econômicas no seu entorno. Ela é constitutiva e definitiva da 

cadeia e do setor econômicos. A unidade analítica da CGC é, portanto, o feixe de relações 

econômicas funcionais definido por uma commodity específica. Commodities se combinam e 

subdividem, dando origem a novas formas de valor incorporado que redefinem, 

continuamente, os limites e relações47 das diversas cadeias e setores entre si. 

Para Gereffi, Korzeniewicz & Korzeniewicz cadeias são: 

                                                           
47 A inovação tecnológica é o fator crucial, por conseguinte, da transitoriedade da commodity e, portanto, da 
cadeia e do setor. 
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[...] conjuntos de redes interorganizacionais agrupados em torno de uma mercadoria ou 
produto, ligando residências, empresas e Estados uns aos outros dentro da economia-mundo. 
Estas redes são situacionalmente específicas, construídas socialmente e integradas localmente, 
ressaltando o enraizamento social da organização econômica (1994: 02). 
 

 O escopo do modelo das GCCs é ampliado também, em relação ao das cadeias de 

valor. O deslocamento entre níveis analíticos – das relações intra-firma às relações inter-

firma, ou seja, da firma à cadeia e ao setor – permitiu que questões relativas ao poder e ao 

território (GEREFFI et al., 2001: 02-03) se engendrassem organicamente.48 Ao destacar as 

estruturas organizacionais exógenas das firmas (COE et al., 2004: 468), isto é, seus sistemas 

de produção, a CGC fez emergir problemas de coordenação e controle sistêmicos49, que 

envolviam recursos (capacidade) e formas de mobilização (exercício) de poder. 

Simultaneamente, ajudou a revelar as configurações territoriais destes sistemas, tornando 

relevantes a natureza e os modos de integração das cadeias lideradas por firmas globais e das 

atividades econômicas territorializadas, particularmente dos clusters regionais e distritos 

industriais. A incorporação de ambas as noções, poder e território, no modelo das CGCs 

trouxe as questões do desenvolvimento econômico e da modernização industrial (industrial 

upgrading) à tona. 

O paradigma das CGCs promoveu a constituição de uma escala analítica privilegiada – 

global. Desse modo, as CGCs rompem com o nacionalismo metodológico (HESS; YEUNG, 

2006: 1197) e, consequentemente, com o estado-centrismo (HENDERSON et al., 2002: 442) 

que informa a tradição de análise do desenvolvimento econômico50. Os fluxos das 

                                                           
48 Diferentemente da abordagem em termos de cadeia de valor, que faz esta transposição arbitrária e 
artificialmente, projetando as categorias da firma na nação.  
49 Nos termos de Gereffi, “padrões de comércio coordenado” (1994: 96) ou “coordenação administrativa” 
(idem). 
50 Nas CGCs, diferentemente dos modelos dependentistas clássicos que influenciaram uma porção significativa 
das melhores análises sobre o desenvolvimento (EVANS, 1980), a relação entre o Estado e as corporações 
multinacionais deixa de ser o fator explicativo do desenvolvimento econômico (GIBBON, 2001). 
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commodities não apenas transcendem a firma como unidade empresarial distinta (PORTER, 

1989a: 52). Dicken chega mesmo a definir como uma das principais características da 

globalização econômica contemporânea (integração profunda) os fluxos comerciais intra-

setoriais e, particularmente, intra-corporativos (2007: 07). Tais fluxos também transcendem as 

escalas de análise, sendo a operação em escala transnacional ou global a propriedade inédita e 

distintiva de algumas commodities específicas. 

 Desse modo, a CGC é centrada na cadeia-commodity e nas relações inter-firma em 

escala global. Cadeias globais de commodities possuem três51 dimensões fundamentais. A 

primeira consiste em uma estrutura insumo-produto (input-output structure), dizendo respeito 

à seqüência de adição de valor que integra um conjunto de produtos e serviços. A segunda 

consiste na territorialidade (territoriality) da cadeia, isto é, no padrão de dispersão ou 

concentração empresarial em redes de produção e/ou serviços. E, finalmente, a CGC possui 

uma estrutura de governança (governance structure), ou seja, um quadro de “relações de 

poder e autoridade” (GEREFFI; KORZENIEWICZ; KORZENIEWICZ, 1994: 07; GEREFFI, 

1994: 96-97). 

A estrutura de insumo-produto representa, no modelo das CGCs, a integração 

funcional das atividades de produção, distribuição e consumo; ela é a própria cadeia ou 

circuito produtivo integrado. No entanto, esta estrutura é exclusivamente sincrônica, de modo 

que é apresentada como a concretização das decisões estratégicas da firma que lidera a cadeia. 

Diferentemente, a estrutura de insumo-produto pode ser concebida como campo de forças 

                                                           
51 Embora tanto Gibbon (2001) quanto Ponte (2002) atribuam à formulação original de Gereffi (1994: 97) a 
elaboração de uma quarta dimensão, isto é, de um quadro político-institucional restritivo, operando em escalas 
nacionais e internacional, esta é, certamente, uma retificação ad hoc (GEREFFI, 1999). A quarta dimensão 
aludida, ou seja, a estrutura institucional se refere às condições de incorporação de agentes subordinados por 
agentes-chave (líderes através do controle sobre o acesso de mercado e a informação – tecnológica e de 
mercado). A participação subordinada provê acesso a mercado, tecnologia e conhecimento com custos mais 
baixos do que para os não-membros, abrindo a possibilidade de modernização industrial. A participação na CGC 
é, portanto, condição necessária, embora não suficiente, desta modernização (PONTE, 2002). 
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econômico, muito mais complexo, que envolve decisões antecipatórias por parte da firma 

líder, ações e reações de todas as firmas envolvidas, interações e relações de longo prazo que 

exercem pressão inercial sobre as transações econômicas, etc. Do modo como é definida na 

abordagem das cadeias globais de commodities, a estrutura de insumo-produto é um esqueleto 

das relações inter-firma. 

As estruturas de governança e territorial, por sua vez, constituem sua carne e sangue. 

Ainda que seja útil sua separação analítica, é conveniente que não se esqueça que ambas as 

estruturas são uma totalidade ao nível das relações inter-firma. Considerando as ambições 

deste trabalho, esta seção descreve, em detalhe, apenas a estrutura de governança elaborada 

pela abordagem das CGCs.  

Em primeiro lugar, este trabalho se aproxima, em muitos pontos, da abordagem das 

RPGs. Nesse sentido, as dimensões teórico-conceituais que reconhece são estruturas de valor, 

de poder e de responsabilidade. Assim, a contribuição da abordagem das CGCs no que 

concerne às duas tipologias descritivas das relações inter-firma é particularmente importante - 

– ainda que um tanto restritiva – para o entendimento do poder, seja como direção, seja como 

coordenação. 

Em segundo lugar, as concepções das estruturas de insumo-produto e da 

territorialidade das cadeias globais de commodity são claramente deficientes diante da atenção 

desproporcional concedida pela maioria dos trabalhos informados pelo paradigma em causa; 

desproporção reconhecida por alguns de seus principais expoentes (PONTE, 2002: 1100; 

GIBBON, 2001: 347).  

Particularmente no tocante à territorialidade, acredita-se que as configurações sócio-

espaciais de atividades econômicas, nas CGCs, são inferidas das configurações de capital 

(valor) e governança (poder). Elas refletem unidirecionalmente ambas as estruturas porque o 

modelo é circunscrito ao agente econômico, de modo que nenhuma agência concreta é 
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concedida aos demais operadores territoriais. Nesse sentido, a abordagem das RPGs é mais 

abrangente e abre a possibilidade de uma dimensão territorial independente e dotada de 

agência. 

Desse modo, a abordagem das CGCs será enfocada do ponto de vista da estrutura de 

governança que constitui o seu cerne. Considerando que as relações de poder são 

estreitamente associadas – quase determinantes, às relações de valor no âmbito do modelo, a 

apreciação da estrutura de insumo-produto é parcialmente coberta na seção seguinte. No 

entanto, a estrutura espacial (territorialidade) torna-se dispensável face ao caráter genérico da 

análise e, portanto, à ausência de referência a setores econômicos e territórios específicos. 

 

2.4. Governança como Direção ou Controle52 e Estruturas de PDCCs e BDCCs 

 

No que concerne à estrutura de governança das cadeias, o modelo das CGCs identifica 

dois tipos básicos ou “modos alternativos de organização de indústrias internacionais” 

(GEREFFI, 1994: 95). Primeiramente, as cadeias de commodities dirigidas pelo produtor 

(producer-driven commodity chains – PDCCs) são caracterizadas pelo exercício do controle 

de um sistema transnacional de produção completo (incluindo os segmentos à montante e à 

jusante da commodity central) por grandes firmas industriais integradas – em especial 

corporações transnacionais (TNCs). Dois fatores explicam a predominância deste tipo de 

organização econômica: as características de intensidade de capital e de tecnologia exigidas 

para produção da commodity – refletindo a influência da estrutura de insumo-produto. Desse 

                                                           
52 Nesta formulação o poder é definido como direção ou controle do sistema (GIBBON, 2001: 346), e não como 
a concentração de propriedade sobre recursos produtivos. Este controle (poder) da cadeia influencia as barreiras 
à entrada e, sobretudo, o comportamento dos agentes subordinados, dirigindo-o para a estabilização do mercado, 
isto é, influenciando a tomada de medidas de redução de custo e risco, de aumento da velocidade e 
confiabilidade do suprimento e de aumento das vendas, por exemplo. O que distingue as firmas líderes não é o 
estágio que ocupam na cadeia, e sim o controle ao acesso aos seus recursos principais (design de produto, novas 
tecnologias, marcas ou demanda final) que geram os retornos mais lucrativos no setor. 
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modo, setores industriais intensivos em capital e/ou tecnologia, como o automotivo (sistemas 

de produção multi-camadas), citado por Gereffi (idem: 97), e a mineração e a siderurgia, 

seriam representantes típicos desse padrão. Gereffi supõe comum, neste tipo de estrutura, a 

organização econômica sob a forma de aliança estratégica53 entre rivais e a externalização de 

segmentos intensivos em mão-de-obra – e pouco intensivos nos demais insumos-chave. 

Por sua vez, nas cadeias de commodities dirigidas por compradores (buyer-driven 

commodity chains – BDCCs), o papel central é desempenhado por grandes firmas varejistas 

(large retailers), firmas proprietárias de marca (branded-name merchandisers) e firmas 

comerciais exportadoras (trading companies). Aqui, basicamente, apenas a intensividade de 

mão-de-obra define a predominância do capital mercantil sobre o industrial no controle dos 

sistemas transnacionais de produção. Desse modo, estruturas do tipo BDCC caracterizam, em 

geral, indústrias de bens de consumo, tais como a de vestuário, etc. (GEREFFI, 1994: 97). 

Embora a subcontratação ou terceirização transnacional (desintegração territorial) seja comum 

a ambas as estruturas, nas cadeias dirigidas por compradores, as firmas subcontratadas 

(secundárias) produzem bens acabados – e não insumos ou semi-acabados, como nas PDCCs 

(idem). 

As diferenças entre as duas estruturas não se encerram no tipo de firma (controladora) 

e de insumo (capital, trabalho e/ou tecnologia) centrais. Gereffi também diferencia as 

principais fontes de lucro nas cadeias dirigidas por produtores e por compradores. Nas 

primeiras, adequadas à intensividade do capital e da tecnologia, estas seriam economias de 

escala e inovações tecnológicas. Nas BDCCs, por sua vez, os lucros derivariam de: 

 

                                                           
53 Para uma análise em detalhe, ainda que não tipológica, das estratégias ou ‘trajetórias organizacionais 
transicionais do industrialismo ao informacionalismo’, ver Castells (1999: 174-192). O autor descreve seis 
trajetórias, dando origem a estratégias de produção flexível, pequena empresa, toyotismo, rede de empresas, 
aliança corporativa estratégica e, especialmente, empresa horizontal e rede global de empresas (empresa em 
rede). Esta última é concebida como “a forma organizacional da economia informacional/global” (idem: 191). 
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[...] combinações únicas de pesquisa de alto valor, design, vendas, marketing, e serviços financeiros que 
permitem aos compradores e proprietários de marca agir como intermediários estratégicos ao conectar 
fábricas no exterior e comerciantes com nichos de produto dinâmicos em seus principais mercados 
consumidores (GEREFFI, 1994: 99). 
 

Gereffi também relaciona as estruturas de governança aos tipos de mercado nos quais 

operam. Desse modo, cadeias de commodities dirigidas pelo produtor são típicas de mercados 

oligopólicos, onde a intensidade de capital e/ou tecnologia caracteriza altas barreiras à entrada 

(entry barriers) de novas firmas e as corporações transnacionais que as lideram se organizam, 

em geral, como oligopólios globais (1999: 43). A esta dimensão, própria das estruturas de 

insumo-produto, se acresce o fato de que as firmas oligopólicas desfrutam de controle 

(exercem poder) sobre os elos à montante (matérias-primas) e à jusante (distribuição e varejo) 

da cadeia.  

Como consequência da oligopolização e do controle ampliado da cadeia, os 

operadores da produção material desfrutam de lucratividade relativamente maior nos setores 

caracterizados principalmente, por estruturas de governança do tipo PDCC. Por sua vez, 

estruturas do tipo BDCC estão relacionadas a mercados extremamente competitivos 

(competição perfeita). No lugar de produtores oligopólicos, há um grande número de 

fabricantes de propriedade local, rebaixando, comparativamente, a parcela de lucros 

apropriada por eles. 

Gereffi (2001b) se apóia nas definições de PDCCs e BDCCs – e de suas respectivas 

fontes de lucratividade e agentes centrais – de seus trabalhos fundadores (GEREFFI; 

KORZENIEWICZ; KORZENIEWICZ, 1994: 07; GEREFFI, 1994: 96-97), mas detalha sua 

distinção dos tipos de estruturas de governança quanto aos setores econômicos e indústrias 

típicas; quanto à divisão internacional do trabalho e às formas da cadeia (redes verticais x 

horizontais); quanto aos tipos de capitais transnacionais líderes (industrial x comercial) e às 
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principais relações da rede e; quanto às competências cruciais (ao nível da firma) e às 

barreiras à entrada (ao nível setorial).  (GEREFFI, 2001b: 1621)  

Desse modo, as formas das estruturas dirigidas pelo produtor (PDCCs) incorporam os 

segmentos produtores de aeronaves, automóveis e computadores, dentre outros, abrangendo 

os setores de bens de capital, intermediários e de consumo duráveis. Elas são caracterizadas 

também, por certa proximidade física entre produção e consumo de bens acabados – 

implicando em formatos integrados e verticais de organização industrial, de modo que o 

investimento forma os principais elos. Diferentemente, as estruturas dirigidas pelo comprador 

(BDCCs) são exemplificadas na produção de vestuário, calçados e brinquedos, e se estendem 

por todo o setor de bens de consumo não duráveis. Nelas, há maior fragmentação espacial 

entre produção e consumo, reproduzindo um padrão assimétrico Norte-Sul. Isto se traduz em 

formatos organizacionais desintegrados e horizontais, sendo o comércio a matriz de relações 

da cadeia. 

No tocante à origem dessas estruturas, as forças motrizes das cadeias globais de 

commodity são representadas, pelos capitais industrial, nas estruturas dirigidas pelo produtor, 

e comercial, naquelas dirigidas pelo comprador. Nas primeiras, os elos principais definidos 

pelo capital industrial estão baseados no investimento, enquanto nas últimas, o capital 

comercial torna cruciais os elos mercantis – que operam como integradores da produção e do 

consumo.  

Por sua vez, as estruturas de governança, em função dos processos de construção 

social de configurações setoriais e organizacionais que levaram aos formatos industriais 

integral-vertical e parcial-horizontal, erigem obstáculos à transformação setorial (barreiras à 

entrada e à saída). Esses obstáculos são bastante diversificados, mas se relacionam, no âmbito 

da dicotomia proposta por Gereffi, a exigências de escala ou volume nas estruturas dirigidas 
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pelo produtor, e a demandas de escopo ou variedade (diversificação) nas dirigidas pelo 

comprador. 

Enquanto a elevação de barreiras à entrada de competidores ocorre nos estágios de 

produção em estruturas de tipo PDCC, o oposto se verifica nas BDCCs. Nelas, barreiras à 

entrada são erigidas nos estágios de pré e pós-produção54. São, portanto, nas etapas de 

planejamento e de distribuição, que marcas e pontos de venda globais tornam-se ativos 

competitivos (barreiras) que geram rendas significativas, através, por exemplo, de propaganda 

e programas de resposta rápida (quick-response programs), respectivamente. 

Ademais, a posição desses obstáculos no processo social de produção interfere 

diretamente no nível da firma, criando uma assimetria entre competências centrais e 

complementares – fundada nas capacidades relativas de adição de valor das atividades ou 

estágios singulares. As firmas dominantes, ou líderes na abordagem das CGCs, tendem a 

operar estrategicamente com base nessa distinção, concentrando-se nas posições que 

implicam competências centrais e elevado valor adicionado, não coincidentemente aquelas 

que agrupam barreiras mais expressivas.  

Assim, nas PDCCs as competências centrais são a pesquisa & desenvolvimento 

(P&D) e a produção em face das demandas de capital e tecnologia encontradas nas atividades 

produtivas. Por sua vez, nas BDCCs, estas competências seriam o design e o marketing, que 

refletiriam os efeitos da combinação de obstáculos reduzidos ao nível da produção material 

(volumes pouco expressivos de capital e tecnologia) e sua escalada ascendente nos estágios 

produtivos imateriais e distributivos ou comerciais.55 56 

                                                           
54 Ainda assim, há uma escalada de barreiras à entrada em sentido à montante (upstream) das commodities no 
segmento de bens de consumo não duráveis (típicas de BDCCs): baixas, por exemplo, no setor de vestuário, 
médias nos têxteis e finalmente, altas para as fibras. 
55 A partir destas definições, o autor distingue a principal característica das firmas líderes nas estruturas de tipo 
BDCC: elas são firmas não-produtoras (varejistas, companhias de calçados esportivos, companhias de vestuário 
orientadas pela moda, etc.), isto é, apenas projetam e comercializam bens (produtores sem fábrica). Este tipo de 
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2.5. Cadeia Global de Valor (CGV): Governança como Coordenação 

 

 A publicação de The Value of Value Chains: spreading the gains from globalization
57, 

número especial do Institute of Development Studies Bulletin, editado por Gary Gereffi e 

Raphael Kaplinsky (2001) marca a migração da formulação original em termos de cadeia 

global de commodity (CGC) para o paradigma da cadeia global de valor (CGV). Essa 

passagem representa, segundo Gereffi et al. (2001), uma tentativa de superação de um 

conjunto de desafios comuns a uma série de análises, sob diferentes quadros teóricos, acerca 

da integração global das atividades econômicas. Estes desafios referem-se especificamente, à 

                                                                                                                                                                                     

firma líder e estrutura de governança secciona a produção material (física) e imaterial (estágios de design e 
marketing) de bens. 
56 O detalhamento da distinção entre PDCCs e BDCCs proposto por Gereffi (2001b) é particularmente útil, 
porque permite relacionar as formas do valor, particularmente no que concerne aos formatos tangível (material) e 
intangível (imaterial) da produção, às formas de competição inter-firma cristalizadoras de estruturas de mercado 
(perfeita, oligopólio, monopólio). Apesar de sua utilidade analítica, os desafios empíricos posteriormente postos 
a essa dicotomia básica e as críticas de outras correntes analíticas propiciaram a alavanca para a incorporação de 
novos elementos analíticos e para tentativas de reformulação da tipologia da governança no âmbito da análise 
das CGCs (GEREFFI, 2001b; Ó RIAIN, 2006; 2004). Gereffi partiu então, das transformações associadas ao 
impacto do comércio eletrônico sobre as cadeias globais de commodity e sobre as formas tradicionais de 
produção e, principalmente, de comércio. Este impacto pode ser sintetizado em duas capacidades do comércio 
eletrônico. A primeira, a de criação de mercados em escala e com eficiência inéditas e; a segunda, a de reversão 
da dependência da produção-comercialização em relação ao consumo. Por inferência destes fatores associados, 
Gereffi atribui à internet um potencial de desconstrução das estruturas tradicionais PDCCs e BDCCS e aventou a 
possibilidade de uma cadeia global de commodity dirigida pelo infomediário – uma IDCC (2001b: 1628), cujo 
principal ativo é o acesso direto ao consumidor e aos seus hábitos de aquisição (2001a: 35). Ó Riain (2006; 
2004), por sua vez, também propôs uma nova tipologia da governança das cadeias globais de commodity, a partir 
da reelaboração da dicotomia original de Gereffi (1994). O autor sustenta uma perspectiva acerca da intensidade 
relativa dos insumos ao processo produtivo como base de diferenciação das estruturas de governança, 
distinguindo os tipos originais de Gereffi, primariamente, pela intensidade de capital (PDCCs) e de mão-de-obra 
(BDCCs). Desse modo, Ó Riain faz emergir um terceiro tipo ao retirar o fator de intensidade da tecnologia – em 
sentido amplo, incorporando tanto a estabilidade de padrões quanto os desequilíbrios de inovações – da esfera 
das PDCCs. Na realidade, ele opera uma subdivisão deste tipo, de acordo com o controle sobre design, padrões e 
trajetórias tecnológicas como fator central de poder empresarial. Este terceiro tipo é designado como cadeia de 
commodity dirigida pela tecnologia (TDCC). 
57 Este conjunto de artigos tem sua origem em um encontro de pesquisadores sobre cadeias de valor, com 
duração de uma semana em setembro de 2000, no Centro de Conferências da Fundação Rockfeller, em Bellagio, 
Itália. Este encontro foi precedido, por sua vez, pelo workshop ‘Spreading the Gains of Globalisation’, abrigado 
no Institute of Development Studies na Universidade de Sussex, Reino Unido, em setembro de 1999. 
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confusão terminológica58, à operacionalização conceitual e, sobretudo, à estrutura teórica 

deficiente – que limita as capacidades de comparação e de generalização do modelo. 

 Embora os dois quadros teóricos – CGCs e CGVs, possuam algumas diferenças 

importantes, certamente a principal refere-se à concepção da governança. Gereffi et al. (idem) 

concebem a governança como o conceito central da análise da cadeia de valor. É definida 

como coordenação59 não econômica (non-market) da atividade econômica. Na concepção 

prévia, de governança como direção ou liderança (direta e indireta) exercida por firmas 

específicas sobre a organização dos sistemas transnacionais de produção, subjaz uma 

determinada concepção de poder.  

O poder, então, tende a ser apreendido, grosso modo, como dominação em sentido 

weberiano. Desse modo, as firmas ‘dominadas’ têm duas opções cruciais. A primeira é 

subordinar-se à estrutura criada pelas firmas líderes, cumprindo os papéis atribuídos ou 

permitidos por ela. A segunda, definida pela insubordinação, representaria a impossibilidade 

de integração nas cadeias globais de commodity ou valor e, portanto, impediria a 

modernização industrial, com implicações decisivas para o desenvolvimento econômico. 

Nesse sentido, as estruturas de governança criadas por firmas líderes possuiriam implicações 

determinantes para o acesso a mercados e para as atividades (posições) de ocupação de firmas 

não líderes.  

A perspectiva da governança como coordenação abre uma dimensão relacional de 

poder, entendido mais como hegemonia, em sentido gramsciano, do que como dominação. 

                                                           
58 Dentre a grande diversidade dos conceitos-síntese relacionados aos sistemas transnacionais de produção, os de 
cadeia global de commodity, cadeia de valor, cadeia de atividades, cadeia de suprimento, linha de produtos, base 
de fornecedores, sistema de valor, rede de produção, rede de valor e análise de insumo-produto são referidos 
explicitamente (GEREFFI et al., 2001; STURGEON, 2001). 
59 A diversidade conceitual soma-se à confusão terminológica no modelo das CGVs. Particularmente no que 
concerne à governança, Gibbon, Bair & Ponte (2008) identificam três abordagens específicas. A primeira, 
derivada dos trabalhos originais sobre a CGC, é a governança como direção (driving). A segunda, extraída dos 
trabalhos originais de Sturgeon (2002; 2001), é a governança como coordenação (coordination). Por fim, há 
ainda, uma vertente que trata a governança como normatização (normalization), apoiada na teoria das 
convenções. Neste trabalho, no entanto, considerar-se-ão apenas as duas primeiras formas.  
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Há, nesse sentido, um elemento de reciprocidade na integração dispersa das atividades 

econômicas em redes assimétricas inter-firma. Para os autores, a globalização econômica 

(produtiva e comercial) desencadeou a ampliação das capacidades industriais nos países em 

desenvolvimento e a desintegração vertical seletiva (operações core e non-core) das TNCs 

(com concentração de competências nos elos de maior valor adicionado). Estas mudanças 

fundamentam o aparecimento das formas de governança de redes inter-firma, que se situam 

entre o mercado e a hierarquia vertical integrada (formas de governança sem rede)60. A 

pretensão teórica é a formação de um quadro teórico que permita relacionar as estruturas de 

governança às possibilidades de modernização industrial das firmas e, por conseguinte, de 

desenvolvimento econômico territorial. 

 Gereffi et al. (2001) partem de dois pressupostos-chave, oriundos das teorias 

econômicas do comércio, de modo a ultrapassar a dicotomia ampliada (tipologia simples, se 

considerar-se-ão as estruturas de tipo IDCC ou TDCC) da governança – sendo esta 

compreendida como direção (GIBBON; BAIR; PONTE, 2008: 329-332) ou controle. O 

primeiro refere-se à necessidade funcional de coordenação das atividades econômicas. A 

referida necessidade é satisfeita, desse modo, por duas formas organizacionais polares de 

coordenação de transações econômicas: mercados (externalização) e hierarquias 

(internalização), conforme a formulação clássica de Oliver Williamson (1975). O segundo 

pressuposto é o da complementaridade entre os processos de fragmentação produtiva e 

integração comercial, que caracterizam a globalização econômica. As novas configurações de 

atividades econômicas fragmentadas e integradas imporiam, assim desafios de coordenação 

incapazes de serem superados exclusivamente por mercados e hierarquias. 

                                                           
60 Nesta seção, a estrutura de governança é tratada também, como sinônimo da cadeia global de valor. Pelos 
propósitos analíticos já apresentados, busca-se enfocar a contribuição desta análise em termos de poder e de 
forma a apresentar a evolução conceitual que desemboca na abordagem das RPGs, de um lado. E, de outro, pelas 
próprias limitações da abordagem das CGVs, em especial, o superdimensionamento da governança e a 
determinação economicista do valor – fracamente conceituado – sobre o poder. As configurações de poder 
continuariam a refletir padrões de distribuição do valor na cadeia. 
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 No que concerne ao primeiro pressuposto, os autores apóiam-se também, em outras 

contribuições da teoria econômica, como a teoria dos custos de transação de Ronald Coase 

(1937) e a literatura sobre as capacidades de aprendizado da firma, para explicar as decisões 

estratégicas da firma quanto à coordenação. Assim, três propriedades fundamentais seriam 

determinantes da escolha entre transações internas e externas: a complexidade das relações 

inter-firma, a especificidade dos ativos ou recursos intra-firma e a capacidade da base de 

fornecedores.  

Assim, níveis elementares de complexidade e de especificidade, ainda que 

acompanhados de bases de suprimento dotadas de competências um tanto rudimentares, 

levariam a firma (líder) a fazer sua opção preferencial por transações de mercado. No entanto, 

a situação oposta, de níveis de complexidade e de especificidade elevados, potencialmente 

reversíveis na presença de fornecedores altamente capacitados, tenderiam a engendrar 

decisões de integração e verticalização, isto é, internalização das transações econômicas. A 

atribuição de agência às firmas não líderes no modelo das CGVs é, provavelmente, o 

elemento isolado mais importante na elaboração de uma tipologia não determinista das 

relações inter-firma. 

Assim, remetem ao trabalho original de Gereffi sobre as CGCs (1994), que ressaltou o 

contraste61 entre coordenação explícita (não mercantil), inter-firma (em rede) e destituída de 

propriedade (indireta) (BDCCs) e a coordenação não mercantil integrada (direta) das 

organizações verticalizadas presentes em PDCCs. Ao lado de novas pesquisas em reforço à 

dicotomia das estruturas de governança em CGCs, os trabalhos de Sturgeon (2002) e Sturgeon 

& Lee (2001), apresentaram uma tipologia triádica de relações de suprimento (mercantis, 

                                                           
61 Esse contraste, segundo os autores, deu ênfase ao papel das redes na co-evolução da organização industrial 
transfronteiriça. No entanto, a análise de CGCs não foi capaz de especificar adequadamente a variedade das 
formas de coordenação em rede 
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cativas e turn-key ou modular) com base na padronização de produtos e processos62. Quase 

simultaneamente, Humphrey & Schmitz (2002; 2000) distinguiram fornecedores em relações 

quase-hierárquicas com compradores (cativos) e em relações (de cooperação) em rede entre 

firmas dotadas de competências complementares63. 

Com base nessas três fontes, os autores propõem uma tipologia mais completa que a 

das CGCs acerca da governança (como coordenação explícita ou não mercantil e não mais 

como liderança e controle) da cadeia de valor64. Sua intenção explícita é propor um modelo 

operacional. Neste modelo, a hierarquia e o mercado (coordenação não explícita) são os 

pólos-limite, sendo as formas de rede suas intermediárias. São cinco tipos básicos – analíticos, 

e não empíricos, segundo os autores. 

No primeiro tipo, mercado, relações puramente mercantis seriam o efeito da 

conjugação de transações facilmente codificáveis, especificações de produto simples e 

fornecedores capacitados e independentes. Ainda que estas relações sejam concebidas como 

duráveis, e não meramente atomizadas, decisões de mudança mútua de parceiros implicariam 

custos reduzidos. Especificações e preços são também estabelecidos claramente por 

vendedores. Esses fatores combinados tornam a governança implícita provável e impedem a 

acumulação de especificidades de ativos.  

O segundo tipo, cadeia modular, envolve transações codificáveis associadas a 

produtos, especificações complexas e fornecedores capacitados a suprir pacotes e módulos 

completos. Estes elementos reduzem a especificidade de ativos e a necessidade de 

monitoramento e controle diretos (governança como liderança ou controle). Apresenta os 

                                                           
62 Essa abordagem ressaltou a complexidade das transferências de informação inter-firma e o grau de 
especificidade de ativos no equipamento de produção. 
63 Tal abordagem ressaltou a competência da firma não líder como um indicador de subordinação aos 
compradores. Assim, o investimento em aperfeiçoamento das competências da base de fornecedores significa, 
em geral, especificação de produto/processo e é garantido, frequentemente, pela exclusividade transacional. 
64 O quadro de referência é simples, abstraído de contextos social, geográfico e histórico, de instituições (mesmo 
de suas simplificações em termos de dependência de trajetória, regras do jogo, etc.), ainda que reconheça a 
importância destes. 
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mesmos benefícios da coordenação mercantil (implícita) – velocidade, flexibilidade e custo, 

assim como baixo custo de mudança de parceiros, mas envolve maiores complexidades de 

informação e codificação. Relações modulares abrangem a definição de especificações de 

produto e gastos de capital para componentes e matérias-primas por parte do cliente e a 

responsabilidade total pela tecnologia de processo (não específica, que limita os investimentos 

específicos à transação). 

Cadeias relacionais, por sua vez, são respostas a transações não codificáveis, 

informações complexas e fornecedores capacitados e independentes. As características de não 

codificabilidade e complexidade demandam a troca de conhecimento tácito entre compradores 

e vendedores. Do mesmo modo, a elevada capacitação da base de fornecedores motiva a 

terceirização em função do acesso a competências complementares. A dependência mútua 

produzida pode ser regulada tanto de forma econômica (através da imposição de custos aos 

que rompem contratos) quanto de forma não econômica (confiança, proximidade, etc.), visto 

que envolve intensa interação. O nível de coordenação não mercantil (explícita) é alto, 

implicando em custos elevados de mudança de parceiros, isto é, dependência mútua e, 

portanto, um alto grau de especificidade de ativos.  

O quarto tipo refere-se às cadeias cativas. Neste modelo, transações codificáveis, 

produtos (especificações) complexos e reduzida capacidade dos fornecedores reproduzem 

relações cativas. A debilidade dos fornecedores em face dos requerimentos elevados de 

codificação de especificações complexas exige intensa intervenção e controle da firma líder. 

Desse modo, produz dependência transacional à medida que a firma líder busca encerrar os 

fornecedores capacitados por ela. Isto leva a elevados custos de mudança de parceiros e à 

‘catividade’ dos fornecedores. Relações cativas implicam, nesse sentido, maiores assimetrias 

entre agentes (pequenos fornecedores x grandes compradores). 
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Por fim, a hierarquia ou cadeia intra-firma abrangeria situações caracterizadas por não 

codificabilidade das transações, complexidade de produtos e fornecedores incapacitados, 

levando à internalização das atividades de desenvolvimento de produto e de fabricação 

propriamente dita. As necessidades de troca de conhecimento tácito entre as atividades na 

cadeia, de gestão de redes complexas de insumos e produtos e de controle de recursos 

explicam a opção pela forma vertical integrada de organização econômica. Dessa forma, 

relações hierárquicas ocorrem no âmbito da firma integrada vertical, sendo o controle 

gerencial a forma dominante de governança e os fluxos de informação e decisão verticais. 

Gereffi et al. (2001) ainda detalham a operação do poder nas cadeias globais de valor. 

Os tipos nos quais o nível de coordenação não mercantil (explícita) e a assimetria de poder 

são mais altos – hierárquico e cativo – implicam em controle direto. Por sua vez, embora haja 

maior simetria de poder no tipo relacional, o nível de coordenação permanece alto, de modo 

que o controle é partilhado. Por fim, no tipo modular e no tipo mercantil, coordenação e 

assimetria de poder são relativamente baixos porque tanto vendedores quanto compradores 

interagem com muitos parceiros, de modo que o controle é difuso. 

O modelo das CGVs aglutina as matrizes originais da teoria da dependência, e sua 

concepção da natureza assimétrica das relações sociais no modo de produção capitalista, 

explícitas na abordagem das CGCs, e da literatura de gestão empresarial, e sua ênfase nos 

processos segmentados e sequenciais de adição de valor, especialmente no conceito de cadeia 

de valor de Porter. 

 

2.6. Avaliação Crítica do Paradigma das CGCs/CGVs 

 

O modelo das CGCs representa uma contribuição teórica importante para o avanço da 

tradição de análise sobre o desenvolvimento econômico porque rompe com o estado-
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centrismo analítico, privilegiando a firma como agente analítico central dos processos 

desenvolvimentistas. Ao mesmo tempo, demonstra maior fecundidade teórica que a 

abordagem da cadeia de valor, para os propósitos deste trabalho, centrado na noção de 

desenvolvimento econômico, pois que desloca o debate do desempenho da firma – concebida 

abstratamente – para o desempenho concreto de conjuntos de firmas. 

Adicionalmente, o modelo apresenta também, maior fecundidade empírica que o da 

cadeia de valor. Primeiramente, as CGCs operacionalizam empiricamente as categorias da 

perspectiva estruturalista do sistema mundial de Immanuel Wallerstein, rompendo com sua 

espacialidade estática em termos de núcleo, periferia e zonas intermediárias. Em segundo 

lugar, o modelo focaliza estruturas de poder que constrangem a evolução da firma individual. 

Conjuntamente, portanto, o modelo explica as formas concretas de existência e transcendência 

do desenvolvimento dependente (HENDERSON et al., 2002: 442).  

Mais importante, a atividade de pesquisa conduzida sob a influência teórica das CGCs, 

ao enfatizar a escala analítica global, disponibilizou descrições, até então raras, dos modos 

concretos de reorganização das atividades econômicas no contexto da integração funcional e 

dispersa que caracteriza a globalização econômica (GEREFFI, 1994: 96). Paralela e em 

consequência desta maior capacidade de descrição empírica, a ‘simples’ integração 

econômica, sequencial e interdependente, de atividades de produção, distribuição e consumo 

– em geral não conectadas por relações de propriedade – carreou implicações políticas 

importantes no tocante à regulação dos sistemas transnacionais de produção65 e da operação 

de suas firmas líderes. 

 

Não menos importante, [o paradigma das CGCs] ajudou a gerar trabalhos empíricos importantes sobre 
calçados, vestuário, eletrônica, horticultura, turismo e autopeças, por exemplo, e forneceu o rationale 

                                                           
65 Para uma apreciação da regulação da indústria de transporte marítimo, um caso crítico de atividade econômica 
global, ver Sampson & Bloor (2007). 
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analítico para o que poderiam vir a ser as novas iniciativas políticas da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) (HENDERSON et al., 2002: 441-442). 
 

No entanto, suas promessas – teórica e empírica – permanecem incompletas. 

Primeiramente, no que concerne à fundamentação teórica do modelo, a subdivisão das cadeias 

globais de mercadorias em estruturas de valor (insumo-produto), contexto (territorialidade), 

poder (governança), além de um quadro institucional ad hoc, é essencialmente, incongruente e 

desequilibrada. O problema teórico crucial que conduz a essa instabilidade é a associação 

entre dois elementos. Em primeiro lugar, a centralidade analítica do agente econômico (firma) 

produz um foco empírico exclusivo sobre os níveis intra-firma e, especialmente, inter-firma,66 

o que exclui concretamente do modelo quaisquer outros tipos de agentes. O paradigma das 

CGCs é, fundamentalmente, um modelo da ação, interação e relação exclusivamente 

econômicas (WEBER, 2003). Ele substitui o Estado-centrismo por uma espécie de firma-

centrismo que relega os agentes não econômicos à secundarização teórica.67  

A perspectiva adotada nesta tese é diametralmente oposta, e considera os referidos 

processos econômicos como modos ou tipos específicos de processos socioculturais gerais. 

De outro modo, os fatos econômicos específicos dos quais se trata aqui, o implante e a 

operação de grandes projetos (CASTRO, 1995) industriais e infra-estruturais, são, 

essencialmente, fenômenos culturais complexos (SAHLINS, 1990). Nesse sentido, sua 

propriedade crucial é constituída por uma capacidade matricial de aglutinar uma série de 

agentes diversos – sociais, políticos e econômicos – em torno de uma arena ou metacampo 

específico. E nos casos aqui considerados, dos metacampos presentes nas regiões sídero-

logísticas da Amazônia Oriental e do Rio de Janeiro.  

                                                           
66 Uma teorização mais ampla e adequada consideraria os níveis analíticos individual, grupal, organizacional e 
institucional e suas dimensões interna (intra-organizacional, por exemplo) e externa (inter-institucional, por 
exemplo).   
67 Estas cadeias de commodities, embora principalmente controladas por agentes econômicos privados, são 
também influenciadas por políticas governamentais tanto nos países produtores (exportadores) quanto nos 
consumidores (importadores) (GEREFFI, 1994: 95). 
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Retomando a argumentação, duas das estruturas das CGCs são essencialmente, 

estruturas de relações entre firmas, de modo que seus recursos específicos, isto é, capitais 

(BOURDIEU: 2003), são bem definidos, pois que são partilhados, acumulados e mobilizados 

por agentes de mesmo tipo – econômicos (firmas). Nesse sentido, se as estruturas de insumo-

produto e de governança podem ser apreendidas como esferas de ação-decisão, interação e 

relação (campos) nos quais os capitais cruciais são, respectivamente, o valor e o poder, a 

configuração ou estrutura territorial (territorialidade) das CGCs – assim como um possível 

quadro institucional, subsumido na análise – é uma esfera interativa entre agentes e objetos 

(CALLON; MILLO; MUNIESA, 2007) econômicos e não econômicos. Lógica e 

aprioristicamente, a estrutura territorial se diferencia das demais estruturas do modelo68. 

Outra questão crítica diz respeito à distinção simples (BDCCs x PDCCs) das 

estruturas de governança das cadeias. Embora esta seja uma distinção útil, particularmente 

porque faz referência aos processos (criação, aumento e captura) e às dimensões (material e 

imaterial) do valor e, em conseqüência, às estruturas de poder que são erigidas pelas ações e 

relações concretas das firmas, ela replica a bimodalidade das teses evolucionárias do 

capitalismo, em termos de fordismo e pós-fordismo, sistemas de produção em massa e 

sistemas flexíveis (PIORE; SABEL, 1984), industrialização por substituição de importações e 

com orientação exportadora (GEREFFI, 2001a: 31), globalização com base em investimento 

(investment-based globalization) ou capital industrial e com base mercantil (trade-based 

globalization) ou capital comercial (GEREFFI, 2001b: 1616-1618). 

Segundo Gereffi, 

 

[...] a distinção entre cadeias de commodities dirigidas pelo produtor e pelo comprador se apóia no 
debate acerca dos sistemas de organização industrial de produção em massa e de especialização flexível 

                                                           
68 Além de fundamentar a inexistência de um recurso ou capital específico sobre o qual se assentam as relações 
entre agentes diferenciados no âmbito da territorialidade das CGCs, esse desequilíbrio estrutural do modelo 
explica, parcialmente, o desenvolvimento teórico desigual das respectivas estruturas.  
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(Piore e Sabel, 1984). A produção em massa é claramente um modelo dirigido pelo produtor (em nossos 
termos), enquanto a especialização flexível vem sendo produzida, em parte, pela crescente importância 
da demanda segmentada e por compradores mais judiciosos nos mercados dos países desenvolvidos 
(1994: 99)69. 
 

A reificação promovida pelas interpretações bimodalistas de trabalhos-chave desta 

abordagem para o entendimento da transformação das relações sociais de produção 

capitalistas no âmbito de suas crise (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) e reação globalista 

(DICKEN, 2007; CASTELLS, 1999) já fora desafiada pela identificação de múltiplas formas 

de organização econômica intra-firma e inter-firma. O próprio Gereffi, em outro lugar (1994: 

99), rejeita a ‘superioridade’ tanto dos sistemas especializados flexíveis quanto da cadeia de 

commodities dirigida pelo comprador.  

No entanto, o contínuo privilégio analítico concedido a formas específicas, em 

detrimento de outras formas possíveis, e sua generalização em modelos típicos de uma 

espécie de ‘sistema capitalista global’, parecem reduzir a fecundidade teórica dos modelos. 

No tocante à dimensão sincrônica do sistema capitalista, pode-se apenas afirmar que diversas 

formas organizacionais – ‘novas’, ‘antigas’ e híbridas – continuam a existir, formando 

padrões de atividade econômica mais complexos do que supõe grande parte dos modelos 

analíticos até agora disponíveis. 

A definição de Gereffi, embora útil, não faz distinção das inúmeras funções produtivas 

e distributivas, primárias e secundárias (de apoio), que, por sua vez, diferenciam, de modo 

fundamental, os setores-commodities – permanecendo no marco analítico das CGCs. Todas 

estas funções são aglutinadas em uma única função básica, a gestão integrada das redes de 

produção e comércio. Claramente esta concepção possui limitações, tanto conceituais como 

                                                           
69 De outro modo, para ele parece haver “uma afinidade entre a transição das estratégias de desenvolvimento ISI 
para as EOI e a mudança das cadeias de valor dirigidas pelo produtor para as dirigidas pelo comprador” 
(GEREFFI, 2001a: 31). 
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empíricas70 e é reificadora da distinção evolutiva entre formas pregressa e contemporânea de 

organização econômica no capitalismo. 

Considerando de forma integrada os paradigmas das CGCs e CGVs, é importante 

notar o modo como estes exploram as formas de incorporação de clusters regionais e distritos 

industriais em sistemas globais de produção, considerando suas implicações para o 

aperfeiçoamento industrial e o desenvolvimento econômico local. A passagem da escala local 

dos agrupamentos industriais territoriais à organização global das cadeias é, no entanto, direta, 

ignorando a ausência de atrito, particularmente no campo político – mas também 

econômico71, das escalas intermediárias. Assim, uma debilidade-chave do paradigma 

combinado CGCs/CGVs, diferentemente, é a negligência das escalas subnacional e nacional. 

A referida negligência tem implicações importantes sobre a dimensão institucional das 

cadeias, pouco desenvolvida ou mesmo ausente. Em realidade, os contextos sociais e 

institucionais (capitalismos nacionais) conectados pelas cadeias são responsáveis, em grande 

medida pela variedade de seu comportamento corporativo. Pressões dos agentes sociais e 

políticos, em diferentes níveis e escalas, moldam formas de ação e relações de um 

determinado tipo – em geral, apropriadas aos contextos dos quais se originam e nutrem-se.  

A ausência de teorizações mais adequadas sobre os quadros sócio-institucionais que 

atravessam as cadeias globais induz à determinação estrutural das cadeias sobre as firmas e à 

incapacidade de explicação da variação sócio-institucional com a qual a firma se depara neste 

paradigma. Essa crítica específica ao determinismo estrutural do paradigma CGCs/CGVs, que 

                                                           
70 O trabalho de Abreu, Beynon & Ramalho (2000) exemplifica a gestão integrada da rede produtiva interna da 
fábrica de ônibus e caminhões da Volkswagen em Resende, Rio de Janeiro, representando um modelo híbrido de 
estrutura de governança, no qual a cadeia é dirigida por um produtor que não produz, possivelmente uma 
companhia proprietária de marca (brand-named company) em um setor-commodity tipicamente PDCC. A 
distinção bimodal entre cadeias dirigidas por produtores e por compradores é antes empírica e histórica, do que 
teórica e abstrata. Gereffi et al. (2001: 03) reconhecem o desafio dos tipos dicotômicos em identificar os 
fundamentos teóricos que apóiam a diferença de estruturas. 
71 Em grande medida, a nacionalidade da propriedade da firma tem sido negligenciada como fator de 
desenvolvimento econômico nesta abordagem. 
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supõe a ação corporativa como um reflexo da estrutura da cadeia (HESS, 2004: 34), conduz 

também a uma perspectiva que limita ou mesmo nega possibilidades de agência autônoma às 

firmas subordinadas72. Nesse sentido, a heteronomia agencial da firma neste modelo corrói as 

perspectivas de modernização industrial e desenvolvimento econômico de territórios cujos 

modos de integração em e modelagem por sistemas de produção transnacionais são 

estritamente dependentes de firmas subordinadas. 

Por fim, o modelo analítico CGCs/CGVs mantém-se atrelado à um agente primordial 

– a firma (que permanece uma ‘caixa preta’ no que concerne às relações de poder), ainda que 

sua unidade analítica básica seja o próprio encadeamento de atividades econômicas. De modo, 

mais específico, permanece um modelo restrito das relações econômicas (valor) e políticas 

(poder) entre agentes econômicos. Embora a ação econômica constitua o ponto comum dos 

modelos de cadeias e de redes globais, no primeiro ocorre uma distinção entre dimensões 

primária (econômica) e secundária (não econômica) da cadeia. Isto significa que não apenas 

os agentes não econômicos são heuristicamente menos relevantes para a compreensão da 

lógica dos sistemas transnacionais de produção (HESS; YEUNG, 2006: 1198), mas também 

as dimensões cultural-institucional, política e social são igualmente menos importantes. Nesse 

sentido, a afirmação de Gereffi et al., apenas confirma esta constatação:  

 

Nós nos sentimos confiantes que as variáveis internas ao nosso modelo influenciam a forma e a 
governança das cadeias globais de valor de modos importantes, independentemente do contexto 
institucional dentro do qual elas estão situadas (2005: 99). 

 

  

                                                           
72 A abordagem política de Fligstein acerca das lutas de valor e poder entre firmas incumbentes ou beneficiadas 
(incumbents), dominantes em mercados específicos, e desafiantes (challengers) demonstra as possibilidades de 
transformação estrutural de cadeias através da ação autônoma das firmas (2001). 
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2.7. Rede de Produção Global (RPG): valor, poder e enraizamento 

 

O artigo de Henderson et al. (2002), Global production networks and the analysis of 

economic development, publicado na Review of International Political Economy é o que se 

pode chamar de manifesto fundador da abordagem da rede de produção global (RPG), 

estabelecendo suas categorias conceituais (valor, poder e enraizamento) e dimensões (firmas, 

setores, redes e instituições) essenciais. A abordagem da rede de produção global se 

desenvolve inicialmente, a partir da Universidade de Manchester, e combina algumas ideias 

das abordagens da CGC e da CGV com as da teoria do ator-rede (TAR) e da literatura das 

variedades de capitalismo. Neste modelo, os agentes e escalas dos sistemas transnacionais de 

produção são múltiplos, e as noções de valor e poder assumem novas dimensões, além de 

introduzir a noção de enraizamento. 

A abordagem das RPGs se distingue de suas congêneres inicialmente, pela sua escolha 

terminológica. A escolha de produção, em detrimento de commodity, deve-se a dois fatores. 

De um lado, o termo commodity refere-se a bens indiferenciados (padronizados) – o que não 

reflete a variedade contemporânea dos bens/serviços disponíveis em sistemas transnacionais 

de produção. No caso da indústria siderúrgica, apenas alguns poucos produtos, o ferro gusa e 

placas de aço, por exemplo, podem ser considerados commodities propriamente. De outro, o 

termo produção remete aos processos sociais envolvidos nas atividades de (re)produção das 

formas e dos agentes das atividades econômicas, rejeitando a reificação econômica ortodoxa e 

a desumanização da mercadoria, das quais padecem as abordagens precedentes. 

No tocante à opção por rede, em detrimento do termo cadeia, há múltiplos fatores 

envolvidos. Primeiramente, a rede evoca maior complexidade da integração – em detrimento 

de encadeamento – das atividades econômicas, formando gelosias de atividades. Outra 

vantagem da noção de rede sobre a de cadeia é a sua amplitude, empiricamente mais 
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adequada, sobre mercados intermediários e finais de bens e serviços. Assim, o conceito de 

rede abre a possibilidade de considerar a influência73 e multidirecionalidade dos fluxos de 

valor, poder e enraizamento (ou compromisso), permitindo maior variação sócio-espacial no 

que concerne à ação economicamente relevante, isto é, influência sobre o processo de 

produção. 

O elemento fundamental no tocante à complexidade e dimensionalidade das 

abordagens das redes de produção globais e das cadeias globais de commodities ou valor é a 

relacionalidade e o estruturalismo/individualismo. Fundamentalmente, o poder quase 

ilimitado da firma líder ou dominante – estrutura (coordenação) e macro-estrutura (controle) 

de governança – produz configurações de cadeia virtualmente imutáveis via ação autônoma 

dos agentes periféricos. Desse modo, a ‘superagência’ das firmas centrais produz a 

superestrutura da cadeia.  

Diferentemente, a noção de rede fragmenta a agência, a partir da incorporação de uma 

multiplicidade de agentes-chave em estruturas (estática) e processos (dinâmica) assimétricos 

em função de ações e relações econômicas (valor), políticas (poder), e sociais (enraizamento) 

                                                           
73 No caso de uma commodity específica, o ferro gusa, e de sua produção na região sídero-logística da Amazônia 
Oriental, não importam apenas os encadeamentos produtivos que se estendem à comercialização do produto no 
mercado internacional, cuja aquisição é concentrada no sub-setor de mini mills norte-americano, tendo à frente a 
Nucor Co. As relações entre a sucata ferrosa e outras commodities substitutas – hot-briquetted iron (HBI) e 
direct-reduced iron (DRI) – e entre regiões e países produtores, como a Venezuela, a Rússia e a Ucrânia, é 
altamente influente sobre o parque guseiro oriental amazônico e suas relações de valor, poder e compromisso 
com o território sídero-logístico. Nesse sentido, uma perspectiva de rede pode ser mais útil – comparativamente 
à de cadeia – para evidenciar os efeitos de determinação, condicionamento e influência de um mercado 
específico sobre o outro. Em primeiro lugar, considerando as dinâmicas de volume e preço das matérias-primas 
siderúrgicas, certamente o mercado de minério de ferro exerce um papel determinante. Além disso, ainda que a 
indústria guseira seja importante na definição de um mercado de bens siderúrgicos intermediários, o ferro gusa 
não é sua commodity decisiva – papel ocupado pela sucata ferrosa. Isto significa que a disponibilidade e níveis 
de qualidade e preço da última são essenciais para compreender as dinâmicas condicionadas e específicas dos 
mercados de ferro gusa, de HDI e de DRI – que influenciam-se mutuamente. Estas relações, de determinação 
(minério de ferro), condicionamento (sucata ferrosa) e influência (HDI e DRI), desviam o poder (coordenação 
como controle) do setor de ferro gusa, de modo que seus players reagem adaptativamente, em grande medida, a 
estímulos externos. Neste caso, os produtores independentes de ferro gusa na Amazônia Oriental estão 
imprensados entre players globais à montante (Vale) e à jusante (Nucor, por exemplo), transferindo pressões de 
custos à sociedade e ao meio ambiente regionais. Nesta tese não foi possível avançar nesta direção, que deverá 
ser retomada em trabalhos posteriores. 
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em sentido lato. Segundo Henderson et al. (2002), o modelo das RPGs reconhece que agentes 

diversos, oriundos igualmente de quadros sócio-institucionais variados, possuem prioridades 

diferentes e por isso, são dotados de autonomia. Desse modo, a lógica da rede influencia, mas 

não determina a ação e as relações entre os agentes, o que altera fundamentalmente suas 

implicações para o resultado em termos de posicionamento dos agentes nas redes. 

Além disso, a noção de global, comum à maioria dos modelos fundados nas noções de 

rede e de cadeia, tem origem em preocupações com a precisão analítica do modelo. Os termos 

concorrentes, internacional e transnacional, derivam de discursos estado-cêntricos, 

apresentando dificuldades em apreender processos inespecíficos a lugares e suas relações com 

processos específicos a estes últimos (relações global-locais). Nesse sentido, o paradigma das 

RPGs é caracterizado pela multiescalaridade e pela multiagência assimétrica em termos de 

poder, valor e enraizamento.  

O conceito de rede de produção global empregado aqui segue os trabalhos da chamada 

Escola de Manchester:  

 

A rede de produção global tal como proposta aqui, é um quadro conceitual que é capaz de apreender as 
dimensões social e econômica global, regional e local dos processos envolvidos em muitas (embora de 
modo algum todas as) formas da globalização econômica. Redes de produção – os nexos de funções e 
operações interligadas através das quais bens e serviços são produzidos, distribuídos e consumidos – 
tornaram-se tanto organizacionalmente mais complexas quanto cada vez mais globais em sua extensão 
geográfica. Essas redes não apenas integram firmas (e partes de firmas) em estruturas que obscurecem 
fronteiras organizacionais tradicionais – por meio do desenvolvimento de diversas formas de relações 
de equidade e não-equidade –, mas também integram economias nacionais (ou partes dessas economias) 
de formas que possuem implicações colossais para seu bem-estar. Ao mesmo tempo, a natureza e a 
articulação precisas das redes de produção centradas na firma são profundamente influenciadas pelos 
contextos sociopolíticos dentro dos quais elas estão incrustadas. O processo é especialmente complexo 
porque enquanto os últimos são essencialmente específicos ao território (principalmente, embora não 
exclusivamente, ao nível do Estado-nação), as redes de produção em si não o são. Elas ‘atravessam’ as 
fronteiras estatais de formas altamente diferenciadas, influenciadas em parte, por barreiras regulatórias e 
não-regulatórias e por condições socioculturais locais, para criar estruturas que são ‘descontinuamente 
territoriais’ (HENDERSON et al., 2002: 08) 

 

Henderson et al. (2002) estabelecem as categorias conceituais fundamentais para este 

modelo – o valor, o poder e o enraizamento. A primeira destas, o valor, é definida 
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amplamente, como as várias formas da renda econômica. O valor é também associado à 

definição marxiana de mais-valia, sendo apreendido em termos de processos de criação, 

aumento e captura. Assim, simultaneamente à criação através do processo de trabalho, o valor 

pode assumir a forma de rendas tecnológicas, rendas relacionais, rendas organizacionais, 

rendas de marca e rendas de política comercial. Coe et al. (2004) derivam duas implicações 

principais desta abordagem tipológica do valor: a. diferentes formas de renda podem ser 

criadas, aumentadas e capturadas territorialmente e; b. a transferência do valor na rede pode 

implicar a conversão de suas formas. 

A criação de valor se subdivide, portanto, em conversão da força de trabalho em 

trabalho real via processo de trabalho – de modo que importam em grande medida as 

estruturas de emprego e qualificação profissional, as condições de trabalho74 e as 

tecnologias75 de produção, dentre outros temas-chave – e, nas possibilidades de geração, 

ampliação e captura de diversas formas de renda.  

Por sua vez, o aumento ou a ampliação de valor depende dos contextos institucionais 

influentes sobre a ação e as relações entre os agentes econômicos, importando questões acerca 

do nível de transferência de tecnologia intra e inter-redes, o nível de cooperação intra-rede 

com vistas à sofisticação de produtos, o nível de sofisticação dos processos de trabalho e o 

nível de autonomia das firmas locais para a criação de valor (HENDERSON et al., 2002). Por 

fim, a captura de valor, envolve primeiramente questões de política governamental – no caso 

da mineração de ferro, por exemplo, a apropriação de royalties é, nesse sentido, decisiva 

(MONTEIRO, 2004). Incorpora também questões relativas à propriedade da firma que 

                                                           
74 A estrutura insumo-produto da produção guseira na Amazônia Oriental, particularmente no que concerne às 
diferentes condições de trabalho que caracterizam seus principais sub-nodos – carvoejamento, mineração de 
ferro e produção de gusa propriamente dita –, é decisiva para a apreensão da RPG liderada pela Nucor e outras 
siderúrgicas porque representa um formato, possivelmente único, de geração e captura de valor (HENDERSON 
et al., 2002: 08), instituindo, possivelmente, um padrão de acumulação oriental-amazônico. 
75 A tecnologia é uma variável endógena ao modelo da RPG, subjacente à formação e manutenção das conexões 
da rede. A tecnologia e a transformação tecnológica influenciam os meios de valor (criação, transferência, 
captura, etc.), de poder (exercício) e de enraizamento. 
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envolvem dicotomias relativas à nacionalidade (estrangeira x nacional) e regime 

administrativo (privada x pública) e de governança corporativa em escala nacional. 

O modelo das RPGs não considera quaisquer possibilidades de multiplicação 

financeira do valor, cuja importância progressiva para firmas industriais vem sendo 

demonstrada, ao menos conjunturalmente, no que concerne à elaboração das decisões de 

investimento e de operação. Nesse sentido, ainda há sérias dúvidas a respeito de um processo 

de financeirização em curso de firmas industriais, ao menos nos setores ‘duros’ de bens 

intermediários, como a mineração e a siderurgia. No entanto, não parece inverossímil que 

suas estratégias (nível da agência) e condições (nível da estrutura) de crescimento ou 

consolidação, por exemplo, no sentido da estabilização de mercados (PIORE; SABEL, 1984) 

passem, cada vez mais, por avaliações e operações financeiras como variáveis de equilíbrio e 

complementos às atividades operacionais que as firmas desempenham. 

A categoria poder – extensamente discutida para o paradigma CGCs/CGVs nas seções 

anteriores deste capítulo, seja como controle, seja como coordenação – é também, considerada 

decisiva para o modelo das RPGs. As fontes e formas do poder na rede são decisivas tanto 

para o aumento quanto para a captura de valor. São três suas fontes/formas essenciais: 

corporativo, institucional e coletivo (HENDERSON et al., 2002: 450-451). Para os autores, o 

poder corporativo é definido como capacidade de influência eficaz sobre as decisões 

corporativas (ação econômica) de outros agentes (econômicos). No entanto, a influência do 

poder corporativo – suportado pelo capital econômico (BOURDIEU, 2003) – se expressa 

fundamentalmente, nas relações sociais e políticas tanto com agentes econômicos quanto não 

econômicos. Dois elementos adicionais desta concepção de poder são sua conceituação como 

jogo de soma positiva e impossibilidade de monopolização. 

O poder institucional é exercido, diferentemente, por agentes não econômicos 

diversos, incluindo organizações e agências estatais, agências interestatais, as instituições de 
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Bretton Woods, agências da Organização das Nações Unidas (ONU) e agências de 

classificação de risco. Sua ação, política e/ou simbólica, influencia direta e indiretamente, e de 

forma assimétrica, ações econômicas. O poder coletivo, por fim, é exercido, tanto direta 

quanto indiretamente, por agentes coletivos (sociais) com vistas a influenciar agentes 

econômicos e não econômicos (políticos e institucionais).  

A assimetria da submissão ao enraizamento territorial – mobilidade e imobilidade 

relativas (COE et al., 2004) – permite às firmas líderes de redes de produção globais 

beneficiar-se das economias regionais de escala e de escopo – em detrimento da força de 

trabalho. A força e flexibilidade organizacional desta última são críticas para o alinhamento 

da região com as necessidades estratégicas das primeiras. Por outro lado, o Estado e suas 

instituições influenciam decisivamente o desenvolvimento de base territorial, à medida que 

diferentes institucionalidades locais e regionais (no esteio de processos de descentralização de 

recursos) condicionam as formas de articulação às redes de produção globais, promovendo 

maior desigualdade em termos de desenvolvimento. 

Neste modelo, o estoque e a mobilização de poder institucional e coletivo nas escalas 

local e regional têm implicações cruciais para a análise dos aspectos distributivos do 

desenvolvimento regional. Territórios caracterizados por forças de trabalho cognitivas e 

flexíveis oferecem oportunidades de exploração de economias de escala (por firmas líderes) e 

de escopo (por uma variedade de setores), respectivamente. Instituições estatais 

intermediárias podem também estabelecer padrões relacionais cooperativo ou confrontativo 

com a força de trabalho, afluindo ou não para a sofisticação de suas bases de conhecimento e 

de flexibilidade. Portanto, tais instituições podem concorrer para a atratividade territorial. 

Finalmente, ações, organizações e instituições econômicas são, por definição, formas 

específicas de relações sociais e, portanto, estão enraizadas em contextos sócio-institucionais. 
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O enraizamento (embeddedness)76 é, então, concebido como a capacidade de influência das 

relações sociais lato sensu sobre a atividade econômica e seus agentes. (HESS, 2004) 

Relações entre agentes e seus territórios de origem, isto é, as heranças sócio-culturais – 

específicas e gerais – dos agentes influenciam de modo crucial seu comportamento. Os pontos 

de partida e de chegada (futuro) da ação econômica concreta são interligados por trajetórias 

híbridas (inerciais, embora mutáveis), em parte reflexivas dos contextos sócio-culturais nos 

quais se produz a ação econômica (dependência de trajetória). 

Na formulação original das RPGs, Henderson et al. fazem referência a duas formas 

básicas de enraizamento, territorial – que se refere às diferentes formas de ancoragem espacial 

– e de rede – referente às relações inter-firmas em rede: estrutura, conectividade, estabilidade 

e dependência de rede  (2002: 452-453). A estas formas, Hess (2004)77 soma uma terceira, 

particularmente importante, o enraizamento social, que se refere à história e às origens sócio-

culturais dos agentes – econômicos e não econômicos a partir da perspectiva aqui adotada. 

O primeiro tipo, o enraizamento territorial, constitui uma relação de condicionamento 

mútuo entre a ação econômica eventual78 e as dinâmicas sociais, políticas e econômicas 

prévias e, sobretudo, localizadas. A partir desta definição, COE et al. chamam atenção para os 

graus e formas diversos de enraizamento territorial aos quais os agentes se encontram 

                                                           
76 Em meados da década de 1980, no entanto, o trabalho de Granovetter (1985) estabeleceu a idéia de que a ação 
econômica é enraizada em redes de relações sociais contínuas – em contraposição à interpretação atomística das 
relações econômicas de Oliver Williamson (1975). Desde então, o léxico de redes e enraizamento domina a 
Sociologia Econômica, os estudos organizacionais e a gestão estratégica, concorrendo para a produção de 
trabalhos teóricos e empíricos sobre a relação entre enraizamento de rede e a formação e desempenho da firma 
(HESS; YEUNG, 2006). Hess & Yeung assumem as perspectivas de rede e enraizamento na Economia e 
Sociologia das Organizações de meados dos anos 1980 como uma das quatro matrizes teórico-conceituais do 
paradigma das RPGs (idem: 1193). 
77 Essa novidade – em face dos demais trabalhos fundadores desta abordagem, sendo alguns deles posteriores a 
esta publicação – não foi até o momento, no entanto, incorporada explicitamente ao modelo formal das RPGs.  
78 Apropria-se aqui, do sentido que Marshall Sahlins empresta ao termo ‘evento’, em oposição à estrutura (1990: 
15). 
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submetidos. A distinção entre agentes locais e não locais (extralocais)79 importa diretamente 

para os processos de distribuição de valor e de poder (2004).  

O enraizamento territorial refere-se à importância do plano de destino (ancoragem 

territorial ou de lugar) na modelagem da atividade econômica. Hess afirma que as dinâmicas 

econômicas e sociais já existentes podem ser absorvidas80 por e restringir ou constranger os 

agentes econômicos na rede. Sustenta também que processos de enraizamento territorial 

podem criar novas redes de relações sociais e econômicas, reorganizando os agentes 

existentes e/ou atraindo novos agentes, assim concorrendo para o desenvolvimento regional. 

A intensidade e modo do enraizamento territorial importam para o desenvolvimento 

porque possibilitam e restringem, em combinações diversas, as redes e seus agentes, 

influenciando suas ações – principalmente suas decisões locacionais (atração x repulsão). 

Organizações políticas (governos em diferentes níveis) e sociais (associações de 

representação de interesses de trabalhadores, por exemplo) são agentes de enraizamento 

territorial cruciais. Por fim, o enraizamento territorial é uma forma dinâmica do enraizamento, 

podendo implicar em reversão – desenraizamento territorial. Os processos do valor são 

especialmente afetados, portanto, pela intensidade e modo do enraizamento territorial. 

O enraizamento de rede refere-se à importância das relações entre agentes individuais 

ou coletivos na rede – independentemente das relações temporais (com a sua própria história) 

e espaciais (ancoragem territorial específica). Essas relações podem ser classificadas quanto à 

arquitetura, forma (formal x informal), duração e equilíbrio (estável x instável) 

(HENDERSON et al., 2002: 453), e são impactantes nas esferas do enraizamento individual81 

do agente à rede e do enraizamento estrutural da rede (estrutura e evolução da rede como um 

                                                           
79 Na primeira categoria enquadram-se, por exemplo, a força de trabalho e o Estado, e na última, as TNCs e o 
capital financeiro. A força de trabalho, por exemplo, permanece atada a mercados locais de trabalho, embora se 
internacionalize via alianças inter-institucionais e organizações internacionais. 
80 A absorção é exemplificada pela integração de clusters de pequenas e médias empresas (com redes sociais e 
mercados de trabalho locais) e das redes de subcontratação e subsidiarização de firmas líderes. 
81 Hess refere-se a este subtipo como relacional, embora seja, na verdade, individual. 
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todo). No primeiro caso, centra-se no agente individual (em especial a firma) e no segundo, na 

rede (incorporando agentes não econômicos).  

Hess acredita que o enraizamento de rede é produto da construção de confiança entre 

os agentes. Isto é, acredita que as propriedades de externalidade e coercividade da rede 

derivam de uma variante específica – confiança – das relações econômicas entre agentes. 

Mesmo em âmbito intra-firma, a confiança é parte fundamental das relações entre unidades de 

firmas, tanto quanto em arranjos coletivos, como os de tipo joint venture. (HESS, 2004)  

O enraizamento social refere-se, por sua vez, à importância do plano de origem (ou 

‘código genético’) que modela a ação individual e coletiva. A noção de ‘social’ é entendida 

em sentido amplo (cultural, político, etc.). Hess afirma que este modo de enraizamento se 

assemelha ao sentido original do conceito, proposto por Karl Polanyi. Isto significa, para 

Hess, a influência da história constitutiva (sócio-cultural) do agente sobre o seu 

comportamento. Ele critica também a inespecificidade da noção de cultura e a concebe 

amplamente como a herança de um agente que o conecta à sociedade da qual este emana. Para 

ele, as formações culturais tanto possibilitam (enable) como restringem (constrain) os agentes 

(a ação) – assim como as estruturas de rede. O enraizamento social também refletiria a 

estrutura regulatória e institucional (da literatura dos sistemas de negócios)82 que afeta (e por 

vezes, determina) o comportamento – tanto em nível individual (mecanismos cognitivos) 

quanto ao nível da firma.83 

                                                           
82 Um dos desafios epistemológicos do modelo diz respeito à incorporação das variedades de capitalismo em seu 
quadro. Eles acreditam que as bases intelectuais híbridas do modelo da RPG (análise de rede microssociológica e 
modelos macro de tipo CGCs/CGVs) não provêem uma resposta automática a este desafio, de forma que a 
variação das economias nacionais concretas (organizações empresariais e industriais, estruturas institucionais, 
níveis de integração à economia global), permanece ou um problema estrutural inexplorado ou um pano de fundo 
contextual. O modelo das redes de produção globais busca dar conta das variedades de capitalismo através de 
uma análise em termos de enraizamento social (HESS; YEUNG, 2006). 
83 A primeira área enfocada é a natureza sociocultural da atividade econômica enraizada em contextos 
regulatórios e institucionais. Os autores partem da ‘virada cultural’ na Geografia Econômica e do debate sobre o 
nexo cultura-economia e estabelecem duas vias de acesso às abordagens acerca dos sistemas transnacionais de 
produção. A primeira diz respeito à investigação dos ‘mundos da vida’ da produção social global, sem deixar de 
lado o rationale econômico sistêmico e os sistemas ‘formais’ das indústrias globais. A segunda concerne ao 
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A formação (natureza e articulação) e operação (comportamento e desempenho) das 

redes e seus componentes se enraízam em ambientes institucionais e geográficos. Estes 

ambientes são, por sua vez, multiescalares (topologia relacional) e o enraizamento é tanto 

tangível (ativos localizados) quanto intangível (relações e instituições sociais). Os autores 

concebem o enraizamento como um processo dual (complementar) de ‘lugarização’ das 

firmas e ‘empresariamento’ do lugar (NEGRI, 1999). 

Os ‘lugares’ das firmas possuem identidades e formas de fazer e pensar que são re-

ações aos territórios nos quais se enraízam. Esta situacionalidade relativa ao lugar tem 

implicações importantes. Em primeiro lugar, o enraizamento territorial do agente econômico 

(por exemplo, unidade ou planta de uma firma) concorre para a transformação de suas 

posições relativas inter (dentro de um circuito produtivo, por exemplo) e intra-firma (dentro 

da companhia ou corporação). Esta influência se refere, por exemplo, ao processo de 

capacitação do agente, que é influenciado pelo ambiente no qual este se enraíza. 

Parte dos problemas de coordenação de redes de produção globais deve-se, portanto, à 

variedade dos agentes e ambientes de origem (nos quais estão enraizados) e de chegada (nos 

quais se enraízam). No caso de uma firma líder, o ambiente de origem é crucial para a análise 

de sua operação (enraizamento social). As redes em si, também produzem um ambiente 

singular que impacta a firma do ponto de vista operacional, e as localidades nas quais penetra, 

afetando, por exemplo, as perspectivas organizacionais e territoriais de aperfeiçoamento 

industrial (enraizamento de rede) (COE; DICKEN; HESS, 2008). 

  

                                                                                                                                                                                     

enraizamento social e ao background cultural da economia, com impactos sobre a ação e a relação econômica 
(poder, rede e governança) – inclusive em âmbito transnacional. A literatura sobre variedades de capitalismo e 
sistemas de negócios é útil a estas abordagens na medida em que ressalta a importância dos contextos 
regulatórios e institucionais multiescalares na estruturação da ação econômica. (COE; HESS, 2007) 
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3. A REDE DE PRODUÇÃO GLOBAL SIDERÚRGICA E A INFLUÊNCIA DA 

FINANCEIRIZAÇÃO 

 

3.1. Indústria Siderúrgica: caracterização 

 

A metalurgia é essencialmente uma atividade industrial madura. Na verdade, ela 

remonta à pré-história, quando as técnicas de extração e fundição de cobre (cerca de 8000-

6000 a.C.), de transformação deste em liga de bronze (5000-4000 d.C.) e, finalmente, de 

obtenção de ferro (1.200 d.C.) foram difundidas. No entanto, a expressão liga de ferro apenas 

resume uma enorme variedade de produtos, desde metais de base até produtos metálicos 

acabados. Levando em consideração apenas a mais importante dessas ligas, o aço, a gama de 

produtos em questão engloba “mais de 3.500 diferentes graus” (ZHU, 2008: 03) e 

propriedades. 

Na verdade, o aço “desempenha um papel fundamental nas economias modernas” 

(OECD, 2001: 207). Nesse sentido, pode ser considerado um dos indicadores-chave para o 

setor metalúrgico ferroso, em particular, e para as economias nacionais como um todo.  

 

[O aço é então,] uma importante matéria-prima para obras estruturais e de engenharia, manufatura 
industrial e automotiva, infra-estrutura rodoviária e ferroviária, construção e para outros usos diversos 
(por exemplo, componentes eletrônicos, embalagens, equipamentos médicos) (OECD, 2001: 207). 
 

De acordo com a sua variedade e complexidade, apenas poucos produtos de aço 

podem ser considerados como commodities (HENDERSON et al., 2002: 444). 

Fundamentalmente, estes incluem o aço cru ou bruto, isto é, um conjunto de bens mais 

padronizados, fixos e de baixo valor agregado, como lingotes, produtos semi-acabados 

(placas, blocos e tarugos) e, também, aço fundido. Por outro lado, produtos de aço também 
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são classificados pela sua composição e características de forma, que dão origem a aços-

carbono simples ou aços especiais e a produtos laminados planos ou longos. 

Apesar de ser uma agregação complexa de mercados diversificados e voláteis, a 

estrutura de ativos da indústria do aço, no que concerne às principais tecnologias e infra-

estruturas, é bem conhecida. Atualmente preeminente em nível mundial (66,7% em 2007), o 

conversor a oxigênio (BOF) foi concebido em 1952, e desde então vêm substituindo 

tecnologias menos eficazes como os fornos Siemens Martin (OHF) e Bessemer (ambos 

introduzidos na década de 1850). A outra rota primária de produção de aço, o Forno Elétrico a 

Arco (EAF) foi submetido a experiências desde 1810, contudo se consolidou comercialmente 

apenas em 1907. Mais importante, estas rotas tecnológicas têm ajudado na definição de uma 

estrutura industrial dual e bastante típica. 

Em primeiro lugar, a produção é realizada em siderúrgicas integradas, que englobam 

todas as quatro principais fases de produção: desde a preparação das matérias-primas, 

passando pelo processo de produção do ferro (redução) em altos-fornos; e pelo processo de 

refino em fornos BOF ou EAF (fabricação de aço) e, finalmente, essas plantas ciclópicas, 

muitas vezes, também integram laminadores a frio e/ou quente para o acabamento de 

produtos. Por outro lado, usinas semi-integradas (mini mills) partem da terceira fase, 

utilizando sucata de ferro e aço, em vez de ferro fundido, como matéria-prima fundamental. 

Embora o percurso BOF atualmente detenha maior market share, a rota EAF tem 

assumido mais importância, visto que a estrutura de usinas semi-integradas “é caracterizada 

tanto por menores custos irrecuperáveis (usinas de menor dimensão e menos capital-

intensivas) quanto por custos operacionais mais baixos (com base na substituibilidade de 

sucata e em suas escalas operacionais menores). Estas características dão às mini mills maior 

flexibilidade organizacional e de localização (demandas específicas e acesso aos mercados 
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locais) e eficiência (preços mais baixos e produtos mais diversificados de maior valor 

agregado (ANDRADE; CUNHA; GANDRA, 2000).  

Do ponto de vista da internacionalização do setor, o ciclo de três períodos proposto 

por Zhu (2008: 04-05) pode ser útil para a discussão. A primeira fase compreendeu-se entre 

1950 e 1974. Hudson & Sadler chegam mesmo a expandi-la. Desde 1945, um quadro 

institucional da liberalização do comércio internacional canalizou um primeiro boom na 

demanda de aço, que foi “impulsionada inicialmente pela economia de guerra e de 

reconstrução pós-guerra [...] [e foi] sustentado pela expansão das indústrias demandantes de 

produtos siderúrgicos” (1989: 04). Este período foi caracterizado muito mais pelo crescimento 

e descentralização da capacidade de produção global do que do comércio internacional – 

ainda que “crescente atenção viesse a ser direcionada para os mercados de exportação” (1989: 

04). 

A segunda fase teve início em 1975 (após o primeiro choque do petróleo) e foi 

caracterizada por um crescimento lento na demanda, juntamente com a crescente 

sobrecapacidade global, os quais impulsionaram a inovação tecnológica no setor com base em 

um amplo processo de diferenciação de produto. Hudson & Sadler também descrevem este 

período como marcado por “ressurgências periódicas do sentimento e de políticas 

protecionistas” (1989: 05). Enquanto a produção se arrastava e as Economias Recentemente 

Industrializadas (NIEs) assumiam papéis mais importantes na geografia do aço, as 

exportações foram concebidas como uma saída para a crise, conduzindo ao aumento do 

comércio internacional.  

Finalmente, o último período irrompeu em 2000, sendo impulsionado pela 

incorporação de novos mercados (principalmente o chinês), em redes descentralizadas de 

produção e comércio. Enquanto os períodos anteriores foram marcados por uma dissociação 

entre as dimensões internacionais da oferta e da procura, o novo boom na produção mundial 
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de aço vem se mostrando intimamente entrelaçado com um também florescente comércio 

internacional desde então. Aparentemente, a crise financeira de 2008 encerra esta fase, 

levando a tendências decrescentes concomitantes na produção e consumo internacionais, que 

só reforçam a sua interdependência e caráter global. Este período é também caracterizado pela 

deslocalização da produção e pela consolidação da estrutura industrial. 

Agora, ambas as rotas tecnológicas e infra-estruturas disponíveis para as empresas 

siderúrgicas e os mercados para produtos siderúrgicos estão esboçados; bem como algumas 

das principais tendências na internacionalização do setor estão grosso modo estabelecidas. 

Não obstante, o impulso à diferenciação de produto baseado na rota EAF entre as décadas de 

1970 e 1990 introduziu uma dinâmica suplementar de criação e destruição de empresas, em 

um movimento em direção a mercados mais recompensadores (quer através da ascensão a 

atividades de alto valor agregado, quer concentrando-se na exploração de vantagens 

comparativas estáticas). 

Embora esta reviravolta decisiva tenha ficado para trás, seu legado no que concerne à 

mudança organizacional permanece. Enquanto os efeitos deste período de reestruturação 

industrial de quase três décadas (e ainda incompleto) devastou empresas menos lucrativas, a 

fase mais recente de crescente demanda/produção (2000-2008) provocou uma onda global de 

centralização empresarial, criando o primeiro produtor de aço verdadeiramente global 

(ArcelorMittal). Esta evolução, combinada com a atual e profunda crise financeira desde a 

Grande Depressão, convergem decisivamente para a instabilidade profunda da indústria e dos 

mercados de produtos siderúrgicos. 

O aço é também um setor central do departamento de bens de capital (I), tal como no 

modelo kaleckiano (GALLARDO; ANYUL; ASSOUS, 2009: 195). É decisivo na 

determinação dos fluxos de renda/produto em uma dada economia, uma vez que representa 

um índice de sua parcela direcionada para o consumo produtivo. Esse índice também 
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caracteriza aumentos autônomos (ou seja, não limitados pela demanda) na sua capacidade de 

produção. Pelo menos teoricamente, o departamento I é caracterizado pela direção por 

produtores (GEREFFI, 1994: 97), na medida em que as decisões de investimento tomadas 

dentro deste formam a demanda no departamento II.  

Assim, a indústria siderúrgica deve ser considerada uma rede dirigida por produtores 

ou PDCC (WOLF, 2005) como uma primeira referência analítica. Isto significa que os setores 

automobilístico e de linha branca (ou seja, algumas da indústrias de bens de consumo 

fundamentais do departamento II), ainda que as suas estruturas industriais específicas 

exerçam pressão sobre a indústria e o mercado siderúrgicos, não constituem um determinante 

estrutural sobre eles. Assim, a lógica da indústria siderúrgica está dentro de si mesma.  

Além disso, os agentes-chave da indústria são as grandes empresas produtoras, sejam 

elas de propriedade (ou até mesmo parceria) estatal ou multinacionais (MNCs). Comparada a 

alguns setores pertinentes, como os de automóveis e de minério de ferro, a estrutura da 

indústria é relativamente não concentrada, sendo as 80 maiores siderúrgicas responsáveis por 

69,28% da produção mundial de aço bruto em 2007 (WSA, 2009: 10). Os 20, 10 e 5 maiores 

produtores representavam, respectivamente, 39,38%, 26,87% e 18,19%, enquanto a 

ArcelorMittal produzia apenas 8,61% do total mundial. 

A produção siderúrgica é, além disso, fragmentada geograficamente. A World Steel 

Association (WSA) (2009: 03-05) mencionava até 91 países produtores de aço bruto em 2007, 

respondendo por 1.351.289 de toneladas. Durante a maior parte do século XX, o aço foi 

concebido como um setor estratégico nacional, recebendo suporte governamental elevado 

quando comparado a outras indústrias, o que em parte, explica o seu padrão de fragmentação 

anormal (por empresa e por país). Diferentemente dos setores de bens de consumo – onde a 

demanda de mercado e tamanho efetivo são fatores limitantes cruciais –, as indústrias de bens 

intermediários, e principalmente o setor siderúrgico, são, em sua maioria, indutoras da 
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demanda no departamento II, sendo caracterizados por mercados domésticos mínimos. 

Estados, na condição de produtores de infra-estruturas, estavam muitas vezes ansiosos para 

acionar outros setores (por exemplo, os de construção e de automóveis), através de uma 

variedade de instrumentos de política externa (DEVEREAUX; LAWRENCE; WATKINS, 

2006) e mecanismos baseados em preços (dumping e subsídios) centrados no aço. 

No entanto, o período de globalização em que a indústria e o mercado siderúrgicos 

ingressaram anuncia um novo padrão de concentração (em termos de volume de produção 

pelo menos) ancorada no novo papel da China como o maior produtor mundial (36,62%). O 

Japão (8,9%), a Índia (3,93%) e a Coréia do Sul (3,81%) ajudam a tornar a Ásia (56,39%) o 

principal cluster produtor. A União Européia, UE-27 (15,52 %), liderada pela Alemanha 

(3,59%) e Itália (2,34%); as Américas do Norte e Central (9,81%), alavancadas pelo EUA 

(7,26%); e a Comunidade dos Estados Independentes, CIS (9,19%), liderada pela Rússia 

(5,26%) e Ucrânia (3,17%), são outros grandes clusters mundiais. Embora a América do Sul 

(3,57%) e outros países europeus (2,27%) sejam menos relevantes, o Brasil (2,5%) e a 

Turquia (1,91%) são dignos de nota. Os 20, 10 e 5 maiores países produtores já representam 

89,59%, 77,47% e 62,06% da produção mundial.  

O fator decisivo para esse padrão de concentração tem sido a China. Respondendo por 

mais de 1/3 de todo o aço bruto produzido no mundo em 2007, sua indústria siderúrgica 

cresceu ainda mais impressionantemente (17,9% ao ano entre 1998 e 2007) do que a 

economia nacional como um todo. Sua taxa de crescimento é ainda mais espantosa quando 

limitada ao período de globalização do setor, de 2000 a 2007 (21,47%). O gigantismo da 

indústria siderúrgica chinesa (baseado em volume) garantiu-lhe um papel especial como um 

price-maker player; um agente com capacidade de condicionamento e mesmo, determinação 

de preços nas diversas redes de produção globais, siderúrgicas e minerárias. Como os 
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mecanismos de preços são fundamentais para identificar padrões de governança nas cadeias 

de mercadorias e redes de produção, é importante redirecionar a atenção para eles. 

 

3.2. Mineração e Siderurgia: relações de poder 

 

O estabelecimento de novas relações entre a indústria siderúrgica chinesa e os 

principais fornecedores de minério de ferro do mundo, a Vale, a Rio Tinto e a BHP Billiton, 

são representativos de uma trajetória ascendente de controle sobre os preços. Durante o 

mesmo período (2000-2007), os preços do minério de ferro aumentaram em média 17,18% ao 

ano. Um sistema de preço benchmark ou de referência (contratos anuais) para a compra de 

minério de ferro vem sendo posto em prática por cerca de 40 anos (CANG; KIM, 2009). No 

entanto, em 2008, os aumentos de preços dos chamados Carajás fines atingiram 56,65% em 

relação ao ano anterior, tornando-se uma questão problemática quando a crise financeira 

revelou-se em setembro de 2008. O padrão de aumento de preços foi então, quebrado desde 

que a Rio Tinto negociou reduções de 33% e 44% com siderúrgicas japonesas, sul-coreanas e 

taiwanesas (EXAME, 2009), embora as siderúrgicas chinesas pressionassem ainda por mais 

cortes. A BHP Billinton chegou também a propor um novo sistema de índice de preços 

(REUTERS, 2009). 

Estes acordos recentes podem minar as ambições chinesas e, sobretudo, transformar a 

estruturas das relações entre os setores minerário (global) e siderúrgico (em processo de 

internacionalização), com óbvios efeitos sobre as redes de produção das firmas de ambos os 

setores. Considerando a exemplaridade destes acordos no que concerne à fragilidade da 

estrutura fragmentada da indústria siderúrgica – em face da mineração de ferro – tais efeitos 

vislumbram maiores consequências em termos de transformação estrutural para esta. Assim, 

embora o volume de compras de minério de ferro da China seja representativo (sendo o maior 
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comprador mundial), a Rio Tinto, a BHP Billiton e a Vale são extremamente poderosas, 

representando somadas, 42,38% da capacidade de produção mundial total.  

Os fatos descritos a seguir consistem em um instantâneo de uma relação insumo-

produto (input-output relationships), dentre muitas possíveis, da estrutura ampliada de 

governança que relaciona as redes de produção das três mineradoras de ferro globais e das 

principais firmas siderúrgicas. Os referidos fatos são sequenciados como atos em uma peça e 

os atores (agentes econômicos e político – o Estado chinês) desempenham seus papéis em 

lutas de poder. Assim, a mineradora global Rio Tinto fechou no início de 2009 um contrato de 

fornecimento de minério de ferro com a japonesa Nippon Steel que, em condições normais, 

tornar-se-ia um acordo referencial (CANG; KIM, 2009) –, pressionando as siderúrgicas 

chinesas para a formalização de acordos com base no mesmo nível de preços (EXAME, 

2009).  

Fugindo ao script previsto por décadas de negociação de tipo benchmark, a China Iron 

& Steel Association (CISA), principal órgão de representação do setor naquele país – 

controlado indiretamente pelo Estado –, fez questão de explicitar as implicações de seu poder 

(de compra) na estruturação das relações comerciais com o setor minerário de ferro, 

reivindicando nada menos do que uma redução média de 40% (CANG; KIM, 2009; ALERIGI 

JR., 2009). Em resposta, a BHP Billiton propôs um novo sistema baseado em índices futuros 

ou até mesmo no mercado spot (com ajuste de preços contínuo). 

Esta proposta foi rejeitada pelos chineses – que querem manter o sistema tradicional 

(REGAN, 2009) visto que a crise deprimiu a demanda por minério de ferro. Um sistema novo 

permitiria a preservação do equilíbrio de poder atual – beneficiando as mineradoras. Durante 

a ação, a Vale esperou pacientemente por uma solução (EXAME, 2009; LUNA, 2009) por 

duas razões: a empresa é a maior fornecedora de minério de ferro do mundo e se encontrava, 
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naquele momento, em uma confortável posição financeira; e, finalmente, a companhia já 

vinha cortando produção e emprego e revendo seus investimentos desde fins de 2008. 

A fim de aumentar seu poder de barganha, a China passou a utilizar como uma de suas 

principais estratégias a propriedade direta de ativos minerários. Diferentemente da Vale, a Rio 

Tinto vinha enfrentando uma dura deterioração de sua posição financeira (RIO TINTO, 

2009), o que a tornara um alvo privilegiado da estatal chinesa CHINALCO – que visava 

aumentar a sua participação no Grupo Rio Tinto para até 18%. Controlar o abastecimento de 

matérias-primas permanece sendo uma estratégia amplamente utilizada na indústria 

siderúrgica, visto que a ArcelorMittal (4º, com 78.9 Mtpa.), a CSN (16o, com 28 Mtpa.), a US 

Steel (18o, com 23,5 Mtpa.) e a WISCO (20o, com 18,6 Mtpa.) estão entre os 20 maiores 

produtores mundiais de minério de ferro em 2010 (cf. Anexo, Tabela 1).  

A rejeição da Rio Tinto a um pré-contrato assinado com a CHINALCO pode ser 

interpretada duplamente em função da ligeira e recente melhoria nas condições dos mercados 

financeiros (SEQUEIRA, 2009) e da necessidade de manter sua posição privilegiada na 

estrutura do mercado minerário e em relação ao setor siderúrgico. Esta segunda motivação 

pode ser demonstrada em vista do recente acordo de comercialização celebrado com a BHP 

Billiton, o que reforça a posição price-maker de todos os três gigantes mineradores.  

O futuro do sistema de formação de preços está ainda em disputa, mas, apesar do setor 

siderúrgico constituir uma clássica rede PDCC ampliada, o preço, como uma questão-chave 

na estrutura de governança desta rede tem sido influenciado decisivamente pelo setor 

minerário – comparativamente mais concentrado que a indústria siderúrgica, no terceiro 

período do desenvolvimento do setor siderúrgico mundial. 

Dados sobre o comércio de aço constituem um aparente paradoxo para a compreensão 

da crescente internacionalização dos fluxos no setor entre 2000 e 2007. Enquanto as 

exportações de produtos siderúrgicos acabados e semi-acabados cresceram 41,75% (5,21% ao 
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ano em todo o mundo) ao longo destes anos, o período anterior (1975-2000) teve um aumento 

médio anual de 3,65% (167,22% em 25 anos) (WSA, 2010: 65-66; 2009: 26). Considerando 

estes dados em detalhe, torna-se evidente que apenas os países asiáticos (11,16%) e não-

europeus (8,09%) cresceram acima e alavancaram a média anual de crescimento mundial. No 

primeiro grupo, as performances chinesa (39,66%) e indiana (11,71%) foram determinantes 

(WSA, 2010: 65-66).  

Embora não impressionem no que concerne ao aumento do comércio transnacional, os 

dados absolutos mostram que a tendência mais recente tem sido de re-distribuição dos fluxos 

de exportação. Em 2007, a UE-27 respondeu por 37,19% destes fluxos (a UE-15 concentrou 

31,68%), seguida pela Ásia (34,64%), pelo CIS (15,29%), pelas Américas do Norte e Central 

(5,24%) e pela América do Sul (3,17%). Em 2000 esses valores eram muito diferentes, sendo 

a Ásia (ou melhor, a China, que deixou uma quota de mercado de 3,64% para abraçar 15,27% 

das exportações mundiais), a única vencedora, e a UE-27 a maior perdedora (- 41,53%). 

Embora as importações de produtos semi-acabados e acabados tenham mostrado um 

padrão geral ascendente similar (5,28% entre 2000 e 2007), a ausência do efeito China torna 

as importações mais equitativamente distribuídas. Na verdade, os quatro maiores 

importadores em 2000, EUA (11,77%), China (6,98%), Alemanha (6,75%) e França (5,76%) 

reduziram sua participação (respectivamente para 6,49%, 4,03%, 6,43% e 4,24%), refletindo a 

mudança das relações comerciais entre os EUA e UE – a chamada guerra do aço (WOLF, 

2005: 16) e o crescimento da China como um produtor de primeiro escalão. As importações 

cresceram de forma impressionante acima da média mundial no CIS (19,79%), no Oriente 

Médio (15,39%) e na América do Sul (10,34%), sendo drasticamente baixas apenas nas 

Américas do Norte e Central (1,24%), o que reflete o ocaso dos EUA como um importador-

chave. 
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O que as evidências demonstram é que, na indústria siderúrgica, o processo de 

globalização é efetivado pela internacionalização da produção, com particular ênfase sobre a 

desintegração vertical (aços semi-acabados x produtos acabados) e geográfica de seus 

estágios, em detrimento dos fluxos comerciais. Esta diferenciação é parcialmente explicada 

pelo peso e importância das estratégias de política econômica do Estado nação, 

ininterruptamente importantes neste setor.  

Assim, é através de estratégias protecionistas fundamentalmente (DEVEREAUX; 

LAWRENCE; WATKINS, 2006), que diversos Estados nacionais – outrora importantes 

produtores mundiais, em particular os EUA e os Estados da UE – buscam controlar os 

impactos negativos que os fluxos comerciais geram nas economias domésticas. Não obstante, 

um padrão operacional adotado por firmas siderúrgicas para evitar e contornar esses entraves 

a suas estratégias de expansão corporativa tem sido o estabelecimento de novos sítios de 

produção no exterior. O estado da arte dos estudos sobre a globalização aponta esta como uma 

tendência mais geral, que define o próprio caráter do fenômeno globalizante. 

 

Esta divergência nas tendências de crescimento entre [Investimento Direto Externo –] IDE e comércio é 
extremamente significativa. O fato de que, especialmente depois de meados dos anos 1980, o IDE 
cresceu muito mais rapidamente do que o comércio sugere que o principal mecanismo de 
interconectividade dentro da economia global mudou do comércio para o IDE. Evidentemente, essas 
tendências no crescimento do IDE, do comércio e da produção não são independentes umas das outras. 
O elemento comum é a corporação transnacional (DICKEN, 2007: 37-38). 
 

Estratégias corporativas, sejam baseadas no mercado, sejam no Estado, também têm 

apoiado a internacionalização da produção. O surgimento da ArcelorMittal em 2006, com 

base em Luxemburgo, aponta para o recrudescimento das tendências de consolidação 

baseadas no mercado. Depois de a Arcelor ter aceitado a oferta hostil da Mittal Steel, e 

ajudado a criar “a única siderúrgica verdadeiramente global” (ARCELORMITTAL, 2007: 

41), uma era foi deixada para trás e uma nova havia começado. De uma indústria siderúrgica 
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internacional para uma outra: global. Até então o setor foi caracterizado tanto pela limitada 

consolidação industrial quanto pela criação e destruição seletiva de capacidade produtiva. A 

crise financeira deve apenas acelerar a primeira tendência, impulsionando de forma ainda 

mais vigorosa a eliminação do excesso de capacidade em nível mundial. 

A produção de aço bruto da ArcelorMittal (116,4 Mtpa.) superou o produto combinado 

da Nippon Steel (35,7 Mtpa.), da JFE (34 Mtpa.) e da Posco (31,1 Mtpa.) em 2007 (cf. 

Anexo, Tabela 2). A empresa irradiou suas instalações de produção em 28 países 

(ARCELORMITTAL, 2007), enquanto suas operações de venda se estendiam a quase 170 

nações. A empresa também está listada nas bolsas norte-americana e européias e emprega 

311.466 funcionários em 60 países (idem). A estratégia de internacionalização da 

ArcelorMittal tem sido baseada no aumento da capacidade produtiva via aquisição – ao invés 

de construir capacidade nova, o que proporciona uma ampla flexibilidade em um mercado 

cíclico típico (UKW, 2006a). Por um lado, essa estratégia tem consequências sobre a 

eliminação da competição e do excesso de capacidade no interior do setor em nível mundial, 

de modo que a empresa vem desempenhando um papel decisivo na estabilização do mercado 

através de decisões de produção referenciais (UKW, 2006b). Por outro lado, também é eficaz 

no reforço da posição da empresa em sua própria rede de produção global, vis-à-vis 

fornecedores e consumidores finais. 

Para Piore & Sabel (1984: 50) a entidade corporativa tem um caráter funcional: ela 

surgiu como uma possível solução para a regulação microeconômica. Visto que a 

regulamentação baseada no preço é mais problemática à medida que uma dada economia 

(setor) seja orientada para mercados de massa (tecnologicamente rígidos) e que as economias 

de escala recompensam custos unitários decrescentes, o crescimento da firma é um elemento-

chave da moderna indústria capitalista. Desse modo, o tamanho das empresas é um indicador 
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do grau de regulação de mercado em setores industriais internacionais e globais, bem como 

um elemento fundamental para a ampliação e captura de valor. 

Em outros termos, as empresas-líderes de suas próprias RPGs e, sobretudo, no 

mercado siderúrgico, possuem “a capacidade de influenciar decisões e alocações de recursos 

na RPG – vis-à-vis outras empresas [controladoras de ativos] na rede – decisiva e 

consistentemente em seus próprios interesses” (HENDERSON et al., 2002: 450), porque elas 

são grandes o suficiente para suportar o impacto dos movimentos cíclicos dos mercados. As 

corporações são capazes de influenciar o comportamento de ajuste por parte de outros agentes 

(por exemplo, as decisões de produção) e impor padrões (por exemplo, as negociações de 

referência), pois podem induzir mudanças de forma autônoma (seja através de aquisições ou 

de dispositivos de dumping para eliminar a concorrência e reduzir a capacidade da indústria, 

por exemplo) no próprio setor ou em elos ou nodos da rede relacionados.  

Elas são as estabilizadoras (provedoras de estabilidade) para si mesmas e para o 

mercado como um todo, bem como as empresas dominantes. A condição de existência das 

firmas desafiantes (FLIGSTEIN, 2001: 17-18) em uma RPG é exatamente a sua estrutura 

hierárquica, definida por uma ou mais empresas privilegiadas (captadoras e acrescentadoras 

de valor), sem as quais os mercados poderiam eliminar periodicamente todos os agentes. 

 

3.3. CSN e Corus: uma tentativa frustrada de fusão  

 

O setor siderúrgico mundial, a partir da sua fase de expansão, tem se caracterizado 

marcadamente por tendências de consolidação industrial. (DEFORCHE et al., 2007). A fusão 

entre a Arcelor e a Mittal em 2006 foi a mais representativa na história do setor, ainda que 

outras operações de fusão e aquisição também tenham sido decisivas na formação de um 

ambiente extremamente diverso nesta indústria. Tentativas de cruzamento acionário e fusão 
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entre a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), o Grupo Corus e a Tata Steel se estenderam 

por todo o período, partindo dos primeiros esforços da Corus em obter o controle sobre os 

ativos da CSN em 2002, até a batalha entre a Tata Steel e a CSN pela Corus, agora o alvo, em 

2006. 

Em 2001, a Corus era o sexto maior produtor de aço do mundo e o segundo europeu 

(18,1 Mtpa.) de acordo com a WSA (vários anos). A empresa já era o resultado de uma fusão 

em 1999 entre dois campeões nacionais: a Royal Hoogovens NV e a então estatal British Steel 

Plc. Embora os ativos da primeira fossem considerados a “jóia da coroa” (MILLER, 2007) 

dentro da indústria, os ativos britânicos eram “mais velhos, menos produtivos e menos 

rentáveis” (idem). O portfólio da Corus incorporava tanto produtos semi-acabados quanto 

acabados (UE, 2007), além de a empresa prover serviços siderúrgicos.  

A CSN era, naquele momento, apenas o quadragésimo nono maior produtor mundial 

(4,0 Mtpa), ficando atrás de outros produtores brasileiros: a Gerdau (22ª), a Companhia 

Siderúrgica de Tubarão S.A. - CST (39ª) e as Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - 

USIMINAS (42ª) (WSA, vários anos.). A empresa havia sido uma peça fundamental na 

estratégia de desenvolvimento brasileira entre 1946 e 1997, quando foi privatizada. Desde 

então, a CSN vinha perseguindo uma estratégia integração vertical à montante e à jusante, 

incorporando concessões portuárias e ferroviárias, bem como instalações de extração e 

transformação de minério de ferro, carvão, manganês, dolomita e calcário. No entanto, seu 

foco estratégico recai sobre a produção de semi-acabados e acabados planos (UE, 2007).84  

Rumores de uma fusão de US$ 2 bilhões de dólares entre as duas empresas 

começaram em maio de 2002, após o CEO da Corus, Tony Pedder, abrir discussões 

pessoalmente para o fornecimento de placas de aço da CSN e de outras siderúrgicas 

                                                           
84 Uma discussão mais detalhada sobre as estratégias operacionais e de internacionalização da CSN pode ser 
encontrada no último capítulo desta tese. 
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brasileiras. Tendências de consolidação de mercado já estavam em marcha desde que a 

Aceralia, a Arbed e a Usinor se fundiram para dar origem a Arcelor em fevereiro de 2002. 

Neste ponto, a Corus Group Plc. enfrentava pressões competitivas extremas. O excesso de 

capacidade global no setor deprimia margens e preços, reforçando ainda mais vantagens 

resultantes das economias de escala (ARAÚJO; PINHO, 2004) e da integração à montante. 

Por outro lado, o protecionismo crescente (DEVEREAUX; LAWRENCE; WATKINS, 2006), 

impelia ainda mais a fragmentação geográfica da produção.  

Na verdade, a Corus havia se tornado um “campeão regional” (DEFORCHE et al., 

2007: 29), com ativos relativamente não competitivos e extremamente concentrados na 

Europa (UE, 2007). Em contrapartida, ainda que a CSN lutasse para manter-se como um 

campeão nacional, seus custos do trabalho e ativos de minério de ferro proviam uma entrada 

para o mercado norte-americano de semi-acabados, o que tornava coerente a transferência de 

capacidades produtivas à jusante (DEFORCHE et al., 2007: 23). 

Em 17 de julho, as duas empresas chegaram a um acordo de troca de ações em uma 

sociedade ampliada, pelo qual os investidores da CSN deteriam uma quota de 37,6% da nova 

Corus e os acionistas da empresa anglo-holandesa assegurariam uma parcela de 62,4%. Este 

“acordo prévio” (CORUS, 2002b) se distinguia por uma rede de produção e portfólio de 

produtos ampliados na Europa e na América, bem como a sua integração à jusante (isto é, a 

divisão de distribuição da Corus) e à montante, tendo em vista a importância decisiva da mina 

Casa de Pedra, em Congonhas (MG).  

Benjamin Steinbruch, CEO e Presidente da CSN, resumiu a motivação subjacente à 

fusão: “Este passo vai levar o grupo ampliado a tornar-se uma empresa verdadeiramente 

internacional” (CORUS, 2002b). Mais do que uma obsessão com tamanho e 

internacionalização, a consolidação industrial parece ser um imperativo estrutural do setor 

siderúrgico, em face de suas pressões internas – dentre as quais a sobrecapacidade e a 
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competição globais se destacam – e de setores relacionados, como os de minério de ferro e 

automotivo, por exemplo. 

Naquele momento, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) estimara o valor de 

mercado da CSN (CSNA3.SA) em US$ 1,2 bilhão. No entanto, a dívida líquida da CSN com 

o BNDES e com bancos privados havia superado de longe seu valor de mercado, tendo 

ascendido a US$ 2,7 bilhões e sendo assumida pela própria CSN e sua holding, a Vicunha 

Siderurgia S.A. (DURÃO; RIBEIRO, 2002). O acordo de cruzamento acionário seria ainda 

mais benéfico para a CSN. A Vicunha, que detinha 46,5% do capital da CSN, assegurou uma 

posição como um “investidor de longo prazo no grupo ampliado” (CORUS, 2002b), bem 

como assentos no Conselho de Administração e a presidência de Benjamin Steinbruch, após a 

aposentadoria de Sir Brian Moffat, em abril de 2004 (idem). 

Os sindicatos dos trabalhadores metalúgicos e dos engenheiros de Volta Redonda, 

Brasil, onde a principal fábrica da CSN (a Usina Presidente Vargas, UPV) está localizada, 

também ficaram entusiasmados com a aquisição, especificando a capacidade da Corus em 

elevar os níveis de investimento de capital e aumentar a competitividade tecnológica 

(DIÁRIO DO VALE, 2002). De fato, o capital de curto prazo da CSN chegava a apenas US$ 

700 milhões, e as sete debêntures emitidas pela Vicunha com o BNDES também sangravam o 

capital operacional da empresa (DURÃO; RIBEIRO, 2002).  

Duas relações interpoladas estavam em curso naquele momento. De maneira a 

reestruturar seu portfólio, a Corus havia vendido a totalidade de suas operações com aço 

inoxidável e parte das de alumínio. No entanto, o quadro político-institucional brasileiro se 

agravara desde então. Pela primeira vez na história, um partido de esquerda (Partido dos 

Trabalhadores, PT) dominava a corrida presidencial – o que se mostrou significativo para os 

investimentos de curto prazo e, finalmente, para a desvalorização da moeda brasileira (- 
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52,3%). Como 80% da dívida da CSN era indexada ao dólar, a empresa acumulou prejuízos 

de até US$ 148 milhões (FRIEDLANDER; AGUIAR, 2002; DURÃO; RIBEIRO, 2002). 

A segunda relação intrínseca à fusão se encontrava distante do mercado. No campo 

político, uma vitória da esquerda nas eleições presidenciais reintroduziu uma variável-chave 

na estratégia industrial no governo brasileiro: o controle nacional. Na verdade, a privatização 

da indústria siderúrgica no Brasil entre 1988 e 1994 (OLIVEIRA, 2003: 17) foi caracterizada 

pela presença escassa de IDEs e por acordos financeiros para a constituição ou reforço de 

grupos siderúrgicos nacionais, como a Gerdau e a CSN.  

Mesmo antes de a Corus ter anunciado o acordo, a mídia especializada chamou a 

atenção para a composição do capital votante da nova empresa como uma questão crítica que 

influenciaria o sucesso da aquisição (DURÃO; RIBEIRO, 2002). A seguinte declaração, 

proferida por José Dirceu (PT)85 durante o período de transição dos governos Fernando 

Henrique Cardoso (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB) (1995-2002) e Luis 

Inácio Lula da Silva (PT) (2003-2010), lança luz sobre o ponto de forma sucinta: “Não vamos 

aprovar a desnacionalização da CSN. [...] Não significa evitar associações com o capital 

externo, até porque o Brasil tem condições de comprar siderúrgicas em outros países” 

(FRIEDLANDER; AGUIAR, 2002). 

O zelo do Estado brasileiro com a indústria siderúrgica pode ser parcialmente 

explicado, ao menos de forma conjuntural, pela sua política econômica. O aço sempre foi um 

proxis econômico crítico no Brasil, passando de um instrumento elementar das estratégias de 

defesa e desenvolvimento (1941-1985) a um elemento-chave das concepções 

macroeconômicas de equilíbrio nos balanços comercial e de pagamentos (1986-2010). É 

interessante notar a atualidade desta concepção no que concerne, por exemplo, ao principal 

                                                           
85 José Dirceu de Oliveira foi Ministro-Chefe da Casa Civil entre 01 de janeiro de 2003 e 16 de junho de 2005. 
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projeto siderúrgico no estado do Rio de Janeiro, a TKCSA, joint venture da ThyssenKrupp e 

da Vale.  

Uma breve digressão a este respeito talvez seja útil para esclarecer parcialmente a 

função instrumental do setor siderúrgico para a política econômica do Estado nacional 

brasileiro nesta conjuntura. Neste caso específico, o então Ministro do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan86, explicitou com propriedade a lógica 

macroeconômica do equilíbrio do Balanço de Pagamentos com base na geração de divisas:  

 

É um projeto desenvolvimentista, que vai criar um pólo de geração econômica e agregar ao cartão de 
visita do Rio de Janeiro um empreendimento de sucesso. Também é uma mostra do que o Estado pode 
oferecer para investidores brasileiros, estrangeiros e ao Brasil [...] O projeto estará inovando com 
tecnologias limpas e vai gerar um faturamento anual de cerca de US$ 2 bilhões por ano, a maior parte 
em exportação (GRABOIS, 2006). 
 

No estado do Rio de Janeiro, essa lógica justifica o adensamento do parque 

siderúrgico, em particular, e contribui para a emergência de uma nova matriz 

desenvolvimentista industrial87. Considerando que uma parte substancial da legitimidade 

política está relacionada à capacidade executiva de formular e executar estratégias 

independentes de desenvolvimento econômico – entendido particularmente como capacidade 

de atração de investimentos – parece desnecessário notar que os esforços subsequentes do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro em levar à cabo uma política própria de 

desenvolvimento se relacionam diretamente aos aspectos caros à sustentação desta 

legitimidade.  

Nesse sentido, o potencial simbólico de geração de legitimidade política (pública) do 

chamado grande projeto (CASTRO, 1995) deve ser considerado em paralelo aos aspectos 

                                                           
86 Entre 01 de janeiro de 2003 a 29 de março de 2007. 
87 Inaugurada na gestão Marcello Nunes de Alencar (PSDB), que ocupou o cargo de Governador entre 1995 e 
1998. O esforço em reforçar as condições de atração territorial do Rio de Janeiro para unidades produtivas 
automobilísticas no contexto da desconcentração geográfica do setor nos anos 1990 foi bem sucedido – como 
mostra a implantação da Volkswagen, em Resende (1995), e da Peugeot-Citröen, em Porto Real (2000). 
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materiais da novíssima opção desenvolvimentista pelas indústrias extrativa e de base no 

estado do Rio de Janeiro. Segundo o próprio Governador Sérgio Cabral Filho, “não havia 

unidade de produção [siderúrgica] nova desde 1981. Não podemos ser meros exportadores de 

minério de ferro. Cada tonelada de aço corresponde a duas toneladas de minério de ferro em 

divisas88, é valor agregado” (VICTOR, 2010). 

Encerrada a digressão precedente, outros players importantes no cenário da aquisição 

da CSN pela Corus eram os concorrentes da primeira operadas em solo brasileiro. 

Preocupações sobre uma desnacionalização abrupta foram veiculadas para o governo pelos 

produtores nacionais89. Uma estratégia alternativa de fusão entre a USIMINAS e a CST 

também fora concebida – e patrocinada pela Vale. Segundo Friedlander & Aguiar (2002), “o 

objetivo principal do grupo era aumentar o bombardeio político sobre a fusão CSN-Corus, 

que era ainda uma possibilidade”.  

                                                           
88 Esta lógica é internalizada pelas firmas e parece justificar os sacrifícios culturais envolvidos na transformação 
de estruturas sociais territoriais no qual estas se implantam. É a sacralização deste objeto ou lógica econômica 
que permite reduzir o desenvolvimento econômico à elevação do nível de exportações (em relação ao de 
importações), isto é, ao superávit do Balanço Comercial, e ignorar as reduzidas complexidade da produção de 
aço bruto e integração econômica com os circuitos produtivos regionais que marcam esta etapa de 
desenvolvimento do setor siderúrgico mundial. Por exemplo, no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), o 
objeto de justificação por excelência da TKCSA, a ERM, empresa de consultoria que o elabora, monta uma 
espécie de quizz no qual os principais efeitos do empreendimento são ficcionalmente discutidos entre a TKCSA 
e os stakeholders ou partes interessadas. A discussão é ficcional porque é mediada, isto é, embora as questões 
formuladas possam ter base empírica nas preocupações dos agentes sociais, políticos e econômicos, elas são 
construídas fundamentalmente, pela ERM, que, em alguma medida produz uma espécie de justificação tecno-
científica do empreendimento. Assim, a ERM formula a pergunta: “A usina trará alguma influência na 
contribuição para a balança de pagamentos?” E ela mesma responde: “Tendo em vista que os investimentos 
totais do empreendimento, para a fase de implantação, estão estimados em R$ 3,5 bilhões (US$ 1,5 bilhões) e 
considerando a correspondente composição prevista de fontes de recursos, verifica-se que cerca de US$ 1,3 
bilhões virão do exterior, parte sob a forma de IED (Investimentos Externos Diretos) e parte em financiamentos. 
Este montante de ingressos de divisas externas contribuirá para um saldo mais favorável na balança de 
pagamentos internacionais. Quando a usina já estiver em operação, a contribuição líquida do empreendimento 
para a balança comercial brasileira será da ordem de US$ 1,9 bilhões/ano” (ERM, 2005: 55). 
89 É importante notar que a variável controle nacional permanece discursivamente importante e mobilizável no 
quadro das aspirações desenvolvimentistas do Estado brasileiro e de parte de suas elites. Até setembro de 2008, 
por exemlo, os principais acionistas da CSN eram a Vicunha Siderurgia S.A. (45,34%), a Caixa Beneficente dos 
Empregados da Companhia Siderúrgica Nacional (CBS Previdência) (4,61%) e o BNDES Participações S.A. 
(BNDESPAR) (3,75%). Embora quotas de 25,25% e 21,04% da companhia sejam de propriedade de 
investidores privados nas bolsas de valores de Nova Iorque (NYSE) e de São Paulo (Bovespa), respectivamente, 
53,7% de suas ações estavam sob controle nacional.  
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Em complemento a um ambiente tão adverso, a Corus antecipou um “resultado 

operacional para o segundo semestre ... estimado em torno de [apenas] £ 100 milhões melhor 

do que no primeiro semestre (prejuízo de £ 252 milhões)” (CORUS, 2002a). Em 2002, os 

prejuízos da CSN foram de somente R$ 219 milhões, o que alterou o equilíbrio de forças e 

condições nas quais a fusão poderia ser realizada. Os acionistas da CSN poderiam reivindicar 

um preço especial (premium price) por suas ações, ou até mesmo uma parcela maior das 

ações, o que afetaria decisivamente o bloco de controle da companhia ampliada. Não 

surpreendentemente, Sir Brian Moffat telefonou para Benjamin Steinbruch, em 12 de 

novembro, e abandonou a fusão (FRIEDLANDER; AGUIAR, 2002). A Corus também 

culpou “as incertezas em curso no ambiente de negócios global e nos mercados financeiros” 

(CORUS, 2002a) como responsável pela retirada de sua oferta. 

Em 2003, as tentativas da Corus de vender suas operações de alumínio à francesa 

Pechiney S.A. também falharam e contribuíram para substituir o CEO Tony Pedder por 

Phillippe Varin. O período de quatro anos em que a Corus ressurgiu sob a direção de Varin 

distinguiu-se pelo enfrentamento às principais desvantagens competitivas da companhia. 

 

A venda dos ativos de alumínio da Corus [à norte-americana Aleris Internacional Inc.] é a última etapa 
da estratégia de sobrevivência que o sr. Varin traçou quando chegou há três anos, com o preço das ações 
da Corus a 3,75 centavos de libra e o grupo pendendo à beira do falência. Desde então, ele refinanciou a 
empresa com sucesso, reuniu suas metades hostis, britânica e holandesa, recuperou a lucratividade das 
operações de fabricação de aço no Reino Unido e atingiu a maior parte das economias de custos 
identificadas naquele momento (HARRISON, 2006b). 

 

No entanto, o caráter regional da Corus pesava decisivamente contra si mesma. Os 

custos de produção comparativamente elevados já levavam o grupo a contemplar parceiros 

potenciais em países em desenvolvimento (produtores de baixo custo de placas de aço), tais 

como Brasil, Índia e nações-membro da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) 

(HARRISON, 2006a), a fim de desintegrar, de forma eficiente, suas atividades e estruturar 
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uma rede de produção global. Os custos com mão-de-obra e energia estavam entre as 

desvantagens comparativas fundamentais da companhia, reduzindo consideravelmente a sua 

competitividade continental (HARRISON, 2002a). Em um contexto de consolidação setorial 

transcontinental e financeirizada – aberto pela aquisição da Arcelor pela Mittal Steel –, a 

reconhecida fraqueza da posição da Corus apontava para uma nova série de consultas e boatos 

sobre fusões. 

Em primeiro lugar, a Corus anunciou a sua intenção de fusão com a CSN mais uma 

vez, mas sob um novo formato de parceria, em março de 2006. Naquele momento Philippe 

Varin declarou: “discussões exploratórias estão acontecendo. Estamos prontos para entrar em 

parcerias locais apropriadas, quando necessário” (HARRISON, 2006b). Em 2005, a Corus 

Group havia se tornado a nona maior produtora de aço do mundo – com 18,2 Mtpa., enquanto 

a CSN melhorara uma posição (48ª), produzindo 5,2 Mtpa. (WSA, vários anos). 

 

3.4. Do producionismo à financeirização 

 

No entanto, uma descontinuidade fundamental na ação empresarial no setor tornara-se 

explícita. Uma motivação essencialmente financeira eclipsou a tradicional racionalidade 

produtiva na siderurgia. O desempenho de curto prazo e os retorno aos acionistas tornaram-se 

elementos estratégicos para a apreciação da situação de mercado de uma empresa siderúrgica. 

De fato, seguindo os trabalhos de Froud et al. (2000) e Williams (2000), esta ruptura pode ser, 

esquemática e provisoriamente, entendida como uma mudança de era na forma da competição 

econômica mundial. Também concebida como uma transformação inter-setorial, essa 

mudança partiu de uma racionalidade produtivista para uma financeira no que concerne aos 

assuntos econômicos, e que mudou o equilíbrio entre as diferentes instituições e agentes 
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econômicos, bem como entre os seus principais loci, modus operandi e motivação no 

capitalismo contemporâneo. 

Enquanto um movimento de integração econômica para além das fronteiras nacionais 

ou regionais estava se materializando no final dos anos 1970 e durante toda a década de 1980, 

a base da competição empresarial fora antes aprofundada do que qualitativamente 

transformada sob as condições de mercado adversas que caracterizavam a economia mundial 

neste período. Assim, a ‘nova’ concorrência do processo e do produto, mais explícita nas 

indústrias de bens de consumo, é apreendida em termos físicos – e epitomizada pelo sistema 

de produção enxuta (FROUD et al., 2000: 103). 

O setor siderúrgico exemplifica esta interpretação. Devido aos desequilíbrios 

estruturais na oferta mundial, o setor siderúrgico teve que lutar para sobreviver desde o início 

dos anos 1980 (HOGAN, 1983), aglutinando governos e empresas em processos de mudança 

institucional e tecnológica extensivos. Uma característica importante desta fase é uma 

transformação do modus operandi desta indústria – de um impulso produtivista nucleado para 

fins lucrativos mais diversificados. Esta mudança implicou na adoção de uma miríade de 

abordagens industriais, tais como downsizing, implementação de tecnologia, diversificação 

para outros setores, foco e eliminação de linhas de produtos, táticas de penetração de 

mercado, etc. 

 

A recessão siderúrgica e, em algumas áreas, a depressão do final dos anos 1970 e início dos 1980 trouxe 
consigo uma mudança fundamental na filosofia, entre muitos produtores de aço. Eles não pensam em 
termos de produção de grandes quantidades, mas sim em termos de quantidades rentáveis e, com isso 
em mente, muitos eliminaram instalações marginais e não rentáveis, bem como alguns produtos. Isto é 
particularmente verdadeiro nos Estados Unidos onde, além de eliminar instalações e produtos, as 
empresas siderúrgicas diversificaram suas atividades para outras áreas de modo a conseguir aumentar a 
rentabilidade. Nos últimos anos, os japoneses também têm se concentrado em produtos mais rentáveis, 
abandonando a abordagem em termos de tonelagem e, em certa medida, seu objetivo cobiçado de alta 
penetração de mercado (HOGAN, 1983: 220-221). 
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Enquanto Froud et al. (2000: 103) desafiam e qualificam a idéia de financeirização 

como uma mudança de era na forma da concorrência capitalista, Piore & Sabel (1984: 258-

259) avaliam as possibilidades do modelo de especialização flexível como uma trajetória 

tecnológica e um sistema econômico contra o pano de fundo “das mudanças no ambiente 

competitivo favorecendo a flexibilidade” (idem: 259). Em uma base setorial, os autores 

afirmam que “no final dos anos 1970 havia muitos indícios de que as empresas que 

pretendiam permanecer no negócio de aço teriam de responder às flutuações dos mercados, 

com técnicas flexíveis” (ibid.: 210). 

Nesse sentido, os autores afirmam que na ausência de mercados estáveis em expansão 

a partir de meados da década de 1970, a inovação e a especialização tornaram-se importantes 

fontes de prosperidade. Embora concebam os produtores de aços especiais e as mini-usinas 

(mini mills) como protótipo da tendência geral da indústria (ibid.: 208-211), sua reivindicação 

é controversa. Além disso, o setor de mini mills baseadas em sucata levanta alguns 

argumentos um tanto desorientadores quanto a esta reivindicação. 

 
Mini-mills têm sido muito bem sucedidas. Ao utilizar o lingotamento contínuo e controles de processo 
avançados, e ao localizarem-se próximas a mercados em expansão, as mini-mills têm sido capazes de 
capturar uma parte crescente do mercado siderúrgico norte-americano. [...] Parece provável, ainda, que 
as mini-mills também produzirão liga de aço de alta qualidade, bem como a folha de estanho e a placa 
de automóvel que só agora estão chegando ao seu alcance técnico (ibid.: 210). 
 

Na verdade, as empresas inicialmente produziam quantidades relativamente pequenas 

(em comparação com as empresas siderúrgicas integradas) de aços-padrão de baixo custo em 

corridas de produção curtas. Mesmo que elas tenham rapidamente diversificado para produtos 

de alta qualidade, as mini mills ainda são extremamente dependentes de um portfólio 

comparativamente restrito e de mercados específicos, que caracterizam o setor como 

relativamente rígido no que concerne à especialização de produto. Como Barnett & Crandall 

colocam: 
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Entre as vantagens mais óbvias que as minimills desfrutam sobre suas rivais integradas maiores estão a 
maior produtividade, baixos salários, a especialização de produto, a especialização geográfica, sucata de 
baixo custo, baixos custos de capital e uma boa estratégia geral para a construção de pontos fortes e 
superação de deficiências (1986: 20). 
 

Levando em conta a concepção de especialização de produto de Piore & Sabel como 

uma característica distintiva do sistema de produção em massa, o sub-setor de mini mills é 

menos flexível do que sua representação (1984: 208-211) supõe evidente. Na verdade, Barnett 

& Crandall (1986: 23) reconhecem os riscos críticos inerentes às quedas na demanda por 

produtos específicos neste sub-setor. No entanto, se, ao nível da planta siderúrgica, barreiras à 

saída são nitidamente inferiores às das usinas integradas, as empresas, como a norte-

americana Nucor Corporation90, também podem gerir – e gerem – esses riscos, estendendo a 

flexibilidade da gama de produtos ao nível da firma. 

Além disso, uma mão-de-obra amplamente treinada, flexível e de baixo custo – mas 

também mal protegida – elevou a capacidade do sub-setor de mini mills em suportar o peso da 

ciclicidade da indústria. Não surpreendentemente, plantas industriais relativamente novas 

instaladas em áreas de tipo greenfield (SANTOS, 2006a: 104) caracterizam este sub-setor. A 

falta de sindicalização, os salários mais baixos e uma força de trabalho mais instruída, mas 

também menos experiente, compõem um sistema através do qual os trabalhadores podem ser 

alocados, transferidos e organizados rapidamente de acordo com as exigências de demandas 

de mercado instáveis e requisitos tecnológicos.  

Apesar das diferenças estruturais entre os sub-setores específicos da siderurgia, em vez 

de uma ruptura entre modelos rígidos e flexíveis não comunicáveis, toda a indústria parece 

estar se movendo para alguns padrões de trabalho. 

 
Mesmo na indústria siderúrgica, a mudança de um sistema de produção baseado na produção em massa, 

                                                           
90 Em 2006, a Nucor era o 2º maior produtor de aço norte-americano e o 7º do mundo (20.3 Mtpa.), de acordo 
com a WSA (vários anos). 
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e que requer baixos níveis de qualificação dos trabalhadores, para um sistema de manufatura flexível, 
demandante de uma força de trabalho altamente qualificada, exige a implementação de programas de 
treinamento que aumentam o nível de habilidade dos trabalhadores [...]. Devido ao fato de que essa 
indústria em todo o mundo inevitavelmente reduz o tamanho de sua força de trabalho devido à 
implementação de nova tecnologia de planta que economiza trabalho, o nível de habilidade necessária 
para o metalúrgico de hoje é, portanto, muito maior do que antes, resultando em uma complexa situação 
com respeito à capacidade do trabalhador de se adaptar ao novo local de trabalho e à sua capacidade de 
lidar com mais responsabilidade neste novo local de trabalho [...]. A nova tecnologia de planta depende 
cada vez mais de instrumentação e controle computadorizados e requer menos contato físico com o 
processo do que os métodos de fabricação mais antigos (AHLBURG et al., 1987 apud HADDADJ; 
BESSON, 1998: 303). 
 

Contudo, em ambos os sub-setores, os padrões da indústria demonstraram sinais de 

dualidade. Sistemas de produção desintegrados em nível global fogem da ‘trajetória virtuosa’ 

da produção de aço especializada e flexível. No sub-setor integrado, as estratégias de 

penetração no mercado e as questões de custos têm contribuído para diferenciar 

geograficamente sítios de produção de alta e de baixa qualidade, seja inter-firmas ou dentro da 

rede de produção de uma empresa. 

Na sub-setor de mini mills, no entanto, vantagens comparativas vêm sendo buscadas 

fora de seu core business, principalmente nos setores e mercados de alguns dos seus 

substitutos de sucata fundamentais, como o ferro gusa. A maior parte do gusa consumido por 

mini mills norte-americanas por exemplo, vem de produtores independentes da Amazônia 

Oriental, Brasil, onde as estratégias de competição do tipo sweatshop são tradicionais e o 

bem-estar dos trabalhadores é praticamente inexistente para os seus fornecedores de carvão 

vegetal – continuamente acusados de usar madeira ilegal e trabalho escravo no seu sistema de 

produção. 

Além disso, um novo impulso no sentido de varredura de mercado coletiva e sistemas 

de projeto de inovação vem sendo partilhado entre os sub-setores integrado e semi-integrado 

(mini mills). Na verdade, a vantagem competitiva obtida pelo último grupo de empresas tem 

garantido para elas uma notável fatia no mercado mundial de aço. No entanto, tal deficiência 

das usinas integradas vem sendo equacionada através da incorporação de sistemas 
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tecnológicos e de gestão mais flexíveis, bem como enfocando a obtenção de vantagens 

comparativas relativamente estáticas, como a integração à montante. 

Na verdade, o sub-setor semi-integrado é representantivo antes de um sistema híbrido 

do que de um sistema especializado flexível. Ele é inovador na medida em que faz avançar 

sistemas mais flexíveis e especializados, embora fundamentalmente produtivistas. De fato, na 

passagem do fordismo ao pós-fordismo, inúmeras diferenças qualitativas tornaram-se 

distintamente pronunciadas. No entanto, a ênfase dada aos sistemas de produção – e 

distribuição – mais especializados e flexíveis (PIORE; SABEL, 1984) levou ao limite os 

axiomas da maximização da produção, otimização de processos e redução de custos, ao invés 

de solapá-los. 

Diferentemente, o surgimento de um “novo [tipo de] concorrência universal de 

resultados financeiros, com os retornos sobre o investimento em uma firma explicitamente 

comparados com os de todas as outras, independentemente de produto e setor” (FROUD et 

al., 2000: 103) revolucionou o paisagem em bases mais qualitativas. A forma da competição 

foi deslocada para os mercados de capitais, após a sua desregulamentação mundial 

(BRENNER, 2002). 

Segundo Froud et al., da década de 1990 em diante, as pressões através do mercado de 

capitais têm desafiado as estratégias de gestão em “termos financeiros estreitos” (2000: 103). 

Seguindo esta interpretação, a partir de Froud et al. (2000) e Williams (2000), a análise a 

seguir baseia-se na idéia qualificada de uma mudança de era: do ‘producionismo’ à 

financeirização. Toma-se de empréstimo também, a interpretação provisória de John Kemp, 

de uma transformação radical nas estratégias de gestão no setor de mineração (2009).  

Kemp, um ex-economista do RBS Sempra, e colunista da Reuters sobre os mercados 

de commodities e de energia, sugere que, possivelmente, 
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 [...] a transformação mais importante na indústria de mineração nos últimos dez anos foi uma mudança 
geracional no topo das principais empresas. Os engenheiros de minas que tradicionalmente dominavam 
os altos escalões foram substituídos por financistas treinados por MBAs. O foco tradicional dos 
engenheiros sobre maximização de produção, otimização de processos e redução de custos foi 
complementado por uma nova ênfase sobre preços, lucros e comercialização (2009). 

 

A análise de Kemp é referida e produzida em 2009, durante as tensas negociações 

entre companhias siderúrgicas chinesas, representadas pela CISA, e a Rio Tinto, à frente de 

seus principais concorrentes, a Vale e a BHP Billiton, sobre o estabelecimento de um preço de 

referência do minério de ferro.  Siderurgia e mineração enfrentam assim, a possibilidade de 

quebra de um sistema quadragenário, explicitada pela detenção da equipe de negociação da 

Rio Tinto sob acusação de violar segredos comercias e de Estado chineses. 

No entanto, sua análise pressupõe uma importante, embora relativamente recente, 

mudança na gestão das empresas, ou seja, refere-se à estrutura interna das empresas mais 

importantes do setor, para explicar o colapso iminente do arranjo institucional que estabilizou 

as relações entre fornecedores e consumidores no mercado global de minério de ferro durante 

quarenta anos. Já que Kemp não fornece nenhum exemplo no intuito de melhor apoiar a sua 

hipótese, pode ser útil considerar a estrutura de governança de uma mineradora global. 

 Em primeiro lugar, é necessário esclarecer a hierarquia corporativa em duas camadas 

das empresas líderes de modo geral. Grosso modo, o conselho de administração (board of 

directors) – ou a junta diretora (board of governors) – é eleito e representa com bastante 

precisão a estrutura de propriedade acionária e o poder de voto. É composto por um 

presidente (chairman), os membros internos (gerentes da empresa) e os externos ou 

independentes. É o responsável por estabelecer uma estratégia de negócio e assegurar que 

ações de gestão a persigam, a fim de proteger os interesses dos acionistas. Em resumo, 

seguindo Froud et al. (2000: 108), o conselho de administração se destina a maximizar o valor 

ao acionista (shareholder value). 
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Por outro lado, a diretoria executiva (board of executive officers ou executive board) é 

uma equipe operacional, sendo responsável pela gestão da empresa e por torná-la rentável. Os 

seus membros mais notáveis são o diretor geral (chief executive officer, CEO), o diretor de 

operações (chief operating officer, COO) e o diretor financeiro (chief financial officer, CFO), 

sugerindo que sua composição reflete mais o leque de competências profissionais exigidas por 

uma firma do que a sua estrutura de propriedade. 

Levando em consideração a maior mineradora de ferro do mundo, a Vale, as idéias de 

Kemp tornam-se claras. O Conselho de Administração da Vale apresenta um conjunto de 

membros com conhecimentos formais bastante diferenciados – e que variam de economia e 

gestão de negócios ao direito e diversas especialidades da engenharia. Mas também inclui um 

jornalista e historiador. Tal variedade de habilidades educacionais formais, em parte não 

requeridas pela empresa, representa precisamente os seus principais acionistas: Previ, Banco 

do Brasil, Bradespar, Mitsui e BNDES. 

No entanto, o conjunto de competências exibido na diretoria executiva da companhia é 

notavelmente mais restrito. De fato, seis dos sete representantes do conselho se graduaram em 

economia, e apenas um membro possui uma licenciatura em engenharia metalúrgica. Além 

disso, quatro deles possuem ainda o título de mestrado em economia ou gestão de empresas. 

Quando confrontado com as funções diversificadas em que o conselho está estruturado 

– CEO; Ferrosos; Recursos Humanos e Serviços Corporativos; CFO; Não Ferrosos, Logística, 

Engenharia e Gestão de Projetos e; Gestão e Sustentabilidade – a concentração de 

competências e know-how sobre a operação e resultados financeiros da empresa se demonstra 

inequívoca. Segundo Kemp, preços, lucros e comercialização completaram a maximização da 

produção, otimização de processos e redução de custos como os principais núcleos de 

atividades-chave para as empresas de mineração, como um desenvolvimento dependente da 

‘financeirização’ da gestão das mineradoras.  
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O artigo de Kemp converge com a idéia de Piore & Sabel de que o objetivo global de 

grandes corporações – como a Vale, BHP Billiton e Rio Tinto – é reduzir a instabilidade no 

mercado global de minério de ferro, assim como em suas respectivas RPGs. Considerando os 

custos irrecuperáveis (sunk costs) envolvidos na mineração de ferro e o caráter cíclico 

imanente da indústria siderúrgica, o preço é uma importante fonte de tal instabilidade. Para o 

autor, “o objetivo final das mineradoras é reduzir a volatilidade e manter os preços em um 

nível médio superior ao longo do ciclo de negócios – maximizando retornos aos acionistas em 

uma indústria que fora célebre por destruir valor” (2009: 01). 

Devido ao excesso estrutural de capacidade na indústria siderúrgica, oscilações 

bruscas na demanda de minério de ferro fizeram com que as empresas mineradoras 

elaborassem estratégias de gestão que têm como objetivo uma correspondência mais constante 

entre a oferta e a procura. Assim como o objetivo global continua a ser o mesmo de uma 

abordagem produtivista – a estabilidade do mercado, as formas de enfrentamento das 

condições instáveis têm sido praticamente as mesmas empregadas em sistemas flexíveis 

especializados. Sobretudo, têm sido enfatizadas a redução de estoques por meio do 

planejamento de investimento em capacidade de produção e o ajuste da produção corrente. 

Apesar do fato de que algumas das estratégias industriais das mineradoras 

apresentadas por Kemp não representarem um avanço real, outras se desviam notadamente 

daquelas pressupostas pelo modelo producionista e sua versão radicalizada, o modelo da 

especialização flexível. Nesse sentido, essas empresas também têm feito grandes 

investimentos em pesquisa de mercado, previsão de demanda, informações comerciais, 

equipes de comercialização e de negociação, a fim de maximizar a captura de valor 

(HENDERSON et al., 2002) nos mercados de commodities (circulação/realização). 

No entanto, o que Kemp circunscreve ao setor de mineração e explica por uma 

transformação interna na estrutura de gestão de suas principais empresas, deve ser avaliado 
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contra um pano de fundo mais abrangente. Algumas observações são necessárias. A primeira 

é que a análise da composição das camadas gerenciais mais altas de companhias líderes de 

redes de produção globais pode e deve ser estendida para o máximo possível de setores, antes 

de generalizações mais abrangentes. Desse modo, esta análise representa apenas um esboço – 

bastante incompleto – de suas possibilidades, que podem incluir análises de trajetórias 

educacionais e profissionais e de redes empresariais e de relações com o Estado, etc. 

Em âmbito setorial ainda, seria necessário primeiramente, comparar a composição de 

ambos os conselhos em momentos diferentes do tempo e relacioná-las às alterações 

identificáveis na ação empresarial concreta. No entanto, aqui não é o espaço ideal para fazê-

lo, assim como a indústria extrativa mineral não é o foco deste trabalho. Mas, sobretudo, a 

investigação da ação efetiva dessas empresas deve incorporar necessariamente uma análise da 

importância relativa das operações produtivas e financeiras de modo a atestar – ou não – a 

hipótese de financeirização da ação econômica empresarial. 

Certamente, ambas as variáveis – a dominância de expertises econômicas e de gestão 

nos quadros gerenciais e a progressiva importância das operações financeiras em grandes 

empresas – não são específicas, mas seu alcance setorial e profundidade ao nível da firma 

devem escrutinados. Aqui se propõe um esboço complementar à mineração e introdutório à 

siderurgia.  

 

3.5. CSN e Tata: a tendência à financeirização na consolidação da siderurgia 

 

Retomando a batalha entre a CSN e a Tata Steel pelo controle da Corus, é evidente 

que algumas das empresas expoentes do setor siderúrgico experimentam processos 

relacionados. Levando em conta o caso da CSN, é notável que o padrão observado na Vale 

esteja invertido. Na CSN, é o Conselho de Administração que é composto, em grande medida, 
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por especialistas em economia e gestão empresarial. Por outro lado, uma gama também 

estreita de especialização caracteriza a Diretoria Executiva. No entanto, a concentração de tais 

conhecimentos é no campo da engenharia. Na verdade, o único membro que possui formação 

em administração e finanças é o CEO e Presidente da CSN, Benjamin Steinbruch. 

A Tata Steel se distingue destes dois padrões, no entanto. O Conselho de 

Administração da Tata é composto por uma variedade bastante equilibrada de expertises, que 

variam de arquitetura e engenharia, passando por geologia, e indo até economia e 

contabilidade. Mais surpreendente é a composição da alta administração da empresa. Embora 

existam alguns executivos treinados em escolas de comércio e economia que ocupam cargos 

específicos, a grande maioria da Diretoria Executiva é composta por engenheiros, porém com 

formação, ao nível de pós-graduação, em gestão de negócios. 

Esses três padrões diferentes sugerem resultados pouco conclusivos. Se Froud et al. 

(2000) e Williams (2000) estão certos e a financeirização deve ser entendida como uma 

transformação no regime de concorrência, as mudanças ao nível da empresa devem ser 

influenciadas por ela. Assim, mais importante do que relacionar estratégias industriais aos 

conhecimentos das camadas gerenciais, é fundamental olhar para as ações da administração 

contra o pano de fundo do aumento das pressões competitivas. O equilíbrio entre os aspectos 

operacional e financeiro do funcionamento das empresas tem de ser decisivamente 

influenciado pelo ambiente competitivo. 

A idéia principal é que a estrutura de governança corporativa importa menos do que as 

relações entre ambos os aspectos – financeiro e operacional – e seus operadores. Assim, o 

processo de financeirização de empresas industriais deve ser visto dentro quadro do ambiente 

de concorrência, que pode ser alterado e até revertido. Este ambiente é determinante ou 

condicionante da estrutura interna das empresas. No entanto, a intensidade seja da 

determinação ou do condicionamento é uma questão de investigação em nível setorial. Nesse 
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sentido, os componentes financeiros e operacionais, embora inter-relacionados nas decisões 

das empresas, assumem papéis dominante e subordinado, a fim de se adaptar ao ambiente 

concorrencial. Por este motivo, uma visão geral sobre as companhias abertas brasileiras pode 

ser útil. 

 

O trabalho dos diretores financeiros salvou os resultados das empresas abertas no segundo trimestre. O 
esforço para manter o faturamento sacrificou duramente as margens, mas os lucros do período 
permaneceram estáveis devido a uma soma de juros e dólar em queda com gestão financeira atilada. 
Uma pesquisa realizada com exclusividade [...] pela empresa de informações financeiras Economática 
analisou os resultados de 151 companhias abertas que divulgaram seus balanços [...] A conclusão do 
estudo é que o faturamento das 151 empresas permaneceu estável, ao redor de 148 bilhões de reais no 
segundo trimestre do ano. O lucro operacional, porém, caiu 41 por cento, encolhendo para 12 bilhões de 
reais em 2009 ante 28 bilhões em 2008. Mesmo assim, os lucros líquidos encolheram modestos 6,6 por 
cento, para 16 bilhões de reais (GRANDILONE, 2009: 01). 

 

No caso da CSN, em face da evidência disponível, é necessário ser cauteloso. Apesar 

do fato de que as operações financeiras se tornaram uma característica decisiva da estratégia 

da empresa, esses movimentos ainda permanecem subordinados aos resultados mais gerais de 

funcionamento da empresa. Em primeiro lugar, o período de comparação entre os resultados 

operacionais e financeiros é bastante estreito, indo desde o primeiro trimestre de 2008 ao 

segundo trimestre de 2009. Esse período abrange o final da fase de expansão da siderurgia 

(booming phase) – passando pelo início da crise financeira mais recente (2008-2009) e 

atingindo, aparentemente, o seu completo desenvolvimento. 

Duas medidas de resultados operacionais foram utilizadas nessa comparação. Uma 

delas é o Lucro Operacional (antes de Resultados Financeiros e Participações) e a outra é o 

Lucro antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (EBITDA). Estas duas métricas 

de valor (CALLON; MILLO; MUNIESA, 2007) são importantes para compreender o lucro 

líquido da empresa. Com a ajuda de um gráfico, pode-se observar que o lucro total da CSN 

espelha com bastante precisão a trajetória do primeiro dispositivo, OP. No entanto, há um 

fator específico que contribui para este resultado.  
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Em 17 de outubro de 2008 um consórcio asiático, liderado pela casa de trading 

japonesa Itochu Corp., anunciou que tinha pago U$ 3,12 bilhões por uma participação de 40% 

na mineradora brasileira Namisa, pertencente à CSN. Na verdade, o negócio supervalorizou 

os ativos da Namisa e foi fechado em um cenário prospectivo ascendente dos preços do 

minério de ferro no curto prazo. À beira da crise financeira e à luz dos 33% a 45% da atual 

desvalorização nos preços do minério de ferro, entende-se que este fator foi decisivo para os 

resultados do OP da CSN no quarto trimestre de 2008, quando a recessão já começara. A 

métrica mais confiável nesse caso é o EBITDA, que já estava mostrando uma redução 

explícita de rentabilidade operacional da empresa em face da diminuição da demanda no 

mercado internacional. 

Por outro lado, os resultados financeiros da CSN foram influenciados por uma 

variedade de fatores. Dentre eles, um dos principais condicionantes do mau desempenho 

monetário da companhia no terceiro trimestre de 2008 foram as suas operações financeiras 

com American Depositary Receipts (ADRs). A firma teve uma  
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[...] perda de aproximadamente R$ 1,3 bilhão decorrente da operação de Total Return Equity Swap 
referenciada à cotação das ADRs da CSN, que tem por objeto a troca de rentabilidade de ativos (swap) 
de taxa de juro contra a variação da cotação das ADRs da Companhia (CSN, 2009: 41). 
 

Apesar dessas perdas, os ganhos acumulados com as operações com ADRs chegou a 

R$ 3,1 bilhões entre 2003 e o segundo trimestre de 2008. Durante o trimestre seguinte 

(primeiro de 2009), a CSN alcançou lucro de R$ 200 milhões em seu Total Return Equity 

Swap, reduzindo o impacto de encargos de empréstimos e financiamentos. Devido às 

condições adversas do mercado internacional, o perfil de suas operações financeiras foi 

também alterado. No primeiro trimestre, R$ 110 milhões foram gerados por operações com 

derivativos, incluindo a variação cambial, enquanto no segundo trimestre estes atingiram R$ 

344 milhões (incluindo as operações de swap) e os ganhos monetário e cambial chegaram a 

R$ 143 milhões. Em face do menor ganho significativo em suas operações de swap (e 

também devido aos riscos envolvidos), a empresa decidiu terminar o seu contrato de ADRs 

com o Goldman Sachs ADR em agosto de 2009. 

 
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) vai acabar com a operação de swap que fazia para apostar na 
valorização de suas próprias ações. [...] Por meio do swap, a CSN ficava exposta à variação do preço de 
suas ações e, em contrapartida, pagava a variação da Libor mais um spread de 0,75% ao ano ao banco 
[Goldman Sachs]. Com a derrubada do mercado no auge da crise, a CSN chegou a perder R$ 1,3 bilhão 
com o swap no terceiro trimestre do ano passado. Mas como a operação começou a ser feita em 2003, 
ela tinha acumulado de ganho de R$ 3,1 bilhões antes disso.  (VALOR ECONÔMICO, 2009: 01) 

  

É importante que a discussão sobre o comportamento das firmas industriais, a partir da 

hipótese de financeirização de suas concepções e práticas, atravesse o exame real das 

condições em que as decisões estratégicas são tomadas e efetivamente implementadas. Nesse 

sentido, é importante combinar a abordagem proposta por Kemp, reforçando a investigação 

sobre as trajetórias educacionais e profissionais das camadas gerenciais e proprietárias, e a 

análise do conjunto de operações financeiras estratégicas das empresas e de setores 



105 

 

econômicos inteiros, com ênfase no seu impacto nos resultados finais, vis-à-vis seus 

resultados operacionais. 

Duas conclusões provisórias podem ser indicadas. Em primeiro lugar, a crescente 

importância das operações financeiras vis-à-vis suas ações mais estritamente operacionais não 

converteu as siderúrgicas em “trading & marketing companies”, como hipótese de Kemp 

(2009) sugere para as empresas de mineração, ou mesmo em empresas financeiras. 

Simultaneamente, para avançar do nível setorial ao macroeconômico, é necessário retomar a 

tese da mudança de era e sua impossibilidade estrutural de Froud et al. (2000) e Williams 

(2000). Ela torna compreensível que os core businesses das indústrias extrativa e da 

transformação devam continuar os mesmos. 

No entanto, o fenômeno da financeirização também deve ser entendido como a força 

dinâmica que move para frente e para trás este core business. Em detrimento de uma 

metamorfose completa da indústria, a financeirização global sobrepõe um mecanismo de 

multiplicação de valor – o que adicionaria uma dimensão suplementar aos processos de valor 

do paradigma das RPGs – a um sistema econômico decisivamente produtor de valor. Essas 

funções são alteradas relativamente aos papéis de subordinação e de dominação nos níveis da 

firma e do setor, embora a criação de valor comande a economia em um nível mais geral. 

Apesar disso, os agentes (gestores, empresas, acionistas, etc.) se comportam de acordo com 

seus campos de referência, impulsionando, por exemplo, os dispositivos para multiplicar o 

valor. É a partir de uma abordagem comportamental, seguindo decisões e ações concretas, que 

os processos de financeirização podem ser avaliados. 

A Tata Steel, a maior empresa siderúrgica da Índia, também vem estabelecendo 

acordos financeiros sob contextos de mercado extremamente competitivos. Em julho de 2009 

a Tata “arrecadou US$ 500 milhões em uma venda de global depositary receipts para 

financiar [...] [a expansão de sua] produção na Índia, para 10 milhões de toneladas métricas e 
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investir em suas operações de mineração na Austrália, África e Canadá" (HU; ROY, 2009). 

Parte da explicação da conversão da batalha entre Tata Steel e CSN pelo controle da Corus 

reside na progressiva financeirização destas duas, e de grande parte das empresas do setor, 

assim como na desfinanceirização da própria Corus. 

Inicialmente um player ativo na consolidação da indústria, a Corus tornou-se um alvo 

para as empresas que procuravam um caminho para o mercado da União Européia. Os 

rumores se sucediam: além do grupo alemão ThyssenKrupp (11º; 16.5 Mtpa.), produtores 

russos como o Grupo Evraz (13º; 13.9 Mtpa.) (DEWSON, 2006b) e a OAO Severstal (15º, 

13.6 Mtpa) (FELTHAM, 2006), bem como a indiana Tata Steel (56º; 4.4 Mtpa)91 (DEWSON, 

2006a) estavam envolvidos. Todos eles eram consideravelmente menores do que o Corus 

Group em termos de capacidade de produção. Na verdade, a produção da Corus em 2005 foi 

de mais de quatro vezes maior do que a produção da Tata. 

A Tata Steel apresentou uma proposta formal em 17 de outubro de 2006, oferecendo 

455 pence por ação em dinheiro pela Corus – R$ 5,1 bilhões, incluindo cerca de £ 1 bilhão em 

dívidas da companhia. Mesmo antes, o Evraz Group já desistira da idéia de fusão com a 

Corus, na sequência da “valorização do mercado de ações” (MARSH, 2006) que 

caracterizavam o setor. No entanto, logo que o interesse da Tata Steel se transformou em uma 

oferta de fato, uma corrida de ofertas pela firma ainda podia ser apreciada. A OAO Severstal e 

outro grupo siderúrgico russo, a Novolipetsk Steel – NLMK (30º; 8.5 Mtpa.) “se recusou a 

descartar uma oferta pelo grupo anglo-holandês” (MARSH; LEAHY, 2006a) e mantiveram os 

acionistas da Corus confiantes e animados. Esperava-se também que a CSN fizesse uma 

contraproposta pela empresa (WHEATLEY, 2006), cujo preço das ações atingiu 479 pence 

por ação no mesmo dia na Bolsa de Londres. 

                                                           
91 Os dados sobre a produção de aço bruto para todas as quatro firmas citadas referem-se a 2005 (WSA, vários 
anos), ano anterior à aquisição da Corus. 
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Em 2006, a Tata Steel era a maior siderúrgica privada da Índia e “um dos produtores 

mais rentáveis e de custos mais baixos do mundo. [Custava a] “Tata US$ 234,02 para fazer 

uma tonelada de aço em comparação com uma média mundial de US$ 350 por tonelada” 

(MARSH; LEAHY, 2006a). No entanto, as operações da empresa eram ainda restritas aos 

mercados asiáticos. A Tata Steel, que faz parte do maior grupo empresarial privado na Índia 

(Tata Group), tinha, naquele momento, alcances nacional e sub-regional (Sudeste Asiático). 

Fundamentalmente uma empresa nacional desde 1907, a Tata Steel incorporou a única 

siderúrgica de Cingapura, NatSteel Ltd, em 2004, em uma transação de US$ 286 milhões em 

dinheiro. Conseqüentemente foi adquirido o controle sobre fábricas de produtos longos, 

principalmente na Austrália, China, Filipinas, Tailândia, Vietnã e Malásia, além de Cingapura 

(BURTON; MERCHANT, 2004). Naquele momento, o Diretor-Gerente da empresa, 

Balasubramanian Muthuraman, celebrou o acordo como “um passo importante nos nossos 

planos para construir um negócio global, especialmente nos mercados de alto crescimento, 

como a China e o Sudeste Asiático. Esta aquisição também irá nos fornecer uma plataforma 

para novas aquisições” (HINDUSTAN TIMES, 2004). 

Em 2005, a Tata Steel também comprou uma participação acionária de 40% na 

Millennium Steel, com base na Tailândia, no valor total de US$ 404 milhões, incluindo 

dívidas de até US$ 229 milhões (MERCHANT; KAZMININ, 2005). Ao mesmo tempo, a 

empresa vinha planejando e realizando aumentos na capacidade de produção em sua terra 

natal. Tal artifício foi uma condição necessária da sua dupla estratégia de expandir e 

desintegrar suas operações, simultaneamente ingressando em mercados consumidores de 

produtos de alto valor agregado, enquanto reforçava vantagens comparativas de baixo custo à 

montante. Um passo adiante seria aumentar a influência da empresa em todo o mercado 

regional, ou mesmo uma ‘jogada’ trans-regional.  
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A Corus representou uma oportunidade rara e extremamente atraente para atingir esses 

objetivos. E o Conselho da Corus estava mais do que disposto a consumar a alienação da 

companhia. Na verdade, o Conselho vinha sendo ativo no detalhamento da proposta junto à 

gerência da Tata Steel e, correspondentemente, recomendou a oferta aos acionistas da Corus 

apenas um dia depois de seu anúncio (MARSH; LEAHY, 2006a). Embora a administração e 

os fundos de pensão da Corus tenham apoiado o acordo, alguns investidores institucionais e 

corporativos exibiam uma decepção incomum sobre a avaliação da empresa. 

A Joseph Cyril Bamford Excavators Limited (JCB), uma produtora de máquinas 

pesadas britânica, manifestou ‘sérias preocupações’, sob a égide de motivações nacionalistas e 

protecionistas, através de uma carta ao Financial Times (BAMFORD, 2006). 

 

De Sir Anthony Bamford. 
 

Senhor, eu estou triste e decepcionado que a Corus está falhando em liderar a consolidação da 
indústria siderúrgica global e, em vez disso, parece ansiosa para jogar-se nos braços da Tata, uma 
siderúrgica significativamente menor do que a própria Corus. 

A JCB é tanto um acionista significativo (2,05% – 18 milhões de ações) e um grande cliente da 
Corus, comprando 330.000 toneladas de aço por ano, e fiquei impressionado pela recente reviravolta 
comercial da companhia, que a tornou uma empresa muito rentável. 

Na minha opinião, a Corus deve estar usando sua forte rentabilidade para expandir o negócio 
através da compra de siderúrgicas menores na Índia, no Brasil ou em outro lugar. Por que ela não é mais 
ambiciosa? 

Vendê-la significa que a indústria britânica será a perdedora. Um lance bem sucedido pela Tata 
verá a Europa entregar o controle de um ativo industrial valioso e produção e, a um preço que é muito 
baixo. Concordo com a Standard Life (maior acionista da Corus) que 455 centavos por ação é 
inadequado. 
 

Anthony Bamford, 
Presidente,  

J. C. Bamford Excavators, 
Rocester, Staffs ST14 5JP (2006). 
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O homem toma sempre o seu pequeno mundo 
Como se fora um todo altíssimo e profundo. 

Eu sou parte de parte, um todo me produz; 
Sou parcela do caos, de onde nasceu a luz.  

(Mefistófeles, Fausto) 
 

4. A REGIÃO SÍDERO-LOGÍSTICA DA AMAZÔNIA ORIENTAL: O 

ENCADEAMENTO DE ESTADO E FIRMAS NA FORMAÇÃO DE UM ESPAÇO 

CENTRAL DE ACUMULAÇÃO 

 

4.1. Estado e Desenvolvimento na Amazônia Oriental: modelos de ação estatal e 

representações da modernização induzida 

 

Não é de hoje que se observa uma imbricação estreita entre escalas territoriais nos 

processos de transformação socioeconômica experimentados pela região sídero-logística da 

Amazônia Oriental. Estratégias corporativas transnacionais – mínero-metalúrgicas em 

particular, grandes projetos infra-estruturais capitaneados pelo Estado Nacional e dinâmicas 

sociais locais e regionais têm contribuído para acelerar suas transformações e agravar suas 

desigualdades internas nos últimos 40 anos.  

Assim, esta seção se concentra em discutir um desses eixos de transformação regional, 

o Estado. Nesse sentido, apresenta algumas das ações mais representativas dos papéis 

institucionais que este vem desempenhando e suas representações do desenvolvimento 

econômico nacional e da Amazônia ao longo do período considerado, que tem como marco 

inicial o Golpe de 1964. 

Considerar-se-á, desse modo, a importância do Estado Nacional na formulação e 

implementação autônoma de ‘estratégias de desenvolvimento’, através de sua capacidade de 

criação de infra-estruturas produtivas – capital de grande escala e durabilidade (HARVEY, 
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2006) e estímulo ao setor privado no metacampo regional constituído pela Amazônia 

Oriental92, enfocada a partir da área de influência da EFC. 

O texto se inicia com uma apresentação resumida do estado da arte da ação do Estado 

Nacional demiurgo (EVANS, 2004) na definição de projetos de desenvolvimento nacional e 

amazônico e com a apreciação do mito político fundador da trajetória de incorporação do 

espaço oriental amazônico – a integração nacional. Em seguida, enfatiza o modelo centralista-

autoritário do Regime Militar na elaboração da política desenvolvimentista dos anos 1960, 

introduzindo a asfixiante necessidade de financiamento desse padrão via integração nos 

mercados internacionais de commodities já nos anos 1970.  

Discute, ainda, a alteração deste modelo nos anos 1980, apresentando-a a partir das 

mudanças nos papéis institucionais desempenhados no âmbito de sua crise – da demiurgia ao 

parto e ao pastoreio (EVANS, 2004).  Não deixa, no entanto, de pontuar as continuidades 

estruturais da ação estatal, tendo na privatização e no postulado da eficiência das dinâmicas de 

mercado (MONTEIRO et al., 2005) chaves de entendimento das dinâmicas sociais 

subsequentes na região. Embora possua preocupações descritivas, a seção não é exaustiva em 

relação aos projetos e ações implementados ao longo dos períodos analisados. Apesar disso, 

elabora algumas considerações que podem complexificar a análise da ação estatal nesse 

espaço. 

A produção bibliográfica sobre a fração oriental amazônica é analiticamente pródiga 

no que concerne à apreciação das concepções e políticas de desenvolvimento elaboradas e 

executadas pelo Estado Nacional brasileiro, assim como sobre os seus efeitos sobre a 

natureza, a sociedade e a economia regionais.93 Carneiro (1994), por exemplo, analisa os 

impactos políticos diretos na região de Açailândia da ação do Estado autoritário no período 

                                                           
92 Amapá, Maranhão, Pará, Tocantins e parte do Mato Grosso (à exceção dos municípios do pantanal). 
93 Certamente porque é a ação estatal que, nos anos 1960, interrompe um ciclo de mudanças sociais e 
econômicas endógenas pouco perceptíveis.  
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pós-196494 a partir do Programa Grande Carajás (PGC), enfocando seu papel no reforço das 

estruturas prévias de poder e dominação e suas novas linkages com a estrutura assimétrica da 

economia regional.  

Analisa, também, a pressão exercida pela EFC, e pelos empreendimentos industriais 

instalados a partir das novas condições locacionais que esta proporciona, sobre a estrutura 

fundiária do oeste maranhense, compreendendo o Estado como um mediador tecno-jurídico 

da inscrição privada no espaço amazônico (CARNEIRO, 1997). Coelho, Monteiro & Silva 

(2006) discutem as alterações nos quadros natural e social do sudeste paraense de sucessivas 

políticas estatais, tendo como eixo o Programa Ferro Carajás (PFC) e a estratégia de controle 

territorial da Vale.95 

Monteiro (2004b) apresenta em detalhe a estratégia estatal de formulação de uma 

política tributária e fiscal – com alíquotas inferiores às mundialmente praticadas – que reduz 

consideravelmente os significativos riscos de retorno da atividade minerária, impactando 

positivamente sobre sua lucratividade. Fazendo uso da terminologia das RPGs, é exatamente a 

política tributária e fiscal do Estado nacional que engendra uma determinada estrutura 

territorial de captura de valor – dotando a Vale de enorme vantagem sobre suas principais 

concorrentes, a BHP Billiton e a Rio Tinto.  Monteiro aponta neste trabalho para o fato de que 

por processos de apropriação desigual do poder político, a referida estratégia privilegia os 

entes federados mais poderosos e penaliza os estados onde se realiza a extração mineral, em 

particular o Pará, onde se localiza a Província Mineral de Carajás.  

Coelho & Monteiro (2005) fazem um balanço da obra do Prof. Stephen Bunker, 

relacionando, por sua vez, tais contribuições teóricas ao modelo de planejamento para a 

                                                           
94 Uma estrutura institucional e um projeto simbólico-discursivo de integração da Amazônia já vinham sendo 
esboçados anteriormente. Para a apreciação da década de 1950, vide D’Araújo (1992). 
95 Em 2007 a então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) alterou o seu nome-fantasia para Vale (JUNIOR, 
2007). 
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Amazônia operado a partir de 1964. Dessa forma, sua análise da integração das relações entre 

sociedade e natureza e das trajetórias comparadas das economias eminentemente extrativas no 

sistema capitalista, caracterizadas por reduzida complexidade e alto nível entrópico, permite 

avaliar o insucesso dos efeitos de encadeamento em projetos de desenvolvimento 

centralmente apoiados em empreendimentos minerários. 

Monteiro (2005) empreende, também, uma avaliação ampla e pormenorizada dos 

principais projetos de extração e transformação mineral na Amazônia desde a década de 50, 

relacionando a intervenção estatal direta e sua ação legal-institucional à concentração espacial 

de grandes capitais e à incorporação de custos privados pelo Estado e pela sociedade, com 

vistas à geração de divisas externas e ao financiamento do padrão nacional-

desenvolvimentista brasileiro. 

Oliveira (2004), por sua vez, discute especificamente o impacto do PFC e de seu 

‘braço’ indígena, o “Projeto Ferro-Carajás: Apoio às Comunidades Indígenas” sobre a 

referida problemática e sobre seu campo próprio, relacionando Estado, Vale, assessores e 

pesquisadores, lideranças indígenas e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) às dramáticas 

mudanças nos modos de vida, organização econômica e mobilização política dessas 

populações. 

Amparando-se na apresentação de um segmento representativo do estado da arte das 

relações entre Estado e conformação socioeconômica da Amazônia Oriental, é necessário 

estabelecer um ponto de corte para a análise das principais políticas de estruturação territorial 

deste espaço. Assim, Coelho & Monteiro (2004) atribuem também ao planejamento estatal, 

posto em marcha ainda durante a 2ª Guerra Mundial, o papel determinante na reconfiguração 

do espaço econômico e social amazônico. 

Incorporadas ao esforço de guerra e respondendo também a dinâmicas internas, a 

política e a economia nacionais passariam a ser influenciadas por novas categorias 
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ideológicas, como as noções de ‘espaço vital’ e de ‘integração nacional’, que seriam 

incorporadas a ações e projetos estatais de cunho modernizante já nos anos 1940.96 A 

incorporação de regiões menos desenvolvidas tornava-se progressivamente condição sine qua 

non do desenvolvimento de todo o país. 

Esse processo de incorporação, inicialmente discursivo, estabeleceu as bases 

simbólicas que justificavam a intervenção estatal, ou seja, a concepção da fronteira como 

vazio demográfico e estoque de recursos naturais, e que, portanto, se destinava naturalmente à 

expansão do povoamento (idem: 92) e da riqueza nacionais. Dessa forma, as representações 

sobre a Amazônia brasileira vêm sendo baseadas, desde sempre (OLIVEIRA, 2004: 138-140), 

em ‘mitos’ políticos sobre a natureza de seu potencial econômico e suas populações (ou ainda 

mais importante, sua ausência ou incapacidade). 

Ademais, a noção de vazio demográfico tinha dois componentes básicos: um 

propriamente físico e outro de cunho socioeconômico. Enquanto que o primeiro, ainda que 

possuísse alguma base empírica para territórios restritos neste espaço, seria contradito nesta e 

nas décadas subsequentes pela mobilização sociopolítica na Amazônia Oriental; o segundo 

baseava-se em nova mitificação, ainda mais poderosa, a de que as estruturas sociais e 

econômicas vigentes nesse território eram fundamentalmente atrasadas e incapazes de 

impulsionar processos de desenvolvimento econômico regional. Os pares dicotômicos do 

dependentismo (desenvolvimento x subdesenvolvimento e modernidade x atraso) já tinham 

fincado raízes na ideologia nacional-desenvolvimentista brasileira. Assim, 

 

                                                           
96 A política de colonização do 1º Governo Getúlio Vargas, resumida no lema ‘Marcha para o Oeste’, e a 
Expedição Roncador-Xingu representaram as ações iniciais desta orientação ideológica. A essas políticas se 
seguiria a criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA), em 1953, e 
a conseqüente criação da Amazônia Legal como área de planejamento. A ação infra-estrutural mais importante 
nos 11 anos de existência da agência foi a construção da Rodovia Belém-Brasília, já no âmbito do Plano de 
Metas 1956-1961. 
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[...] a noção de atraso [...] reforçava a apreensão como arcaicas das formas de organização econômica 
e social [precedentes]. Em decorrência, os fundamentos sociais, econômicos e ecológicos dessas 
estruturas dissipativas [caboclas, camponesas, extrativistas, etc.] seriam irrelevantes para a elaboração 
das políticas de desenvolvimento, uma vez que tal abordagem, além de nelas não reconhecer 
potências capazes de resolver os problemas regionais, vislumbrava que, com a edificação de 
estruturas modernas, elas seriam, de uma ou de outra forma, erradicadas como, inclusive, condição 
necessária à modernização da região. (MONTEIRO, 1998: 56-57). 

 

A tônica da transformação de discursos, ações pontuais e planos de colonização 

localizados, ainda que sustentados em fluxos migratórios e em uma política avançada de 

expansão da malha rodoviária, em um nítido projeto de desenvolvimento econômico regional 

é dada pelo Golpe Militar de 1964. É no quadro da solução autoritária para a questão social 

que o mito da integração nacional encontra as justificativas ideológicas e a conjuntura 

econômica favoráveis ao seu caminho e desaguamento no nacional-desenvolvimentismo. 

Do ponto de vista da justificação ideológica, a Doutrina da Segurança Nacional e 

Desenvolvimento, somada à nova faceta geopolítica mundial, desembocou em uma política de 

intervenção interna (MONTEIRO, 2005: 144) que cumpria seu papel na unificação das elites 

dirigentes em torno de uma visão do gasto público infra-estrutural como elemento estratégico.  

A estrutura institucional orientada para o desenvolvimento do território amazônico e, 

por conseguinte, nacional, assim se apresentava. Em âmbito geral, o Brasil vivia o seu 

“milagre econômico” entre os anos de 1968 e 1973.97 Antes disso, em 1966, havia sido criada 

a Superintendência para o Desenvolvimento do Amazônia (SUDAM) em substituição a 

SPVEA, e o Banco da Amazônia (BASA). Nesse período, o Governo Federal realizaria 

investimentos expressivos no levantamento de dados geofísicos da região, com ênfase no 

Projeto Radares da Amazônia (RADAM) (MONTEIRO, 2005: 144-145).  

                                                           
97 Em sua base se encontra o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), 1964-1966.   
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Em 1970, fora lançado o Plano de Integração Nacional (PIN), articulando um 

sentimento marcadamente nacionalista à idéia do vazio demográfico amazônico98 e à 

liberação do excedente de mão-de-obra nordestino pelas secas de 1969 e 1970 e pelas tensões 

sociais em torno da terra que se avolumaram no Nordeste na década de 60. Dessa perspectiva, 

a ‘produção’ do ‘vazio’ se ligava à necessidade de promover um “escape espacial para 

conflitos não solucionados” (KOHLHEPP, 2002: 37). 

O plano previa a colonização por cerca de um milhão de famílias, número reduzido 

posteriormente pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para 100 

mil, ao longo de 200 km de leitos rodoviários a serem construídos. Em função do ideário do 

planejamento de eixos e corredores de desenvolvimento, seu foco prioritário era, então, a 

construção de infra-estruturas rodoviárias de longa distância (idem: 38), sendo suas principais 

áreas de atuação as rodovias BR-230 (Transamazônica) e BR-163 (Cuiabá-Santarém).  

Em 1971, fora lançado o I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico (I PND) 

para o período 1972-1974, dando prosseguimento à estratégia de substituição de importações, 

ainda que concedendo maior ênfase à indústria de bens de consumo duráveis, em especial à 

automobilística. No mesmo ano, o governo decreta a criação do I Plano de Desenvolvimento 

da Amazônia (I PDA) e o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA). 

Por outro lado, o modelo estatal-intervencionista produzia efeitos positivos do ponto 

de vista do crescimento econômico e da industrialização em pontos concentrados do território, 

tanto em nações ‘desenvolvidas’ quanto nas ‘subdesenvolvidas’. O caráter geograficamente 

concentrado da expansão industrial vinha sendo teorizado a partir da experiência européia em 

torno das noções de pólo de crescimento e de desenvolvimento (PERROUX, 1977).  

                                                           
98 Os lemas “integrar para não entregar” e “uma terra sem homens para homens sem terra” são representativos 
dessa orientação. 
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Tais noções, assim como as de indústrias e complexos industriais motrizes 

(MONTEIRO et al., 2005: 74), baseadas na premissa da concentração espacial de capitais, 

principalmente nas indústrias de base e de bens de capital, como forma de indução de 

desequilíbrios econômicos (MONTEIRO, 2005: 145) e de efeitos atrativos e de encadeamento 

produtivo, forneceriam parte das bases sobre as quais o Estado nacional-desenvolvimentista 

estabeleceria os parâmetros de sua intervenção.  

Dentro de um escopo mais amplo, no qual a Economia e a Sociologia do 

Desenvolvimento, apoiando-se na comparação de trajetórias históricas de desenvolvimento, 

apontavam para a estrita necessidade de intervenção econômica direta do Estado nos 

chamados capitalismos tardio (GERSCHENKRON, 1962; HIRSCHMAN, 1961) e 

retardatário (CARDOSO DE MELLO, 1982), é que se dá a materialização dessa ação. 

Assim, no final de 1974, a criação II Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(II PND) é decretada para o período 1975-1979, tendo como objetivos manifestos “o 

desenvolvimento dos setores de bens de capital e insumos básicos e o fortalecimento da 

empresa privada nacional” (SILVA, 2003: 01). Os capitais nacional e internacional passam a 

compor o tripé do desenvolvimentismo brasileiro (EVANS, 1980). 

Nesse ano, foi também criado o Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da 

Amazônia (POLAMAZÔNIA)99 e a estrutura de oferta de incentivos fiscais aos 

empreendimentos que se instalassem na região, baseada no Fundo de Investimentos do 

Nordeste (FINOR) e no Fundo de Investimentos da Amazônia (FINAM).100  

                                                           
99 As 15 áreas prioritárias do POLAMAZÔNIA foram: Xingu-Araguaia, Carajás, Araguaia-Tocantins, 
Trombetas, Altamira, Pré-Amazônia Maranhense, Rondônia, Acre, Juruá Solimões, Roraima, Tapajós, Amapá, 
Juruena, Aripuanã e Marajó. 
100 Do ponto de vista fundiário, foram incitados dois traços que se perpetuariam na região: o reforço da 
concentração e a conversão de capitais diversos em capitais agrários. Segundo Kohlhepp, tornara-se “vantajoso 
para bancos, companhias de seguro, mineradoras e empresas estatais, de transportes ou de construção de estradas 
investir na devastação da floresta tropical para introduzir grandes projetos de criação de gado, com subsídios 
oficiais, realizando a exploração das terras a preços baixos” (2002: 39). 
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É nesse contexto que se dá a descoberta pela United States Steel Corporation (US 

Steel) dos recursos minerais da Serra de Carajás em 1967 (MONTEIRO et al., 2006: 416) e a 

montagem da infra-estrutura necessária para a sua exploração. A criação da Amazônia 

Mineração S.A. (AMZA), em 1970, joint venture entre a US Steel (49%) e a então 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) (51%) expressava já a referida materialização das 

concepções estatais de controle e intervenção econômica direta.  

Em 1977, a US Steel retirou-se do negócio,101 segundo Monteiro et al. por 

discordâncias com o cronograma de exploração estabelecido pela estatal (idem: 417) e pelo 

nível de preços do minério de ferro no mercado internacional. No entanto, a deterioração da 

conjuntura econômica internacional, que ainda não se mostrara por completo até 1973, fora 

decisiva e resolutamente ignorada quando da formulação do II PND e da entrada da economia 

nacional em um período de ‘marcha forçada’. 

Esse sentimento de inevitabilidade do crescimento econômico e da quase onipotência 

da ação demiúrgica do Estado brasileiro (EVANS, 1995: 39) certamente não poderia ser 

acompanhado pela US Steel, com a agudização dos custos de transporte transoceânico e de 

financiamento externo do empreendimento.102 Além disso, a avaliação do quadro 

internacional da mineração e da indústria siderúrgica impunha uma visão comedida, mais 

orientada para a redução103 do que para a expansão de investimentos. 

Do ponto de vista do quadro financeiro internacional, o PFC e o PGC já nascem 

anacrônicos. A razão principal deste anacronismo é a importância crescente que as atividades 

minerárias de larga escala e voltadas para a exportação assumem para a manutenção do 

                                                           
101 Indenizada em US$ 50 milhões por seus investimentos e mais 6% de juros. 
102 As duas crises do petróleo, de 1973 e 1979, são determinantes da elevação de custos e dos efeitos do 
financiamento externo dos investimentos na indústria de base e na mineração sobre a escalada da dívida externa 
e sobre a recessão econômica de toda a década de 80. 
103 Markusen (1988: 174) aponta para o fato de que o emprego na indústria siderúrgica norte-americana vinha 
declinando desde o final da década de 60, tendência acentuada a partir de 1979. 
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equilíbrio do Balanço de Pagamentos brasileiro, servindo para recuperar o fôlego do já, 

naquele momento, combalido projeto nacional-desenvolvimentista.  

É nesse sentido que o mito da integração nacional se desvela como realidade da 

integração assimétrica, de modo que as estratégias de desenvolvimento polarizadas em torno 

de grandes fontes de matérias-primas, as chamadas economias regionais extrativas, como a da 

Amazônia Oriental, estiveram e estão entrelaçadas com debilidades nos setores primário e 

secundário no Sudeste, motor econômico nacional, que se expressam em déficits expressivos 

no Balanço Comercial.  

Desse modo, a necessidade de integração amazônica expressava, então, algumas 

características de funcionalidade e reforço das estratégias centrais de internacionalização, 

formuladas e direcionadas a partir da megacefalia econômica do Sudeste. O esforço 

suplementar do II PND acabaria priorizando investimentos em siderurgia, metais não-ferrosos 

e química de base em regiões periféricas, em particular no território amazônico, enquanto que 

os investimentos em bens de capital ficariam restritos às regiões metropolitanas (LOIOLA, 

2005: 09) e às aglomerações industriais já existentes, em especial no eixo Rio-São Paulo, 

apenas aprofundando estas linkages funcionais. 

O PFC, um mega-projeto de exploração, beneficiamento primário e exportação 

mineral, e o PGC, um projeto de desenvolvimento econômico regional diversificado, 

incorporando atividades agropecuárias e florestais, minerais, infra-estruturais e de serviços, 

além de atividades industriais104 (OLIVEIRA, 2004: 137) se inserem, então, em um quadro 

complexo, econômico e político, que irá alterar decisivamente a estrutura social da Amazônia 

Oriental nos anos 1980 e instituir propriamente uma região sídero-logística. 

                                                           
104 Os pólos definidos pelo PGC foram: Barcarena, Marabá, Serra dos Carajás, São Luís, Tucuruí e Imperatriz 
(MONTEIRO et al., 2006: 418). 
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Monteiro et al. (2005) apresentam esse primeiro ‘modelo de ação estatal’ no território 

amazônico a partir do postulado da ação motriz do Estado na realização de investimentos de 

capital fixo de larga escala e grande durabilidade (HARVEY, 2006) e na constituição de 

parcela expressiva do capital industrial privado a ser inscrito naquele espaço. 

Assim, de forma a tornar factível a infra-estrutura do complexo mina-ferrovia-porto, a 

então empresa estatal investiu US$ 825 milhões, enquanto que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) participou com outros US$ 1,02 bilhão, além 

de outras fontes nacionais, perfazendo um montante de US$ 1,872 bilhão, ou 51,4% do capital 

total de US$ 3,642 bilhões (MONTEIRO et al., 2006: 424).105 

Logrou-se estabelecer a principal atividade econômica que modela o território oriental 

amazônico, a mineração de ferro, bem como o conjunto das infra-estruturas necessárias para a 

sua extração, estocagem, beneficiamento primário (a Vale possui uma planta industrial de 

tratamento de minério de ferro, que produz pellet-feed, sinter-feed e granulado de minério de 

ferro106 em Carajás) e transporte ferroviário (892,5 km da EFC107) e marítimo (Terminal 

Marítimo de Ponta da Madeira – TMPM, localizado no Porto de Itaqui, São Luís).108 

Embora tenham concretizado uma estrutura física de apoio ao crescimento econômico 

do espaço oriental amazônico bastante impressionante, os efeitos pretendidos pela política 

                                                           
105 O Estado brasileiro ainda apoiou a Vale para a obtenção de empréstimos e financiamentos da European Coal 
and Steel Community - ECSC (US$ 600 milhões), da Nippon Carajás Iron Ore Co., Ltda., um consórcio de 
firmas japonesas (US$ 500 milhões), do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 
(US$ 304,5 milhões), do Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) (US$ 122,5 milhões), além de outras fontes 
estrangeiras. 
106 A Vale também dispõe de uma usina peletizadora, inaugurada em 2002 em São Luís.  
107 A EFC atravessa 23 municípios (19 no Maranhão e 4 no Pará), possuindo estações de embarque nos 
seguintes: Parauapebas, Marabá, Açailândia, Santa Inês e São Luís. Monteiro et al. (2006: 418-421) apresentam 
as condições tecno-políticas dessa decisão de investimento, relacionando a opção ferroviária, em detrimento da 
hidroviária, a condições estabelecidas por financiadores externos, em particular os japoneses, cuja indústria 
siderúrgica deveria garantir os contratos de venda do minério no longo prazo. 
108 Algumas outras infra-estruturas correlatas importantes: a Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE Tucuruí); a 
Ferrovia Norte-Sul (FNS), cujo trecho projetado e concedido à Vale de 720 km entre Açailândia e Palmas (TO) 
ainda se encontra incompleto; o Porto de Vila do Conde, em Barcarena; as rodovias federais BR-010 (Belém-
Brasília), BR-230 (Transamazônica) e BR-222, e a rodovia estadual PA-150. Além dessas, as company-towns 
habitadas por funcionários dos empreendimentos mínero-industriais, sendo as mais expressivas as cidadelas de 
Carajás e Vila dos Cabanos, Barcarena. 
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nacional-desenvolvimentista naquela fase foram apenas parcialmente concretizados. Segundo 

Monteiro et al., da ampla intervenção proposta pelo PGC, apenas a “aplicação de incentivos 

fiscais e creditícios aos pólos guseiros e à exploração da madeira” (2006: 418), assim como os 

projetos de colonização agropecuária previstos nos sucessivos planos, saíram do papel. 

Em 1981, ocorreu a primeira detonação para a abertura da mina N4E109 em 

Parauapebas, e apenas quatro anos mais tarde, em 1985, a EFC operou o primeiro trem de 

minério. No ano seguinte, enquanto se iniciam as vendas do Sistema Norte, com o primeiro 

embarque de minério para o porto de Oita, no Japão, a ferrovia passa, também, a operar o 

transporte de passageiros, reduzindo substancialmente os custos de transporte na região.  

Nesse sentido, o conjunto dos investimentos infra-estruturais durante o Regime Militar 

concorreu decisivamente para a “eliminação de barreiras físicas (e ideológicas) à circulação 

de mercadorias e de mão-de-obra através da extensão de redes de transporte e energia” 

(BECKER, 1997: 11-12). O esforço de integração dos recursos e populações amazônicos 

nesse período representou, assim, uma etapa do papel do Estado no processo de acumulação 

de capital, mas que, ainda hoje, permanece inconclusa. 

A partir da operação efetiva da infra-estrutura logística, os projetos de investimento na 

produção de ferro gusa passam a ter uma base material na qual se apoiar. A realização desses 

investimentos diretos dependeu, estruturalmente, de dois fatores: da já aludida base material 

ou infra-estrutural, provida pelo Estado, e das condições de formação do capital guseiro. 

Ainda que em um momento de inflexão do seu papel nos campos econômicos nacional 

e amazônico, é o Estado que dá a tônica da formação do capital guseiro. As transformações 

previstas pelo PGC, baseadas inicialmente em uma plataforma exportadora (MARKUSEN, 

1995) ou enclave minerário, se materializariam em efeitos de encadeamento produtivo, 

                                                           
109 O Sistema Norte é composto por seis principais áreas de mineração: N4E, N4WC, N4WN, N5W, N5E e 
N5EN. As reservas totais estimadas são de 18,23 bilhões de toneladas de minério de ferro, estando localizadas 
no Pará, entre os municípios de São Félix do Xingú e Marabá. 
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concorrendo para a criação de um “complexo industrial metal-mecânico” e para a 

“internalização da renda” através da criação de cerca de “44 mil empregos” (BRASIL, 1989 

apud MONTEIRO, 2004a: 02). 

A base e primeira etapa do referido complexo seriam os investimentos na produção de 

ferro gusa de mercado. Sendo assim, o Estado Nacional destinou recursos públicos aos 

projetos de plantas guseiras aprovados, através do FINOR e do FINAM, que atingiram até 

75% do valor total necessário à formação dos sítios industriais e à aquisição de áreas 

destinadas à formação de base florestal (MONTEIRO, 2004a: 03).  

Nesse sentido, as raízes da parceria entre o Estado Nacional brasileiro e o capital 

privado são profundas e duráveis, na medida em que a passagem do modelo centralista-

autoritário, baseado no postulado da ação motriz do Estado (MONTEIRO et al., 2005: 74), ao 

descentralizado-democrático, fundado no postulado da eficácia das dinâmicas de mercado 

(idem), é marcada menos pela abdicação daquele de suas funções de planejamento do que 

pela mudança do conteúdo deste. 

No caso da privatização da Vale, em 1997, o preço de venda do lote de ações 

disponível para a compra atingiu US$ 3,13 bilhões. Apesar dos argumentos em favor da 

opção pela pulverização do lote (modelo britânico), que tendencialmente aumentaria seu valor 

total e reduziria o poder de formação de oligopólio, a União o transferiu de forma indivisível 

(43,71% das ações da companhia) a um bloco de controle, o Consórcio Brasil, tendo à frente a 

CSN. 

Em detrimento do campo de força que se constituiu em torno da transferência da Vale 

à iniciativa privada e das mobilizações relativas à sua reestatização, a ação do Estado pode ser 

interpretada no interior do quadro mais amplo do processo de privatizações da mineração e da 

siderurgia. Nesse sentido, o Estado atuou na formação e na complexificação (EVANS, 2004: 
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39) de grupos empresariais nacionais, como no caso do Grupo Vicunha, que liderou o referido 

consórcio e é originário do setor têxtil. 

A motivação para a engenharia política do ‘leilão’ de lotes fechados na década de 

1990 é alheia ao padrão antitético mais freqüentemente evocado para a sua apreensão: público 

x privado. Na realidade, a estratégia de ‘construção social’ de grupos empresariais e da 

acumulação privada nos setores mínero-metalúrgicos está ligada a padrões estruturais de 

gestão econômica que transcendem a passagem dos modelos de atuação estatal – 

propriamente o equilíbrio das contas externas, de modo que a variável-chave do processo é o 

controle nacional.110 

À intervenção econômica direta do Estado demiurgo do período precedente, se 

contrapõem tanto a continuidade da oferta de infra-estruturas públicas, de subsídios à 

atividade econômica e da incorporação de parte dos custos privados111 – ações típicas de seu 

papel de pastoreio – quanto à função de parteiro (idem: 40) de novos grupos econômicos, 

priorizando, sobretudo, a internacionalização – a orientação exportadora voltada à formação 

de superávits comerciais e à competitividade no setor mínero-metalúrgico.   

Essa ingerência na formação do capital mínero-metalúrgico na Amazônia Oriental se 

expressa como estratégia de sobrevida do planejamento desenvolvimentista em face da 

marcada alteração da capacidade de intervenção nos anos 1980 – ainda que a inflexão das 

estratégias estatais após 1995 não tenha sido tão dramática quanto em outros espaços. De um 

lado, porque os efeitos do crescimento econômico, em termos de expansão do produto e da 

renda, se fizeram sentir naquele primeiro decênio por conta do início da operação de sua 

                                                           
110 Após as mudanças no controle da companhia com o descruzamento acionário entre Vale e CSN em 2001, a 
controladora do Conselho de Administração da Vale passou a ser a Valepar S.A., que detinha 53,6% do capital 
votante (32,9% do capital total) em setembro de 2008. Por sua vez, a composição acionária da Valepar agregava 
Litel/Litela (Previ), com 58,1%, Bradespar (17,4%), Mitsui (15%), BNDESpar (9,5%) e Elétron (Opportunity), 
com 0,02%, em março de 2004. Considerando o controle federal das participações do BNDESpar e da Previ, 
cuja diretoria é indicada pelo Governo Federal, e privado do Bradespar, o capital votante nacional é majoritário. 
111 Custos de P&D, por exemplo, parcialmente internalizados pelo Estado através das ações do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) e de grupos setoriais no BNDES. 
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plataforma exportadora, e de outro, porque a inflexão no planejamento estatal, no âmbito dos 

planos plurianuais de 1996-1999 (Brasil em Ação), de 2000-2003 (Avança Brasil) e de 2004-

2007 (Brasil de Todos), se orientava para o reforço – e não mais para a construção – da 

competitividade de alguns espaços seletos, sendo esta entendida como a integração 

multimodal de sistemas logísticos de grande porte.  

A mudança no modelo da ação estatal estava amparada em dois pilares básicos: sua 

atuação prévia na construção de espaços dotados de vantagens comparativas relacionadas à 

disponibilidade e custos de recursos naturais, de transporte e da mão-de-obra, como a 

Amazônia Oriental; e a já aludida e estrutural orientação exportadora, ligada à estratégia de 

equilíbrio das contas nacionais. 

Dessa forma, diante da consideração das mudanças na conjuntura econômica 

internacional e, consequentemente, no seu padrão de intervenção, cabe afirmar que o Estado 

não abdicou de uma estratégia desenvolvimentista. Ao assumir um papel tipicamente indutor 

– aglutinando as funções de parteiro e pastor – e ao delegar parte do planejamento e da 

execução dos investimentos infra-estruturais (BECKER, 1999: 35) ao setor privado, foram 

redefinidos, na verdade, os contornos do tripé nacional-desenvolvimentista (EVANS, 1980), 

com o setor privado – nacional e internacional – assumindo maior importância. 

A pedra de toque da nova política de desenvolvimento e integração (inter)nacional é a 

idéia de Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (ENIDs) (VERDUM, 2007; 

MONTEIRO, 2005; BECKER, 1997), apresentada no Programa Brasil em Ação. Marcada por 

continuidades manifestas com o modelo intervencionista anterior, a perspectiva dos ENIDs 

projeta a integração competitiva da Amazônia Oriental via sistemas logísticos e infra-

estruturais (trans)nacionais. 
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Nesse sentido, o “Brasil em Ação” definiu cinco eixos112 de integração nacional e dois 

de integração continental,113 sendo o ENID “Norte-Sul” o mais importante para os propósitos 

deste capítulo, já que previa investimentos no trecho Imperatriz-Estreito (MA) da Ferrovia 

Norte-Sul (FNS)114 e integração com a hidrovia Araguaia-Tocantins, além de obras na BR-

153 (Transbrasiliana), com ênfase na competitividade da fronteira agrícola sojeira do Centro-

Oeste. Durante os anos de vigência do programa, a taxa de investimento privado não chegou a 

atingir ¼ do montante investido. 

Por sua vez, o “Avança Brasil” definiu doze prioridades,115 sendo o eixo “Araguaia-

Tocantins” estruturado pela referida hidrovia e pela BR-010 (Belém-Brasília) e objeto da 

metade dos investimentos destinados à Amazônia Legal – US$ 3,5 bilhões (VERDUM, 2007: 

03). Aqui, também, a parcela do Estado na composição dos investimentos atingiu cerca de 2/3 

(KOHLHEPP, 2002: 50).  

Mesmo com a mudança do bloco político hegemônico no poder em 2003 e com as 

alterações na política econômica e na estrutura do gasto público, o “Brasil para Todos” seguiu 

os mesmos conceitos de incorporação capitalista do espaço e criação de competitividade via 

reforço de vantagens comparativas.  

Por fim, aparentemente, o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – 2007-

2010 – vem operando de forma similar, acelerando a integração mito-política desse espaço 

através do adensamento dos investimentos no Porto de Vila do Conde, Barcarena; na BR-230; 

                                                           
112 Norte-Sul, Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. 
113 Saída para o Caribe e Saída para o Pacífico. A perspectiva de integração e consolidação da hegemonia 
brasileira em nível sul-americano vem sendo materializada desde 2000 pela iniciativa intergovernamental de 
Integração das Infra-estruturas Regionais Sul-Americanas (IIRSA). A idéia de um sistema logístico continental 
indutor da formação de economias industriais de massa, da aceleração do crescimento econômico via setores 
dinâmicos e da integração interna via incorporação capitalista de recursos e populações se baseou na política dos 
ENIDs dos anos 90 (VERDUM, 2007). 
114 A FNS, que quando concluída ligará os 1.980 km que separam Senador Canedo (GO) a Belém (PA), se 
conecta com a EFC em Açailância (PA). A Vale obteve, em 2007, a concessão do trecho Palmas (TO) a 
Açailândia (720 km), reforçando sobremaneira seu quase monopólio logístico regional. 
115 Saída para o Caribe, Hidrovia Madeira-Amazonas, Costeira Norte, Araguaia-Tocantins, Transnordestina, 
Oeste, Rio São Francisco, Centro-Oeste, Hidrovia Paraguai-Paraná, São Paulo, Costeira Sul e Franja de Fronteira 
(VERDUM, 2007: 03). 
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na eclusa 2 da Usina Hidrelétrica (UHE) de Tucuruí; na FNS; dentre outros. Novamente, 

embora difira de seus antecessores recentes pela magnitude (R$ 503,9 bilhões), o principal 

bloco de investimentos é ainda o de infra-estrutura, e sua distribuição, inicialmente, não 

reverte as históricas disparidades inter-regionais do país.  

A despeito das mudanças estruturais, frequentemente pontuadas na atuação do Estado 

no que concerne à capacidade de planejamento e execução de planos de desenvolvimento 

econômico regional na segunda metade dos anos 1980, com ênfase na redefinição da 

importância relativa das estratégias privadas e públicas de incorporação do espaço e de seus 

recursos e populações, talvez seja necessário concentrar a análise nas similitudes e 

complementaridades dos dois períodos considerados. 

O esforço desta seção foi, então, o de tornar mais complexa a discussão dos modelos e 

papéis institucionais desempenhados pelo Estado ao longo dos últimos 40 anos na região 

sídero-logística oriental amazônica. Desse modo, acentuando deliberadamente as 

similaridades inerentes aos modelos clássicos centralista-autoritário e descentralizado-

democrático, pôde-se perceber a continuidade dos processos de modernização induzida de 

‘cima’ para ‘baixo’. 

Pôde-se, também, apreciar o caráter cíclico das representações do desenvolvimento e 

da própria Amazônia Oriental, enquanto “fronteira de recursos”. No início dos anos 1970, o 

PIN anunciava o mito da integração a partir dos eixos e corredores de desenvolvimento, sendo 

logo em seguida substituído pelas concepções de pólos e complexos industriais motrizes. No 

entanto, as políticas de desenvolvimento econômico regional mais recentes, baseadas nos 

ENIDs, não parecem apresentar conteúdos significativamente diferentes (VERDUM, 2007; 

KOHLHEPP, 2002; BECKER, 1999) das necessidades de incorporação capitalista funcional 

do espaço amazônico.  
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Ainda que se possam inferir algumas alterações importantes do ponto de vista de sua 

escala ampliada e da intenção em superar efeitos concentradores através da integração efetiva 

de todo o eixo (BECKER, 1999: 36), o caráter de formação de plataformas exportadoras 

(MARKUSEN, 1995) e corredores logísticos116 é cada vez mais presente na região, seja a 

partir do complexo sojeiro, seja a partir da especulação e projetos efetivos de usinas 

siderúrgicas integradas em Bacabeira (MA) e São Luís (SANT’ANA JR., 2006). 

Não obstante, a blindagem política do planejamento econômico vem permitindo a 

construção da competitividade, ainda que baseada em vantagens comparativas estáticas, como 

custos logísticos e de mão-de-obra e proximidade de fontes de matérias-primas. A 

privatização do setor mineral e a formação e consolidação de grupos econômicos nacionais 

representaram esforços nesse sentido. 

O aprofundamento da análise das contradições dos modelos e papéis do Estado possui 

campo fértil na Amazônia Oriental, território fundamental na estratégia nacional de inserção 

externa competitiva e privilegiado na incorporação capitalista do espaço, que ainda se 

encontra incompleta.  

 

4.2. Desenvolvimento Econômico como Transformação Social Estrutural da 

Amazônia Oriental 

 

De fato, nada existe de imutável na realidade objetiva, muito menos as estruturas sociais. (COSTA 
PINTO, 1972: 98). 

 

A importância do estudo socioantropológico do desenvolvimento econômico se assenta 

sobre duas razões fundamentais. Uma delas diz respeito a que o tema do desenvolvimento 

ainda não foi inserido completamente nas preocupações da principal corrente dentro das 

                                                           
116 Reforçando os efeitos concentracionais em suas extremidades. 
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Ciências Sociais a se ocupar dos fenômenos econômicos – a saber, a Sociologia Econômica. 

Dentre muitos outros fenômenos macroeconômicos, como o investimento e a produção, por 

exemplo, e que mereceriam uma atenção especial quanto aos seus processos decisórios, o 

desenvolvimento econômico – e não ‘o projeto de desenvolvimento’ estudado extensivamente 

pela antropologia (BARÉ, 2004; SCHRODER, 1997; ESCOBAR, 1991) – tem sido pouco 

focalizado.  

A outra razão é que ao longo da década de 1960, tal abordagem socioantropológica 

acerca do desenvolvimento, profundamente indutiva117, histórica (MACHADO NETO, 1963: 

08) e, sobretudo, social, foi ao menos ensaiada.118 Espera-se, nesse sentido, que possam ser 

recuperados alguns de seus aportes para a discussão de processos desenvolvimentistas mais 

contemporâneos, de modo integrado ao movimento mais geral de reposicionamento da 

Sociologia e da Antropologia diante dos fenômenos tradicionalmente considerados como 

econômicos. Com esse objetivo, deve-se apontar que a concepção geral da Sociologia do 

Desenvolvimento brasileira119 da referida década acerca do desenvolvimento econômico 

como mudança social estrutural deve ser entendida como a tese central deste trabalho.  

Partindo desta idéia, o que vem a ser o desenvolvimento econômico? Empregando uma 

definição provisória tomada de empréstimo ao próprio Costa Pinto, o desenvolvimento 

                                                           
117 Pelas determinações macroeconômicas externas e pela estrutura agro-exportadora do capitalismo nacional, a 
industrialização pesada, carreada pelo Estado (CARDOSO DE MELLO, 1982), e a urbanização se tornaram as 
formas específicas pelas quais o desenvolvimento econômico se promoveu como recomposição setorial da mão-
de-obra, aumento de renda per capita e, sobretudo, difusão de ganhos de produtividade. Assim, os trabalhos de 
pesquisa empírica de Lopes acerca da “fixação do operário de origem rural na indústria” (1971: 29) e de seu 
trabalho teórico acerca da formação da sociedade urbano-industrial no Brasil (1976) exemplificam este 
movimento geral disciplinar. 
118 No entanto, atualmente, tais aportes têm se restringido às análises no campo da história do pensamento 
sociológico, como no excelente livro de Maio & Villas Bôas (1999), Ideais de Modernidade e Sociologia no 

Brasil: ensaios sobre Luiz de Aguiar Costa Pinto. 
119 É notável que a produção sociológica brasileira sobre o desenvolvimento econômico esteja, toda ela ou ao 
menos o seu hardcore, compreendida nos marcos da década de 1960. Às publicações que fazem uso específico 
do termo ‘Sociologia do Desenvolvimento’ em seus títulos, tais como Machado Neto (1963), Calderan Beltrão 
(1965), Pereira (1970) e Pinto Ferreira (1978), se agrega um amplo e considerável tratamento sociológico da 
temática. Esta abordagem talvez tenha nas obras de Costa Pinto (1978; 1972) e Costa Pinto & Bazzanella (1967; 
1969) sua mais completa representação, mas encontra eco nos trabalhos de Lopes (1976; 1971) e novamente 
Pereira (1976). 
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econômico constitui “uma configuração específica, historicamente definida, do processo geral 

de mudança social” (1972: 96). As vantagens de se partir desta primeira definição, bastante 

genérica, são variadas. Em primeiro lugar, esta é uma definição geral e abstrata. Nesse 

sentido, é bem sucedida em evitar confundir as respectivas estrutura e forma desta 

configuração específica, que propriamente a definem, com as possíveis causas do 

desenvolvimento econômico, particularmente a inovação tecnológica e a intervenção estatal. 

Em segundo lugar, em não sendo uma definição economicista, desenvolvimento não 

pode ser sinônimo ou suplemento de crescimento.120 E, ao mesmo tempo, por ser uma 

definição socioantropológica, não pode ser confundida com os seus efeitos, finalidades ou 

funções. Assim, às definições habituais de ‘crescimento com equidade’, desconstruindo um 

possível trade-off entre desenvolvimento e distribuição equitativa de ativos (ou mesmo 

renda), que permanecem muito populares entre economistas e sociólogos, se opõe uma 

abordagem nitidamente amoral.  

O desenvolvimento econômico não pode ser equacionado a um processo de canalização 

distributiva, e, portanto, moral, do crescimento, que tende a permanecer como núcleo 

econômico indutor do processo. Costa Pinto (1972) já apontara esta moralização, ao afirmar 

que o desenvolvimento econômico em si é tema científico e ideológico e, portanto, se 

expressa como conceito e dogma, hipótese e doutrina; em suma, se apresenta duplamente 

como teoria e como projeto ou programa político.121  

Desse modo, objetivando a redefinição do desenvolvimento econômico como categoria 

socioantropológica objeta-se contra a máxima de que ‘sem crescimento não haveria 

                                                           
120 A conclusão de Baré a respeito da conceituação econômica – e economicista – de desenvolvimento explicita 
claramente essa questão: “Pude concluir que o desenvolvimento, enquanto fenômeno pode ser definido como 
“uma espécie de brinde Bonux que se pode encontrar por acaso em um pacote de crescimento econômico” 
(1987). De fato, as noções “crescimento” e “desenvolvimento” formam juntas um tipo de táxon terminológico 
tão indissociável quanto “ateísmo” e “crença”.” (1997: 05) 
121 Pinto Ferreira já apontara “o impacto da palavra e o apelo emotivo às suas consequências” (1978: 35) como 
fator de confusão conceitual, também notando sua indistinção em relação às idéias de progresso, crescimento e 
mudança secular (idem). 
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desenvolvimento’ a idéia oposta de que sem desenvolvimento não há crescimento. Isto porque 

são exatamente um risco potencial, de grande magnitude, envolvido na reprodução cultural de 

grupos, organizações e instituições (transformação estrutural) e uma recomposição das 

relações de valor, poder e enraizamento entre os agentes engajados em um espaço específico 

(construção de um metacampo ou arena sociopolítica), que implicam propriamente ações e 

reações economicamente relevantes. São elas – ações e reações – que canalizam o 

deslocamento de populações, a liberação de mão-de-obra e a abertura de novas frentes de 

exploração de matérias-primas, dentre outros fenômenos, e que permitem os processos de 

agregação industrial de valor. Isto tende a ser potencialmente expressivo em contextos de tipo 

greenfield, como Itaguaí, se verificando fortemente também em Açailândia e Marabá.122 

Em terceiro lugar, o conceito de desenvolvimento econômico como mudança social 

estrutural é uma definição explicitamente histórica, já que expressa uma temporalidade 

específica123, a do surgimento e difusão do modo de produção capitalista. E, ao mesmo tempo, 

é implicitamente geográfica, implicando uma espacialidade própria. Nesse sentido, Calderan 

Beltrão enuncia: – “Desenvolvimento é um processo inédito e irreversível de mudança social, 

através do qual se instaura numa região um mecanismo endógeno de crescimento econômico 

cumulativo e diferenciado” (1965: 115). Ademais, em Costa Pinto, a dimensão relacional 

                                                           
122 Na seção seguinte, em que o processo de mudança social do município de Açailândia é ao menos esboçado, 
torna-se claro que a transformação econômica depende de processos de reconfiguração – prévia e simultânea à 
instalação do pólo – da estrutura social local. 
123 Mais do que isso a noção de desenvolvimento econômico é especificamente diacrônica, pois que integra uma 
visão do presente interpretada a partir das categorias diacríticas da mudança/transformação: passado e futuro. 
Nesse sentido, a estabilidade própria de certas estruturas sociais do presente é reinterpretada como estagnação, 
isto é, como uma permanência indevida do passado, a qual deve ser combatida com mecanismos de mudança 
capazes de projetar e concretizar o futuro ‘desenvolvido’, sejam eles ‘grandes empreendimentos’ ou projetos de 
desenvolvimento. No caso de Baré, por exemplo, que se ocupa mais propriamente de políticas públicas de 
desenvolvimento, esta temporalidade diacrônica se encontra muito claramente estabelecida. Para ele, “tentar 
descrever políticas ou projetos de desenvolvimento significa necessariamente ter de descrever fenômenos 
diacrônicos. Mais exatamente, estes sistemas de agentes se inscrevem em uma temporalidade que lhes é 
constitutiva.” (1997: 13). Há, no entanto, uma diferença básica entre a perspectiva aqui adotada e a de Baré e 
outros autores que se ocupam dos chamados projetos de desenvolvimento – e particularmente de sua dimensão 
de política pública – como Schroder (1997), por exemplo. A de que estes atuam em um nicho específico de 
conhecimento acerca do tema em questão, a saber, o das estruturas sociais dos projetos de desenvolvimento e 
suas histórias. Na abordagem aqui adotada, o que estão em foco são exatamente as estruturas sociais do 
desenvolvimento. 
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estrutural a que se alude neste projeto, a partir de contribuições das sociologias de Weber e 

Bourdieu, é também parte integrante tanto do fenômeno do desenvolvimento quanto de sua 

apreensão cognitiva: 

 

O estudo sociológico dos problemas de desenvolvimento econômico não teria interesse, nem mesmo, 
talvez, tivesse objeto, se o que estivesse em desenvolvimento não fosse uma realidade humana, um 
conjunto de relações sociais quotidianas e concretamente vividas, uma estrutura social e um estilo de 
vida. É isso o que realmente se transforma e como tudo isso constitui o campo da sociologia, resulta que o 
desenvolvimento econômico é um problema muito mais sociológico do que estritamente econômico 
(1972: 101). 

 

Desse modo, o desenvolvimento econômico deve ser apreendido a partir da 

transformação das condições de produção, reprodução e representação de agentes e grupos 

econômicos e não econômicos, em situações concretas formadas e estruturadas por 

assimetrias e desequilíbrios de valor, poder e enraizamento. Nesse sentido, assume-se que o 

desenvolvimento econômico não gera a mudança social e um conjunto de relações 

sociopolíticas124 – mas também ações e reações –, sendo estas últimas encaradas meramente 

como mecanismos institucionais de regulação da vida social.  

Mudança social e relações sociopolíticas são uma parte indecomponível do 

desenvolvimento econômico; não são efeitos, são sua estrutura e forma, respectivamente. 

Ambas, entendidas como fenômenos economicamente relevantes, constituem propriamente as 

estruturas e modos relacionais pelas quais a transformação econômica é vivida como uma 

“profunda experiência humana” (COSTA PINTO, 1972: 102). Nesse sentido, o 

desenvolvimento econômico não constitui um estágio intermediário entre dois estados de 

equilíbrio, expressando sim a cumulatividade da mudança social estruturada, mas também 

                                                           
124 O conceito de sociopolítico é tratado neste projeto em um sentido amplo, a saber, o de uma qualificação ou 
adjetivação derivativa de instituições, organizações e indivíduos, em sua intencionalidade e agência; mas 
principalmente, refere-se a uma característica estrutural das interações que se processam em territórios 
produtivos, e que geram efeitos econômicos diretos e indiretos.  
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provocada, da interação social, superposta a outras situações pregressas de mudança que se 

repõem continuamente. Nesse sentido provocado a que Costa Pinto alude,  

 

 [...] a consciência125 da transição, sociologicamente encarada, passa a ser, então, parte indissociável do 
próprio processo e se alguém desvairadamente quisesse evitá-la só teria um meio a tentar: parar a 
História. Por outro lado, como um dos ingredientes inevitáveis do que já se chamou de mobilização 

social, a tomada de consciência, por parte de cada um, da transição em que todos estamos envolvidos, é 
condição altamente importante e significativa para que ela prossiga por vias históricas não catastróficas e 
a garantia maior de redução ao mínimo de suas alternativas irracionais, potencialmente inerentes a 
qualquer processo de transição social. Em certo sentido, é quando uma sociedade, tomando consciência 
da transição, passa a promovê-la, que realmente começa ela a apresentar os característicos do que 
legitimamente se pode chamar de desenvolvimento (1978: 27-28). 

 

Acredita-se, nesse sentido, que os novos investimentos em siderurgia que vêm sendo 

planejados e postos em marcha no Rio de Janeiro e na Amazônia Oriental podem 

efetivamente constituir processos de desenvolvimento econômico territorialmente 

concentrados. No território produtivo estruturado em torno do enclave exportador da Vale em 

Carajás, que compreende parte dos estados do Pará e Maranhão, a presença basilar da 

indústria extrativa de minério de ferro e a abundância e desregulamentação da exploração da 

biomassa vegetal atraiu a partir dos anos 1980 cerca de 18 empresas produtoras de ferro gusa 

que se localizaram estrategicamente ao longo da EFC, que liga a Serra de Carajás, em 

Parauapebas, onde o padrão urbano-industrial é também do tipo company-town (PIQUET, 

1998: 129-57), a São Luís.  

                                                           
125 Costa Pinto advoga três atitudes mentais típicas a processos de transição social, a saber: a vivência, que seria 
um plano de passividade em relação às implicações do desenvolvimento econômico; a consciência, que deriva da 
vivência e se exprime na aspiração dos grupos sociais de influir no processo, no sentido de sua determinação de 
ritmo e direcionamento em conformidade com interesses e valores; e, por fim, a ciência, que implica, 
primeiramente a delimitação do desenvolvimento como objeto sociológico, a partir da sua especificação como 
“variante histórica de transição social” (1978: 29), abarcando um conjunto de mudanças intencionalmente 
promovidas em diferentes esferas e setores das sociedades atrasadas, com o objetivo expresso de transformação 
da estrutura. Este é exatamente o sentido em que o autor define a idéia de desenvolvimento como mudança social 
provocada (idem: 39). Entretanto, opta-se, nesta tese, por circunscrever os elementos da intencionalidade do 
comportamento dos agentes sociais, permanecendo, ao menos provisoriamente, com a idéia operacional de 
desenvolvimento como mudança estrutural, que parece captar bem as duas faces de seus processos históricos, a 
intencionalidade e a estrutura objetiva. 
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Por sua centralidade logística, leia-se proximidade do mercado norte-americano de bens 

intermediários (minério de ferro e ferro gusa126), e abundância de matérias-primas, este 

território também vem sendo objeto de sondagens para a implantação de plantas siderúrgicas 

integradas.127 Nesse sentido, o Brasil128 vem se convertendo em um dos principais espaços de 

inversão de capital no setor siderúrgico no mundo, seguramente o mais importante da 

América Latina.  

Este redescobrimento das vantagens comparativas da produção de bens intermediários 

no Brasil tem uma dupla explicação. Em parte se insere em um movimento global de 

relocalização industrial, tendo a indústria de base, e em especial seu core ‘manufatureiro’, 

sido atraída pelos custos de fatores e pela acessibilidade litorânea aos mercados 

consumidores. Por outro lado, deriva das condições legadas pela privatização do parque 

industrial siderúrgico brasileiro, sob controle estatal até a década de 1980, e do esforço 

empreendido por este Estado em mobilizar e centralizar capitais para que a iniciativa privada 

nacional pudesse se lançar na nova rodada oligopólica do setor siderúrgico mundial, esforço 

em grande medida bem sucedido, particularmente no caso do Grupo Gerdau. 

A despeito das referidas condicionantes macroestruturais, as relações sociopolíticas que 

os agentes estabelecem e mobilizam territorialmente têm impactado na regulação da atividade 

econômica e, particularmente das decisões de investimento e operacionais de plantas 

siderúrgicas integradas. Nesse sentido, a escolha do município de São Luís como destino 

                                                           
126 Em 2002, cerca de 94% da produção de ferro gusa da Amazônia Oriental foi exportada para os EUA 
(MONTEIRO, 2005: 04). 
127 Recentemente, a joint-venture entre a Vale e a Baosteel decidiu rever seus planos de instalar uma usina de 
placas em São Luís, optando pelo Espírito Santo, embora a Cia. Siderúrgica do Mearim tenha anunciado um 
projeto de implantação similar em termos de escala e produto final para Bacabeira, ainda no Maranhão. 
128 Por esses e outros projetos de implantes siderúrgicos no país, podendo ser citados ainda dentre os mais 
destacados, os da CSN em Congonhas (MG), e os da Vale no Ceará e no próprio Espírito Santo, junto a 
Baosteel. 
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locacional de uma usina integrada a coque para a produção de placas voltadas para 

exportação129 parece ser emblemática do referido ponto de vista. Em realidade, a 

 

[...] Companhia Vale do Rio Doce, o Governo do Estado do Maranhão e a Prefeitura de São Luís 

anunciaram a pretensão de instalar um Pólo Siderúrgico composto por 3 usinas siderúrgicas com 
capacidade de produção de 7,5 milhões de toneladas anuais de placas de aço na Ilha de São Luís, voltadas 
à exportação, totalizando 22,5 milhões de toneladas/ano, e duas gusarias, em uma área de 2.471,71 
hectares localizada na Ilha de São Luís, próximo ao Porto do Itaqui (ZAGALLO et al., 2004). 

 

 A moralização inicial do desenvolvimento econômico do Maranhão e, 

especificamente, de São Luís,130 como dependente da consolidação de sua ‘vocação’ 

siderúrgica131, que agregaria valor a uma parcela expressiva do minério exportado pela Vale, 

encontrou um processo de organização de um conjunto de movimentos sociais e políticos – 

dentre os mais notáveis, o Movimento Reage São Luís e o Fórum Carajás –, que se 

empenharam na desconstrução do discurso desenvolvimentista das elites políticas e 

econômicas locais e estaduais, de modo que tais decisões de investimento fossem avaliadas, 

também moralmente, em termos técnicos, propriamente ambientais, e públicos, 

especificamente sociais.  

 Nesse sentido, o documento Considerações Preliminares sobre a Implantação de um 

Pólo Siderúrgico na Ilha de São Luís (ZAGALLO et al., 2004), e que parece ser o marco 

documental do estabelecimento de novas relações sociopolíticas no território, já apontava para 

a necessidade de  

 

                                                           
129 Uma joint-venture entre a Vale e a chinesa Baosteel. 
130 Processos de moralização do desenvolvimento e de investimentos industriais e infra-estruturais de porte, 
implicando inclusive em fetichismo, já foram notados por Lima (2005) no caso da implantação da indústria 
automobilística no estado do Rio de Janeiro, entre 1995 e 2000, assim como Thévenot (2002), para o caso da 
auto-estrada européia E07, na região de Pau-Zaragossa (França-Espanha). 
131 Nesse sentido, o Jornal Valor Econômico nota, em 12 de abril de 2005, que a “tentativa de instalar uma 
grande usina de aço em São Luís é antiga: remonta à época em que o senador José Sarney (Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB), inimigo político do [...] [ex-]governador maranhense, José 
Reinaldo Tavares (Partido Trabalhista Brasileiro - PTB), foi presidente da República, em 1985. Na presidência 
do país, Sarney criou Usina Siderúrgica do Maranhão (Usimar), projeto fadado ao fracasso” (GÓES, 2005). 
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[...] observar que o local escolhido para implantação do pólo siderúrgico desobedece às conclusões do 
Plano Diretor do Complexo Portuário e Industrial de São Luís, trabalho realizado em 1996 pelo Governo 
do Estado do Maranhão (com patrocínio da Companhia Vale do Rio Doce), em que restou sugerida que a 
implantação de indústrias pesadas ocorresse no Município de Rosário (onde hoje se situa o município de 
Bacabeira) (idem). 

 

A moralização do debate, extensamente retratada, se expressa inclusive na imprensa 

nacional, que apresenta a questão como “briga política” e “disputa política local132 [que] pode 

acabar afugentando os sócios estrangeiros da Vale” (GÓES, 2005), simultaneamente 

relacionando outros projetos não necessariamente substitutivos, a partir do discurso de 

quadros técnicos da Vale, das empresas potencialmente suas parceiras nas três plantas 

previstas, como no caso da “sul-coreana Posco, que [...] já prioriza um projeto na Índia” 

(idem).  

Processos deste tipo implicam que a moralização discursiva do desenvolvimento é 

prática corrente, expressando a recomposição dos agentes no metacampo sídero-logístico. 

Acredita-se, sobretudo, que muitos dos mais recentes espaços institucionais e processos de 

avaliação técnica e ambiental, como as Audiências Públicas e Estudos e Relatórios de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA), que se constituíram no mais novo instrumento de 

reconfiguração das relações entre economia e sociedade em âmbito territorial, se 

fundamentam inclusive na teatralização do debate público sobre meio ambiente e atividade 

econômica, como se pôde inferir, por exemplo, na assistência à Audiência Pública do Projeto 

de Expansão da Usina Presidente Vargas, da CSN, em 27 de setembro de 2007.133  

                                                           
132 O caráter pejorativo dos termos ‘política’ e ‘local’, implicando idéias associadas de particularismo e interesse 
restrito, é manifesto. 
133 No mesmo sentido moralizante já referido, o jornal aQui, com circulação no Sul Fluminense, relaciona os 
impactos diretos da construção de seu Alto-Forno n° 4 (AF-4) e da planta de aços longos no mercado de trabalho 
mesorregional à prévia teatralização da legitimidade pública do empreendimento, que se efetivaria na própria 
Audiência. “É aí que a audiência pública de quarta, em Volta Redonda, tem peso preponderante na decisão que a 
direção da CSN vai tomar. Se tudo correr bem, se não houver empecilhos, protestos, reclamações e ações contra, 
a empresa pode muito bem decidir por tirar logo do papel, como o aQui já mostrou, o projeto do AF-4 para a 
Usina Presidente Vargas. [...] Dependendo do que for decidido na Audiência Pública de quinta, 27, a economia 
de Volta Redonda poderá sofrer um impacto, positivo, muito grande com a construção do AF-4 e com a fábrica 
de aços longos. A usina de placas de aço, por exemplo, poderá gerar cerca de onze mil empregos durante as 
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No caso de São Luís, a mobilização das relações sociopolíticas buscou reconstruir 

socialmente o sentido do desenvolvimento, agregando, inclusive, suas pautas à legitimação da 

coalização de agentes políticos que resultou na eleição de Jackson Lago (Partido Democrático 

Trabalhista - PDT) para o governo do estado em 2006 – deslocando a principal oligarquia 

político-econômica maranhense do exercício efetivo do poder por cerca de 40 anos. É apenas 

no sentido das ligações mais enraizadas da conjuntura política estadual com o impacto 

daquela mobilização relacional (CARNEIRO, 2007) que se pode compreender a posição 

governamental orientada à sustentação da definição tecno-ambiental de ‘empurrar’ o 

empreendimento da Vale e da Baosteel para Bacabeira, a cerca de 50 km da capital. 

 

A posição do governo de querer a implantação do empreendimento em Bacabeira, por onde passa a 
Estrada de Ferro Carajás, leva em consideração fatores como a minimização dos transtornos da 
relocação de moradores e preservação da área para outros possíveis empreendimentos de menor porte. 
Em São Luís, os custos ambientais e sociais são grandes em razão da poluição que o uso do carvão vai 
gerar, da enorme quantidade de água que vai consumir, além de ter de deslocar 14 mil pessoas 
(JORNAL PEQUENO, 2007b). 
 

 Ainda assim, o resultado prático da definição prioritária atribuída a um projeto similar 

da própria Vale e da Baosteel no Espírito Santo, em detrimento da planta maranhense, não 

pode ser entendida exatamente como uma falha no estabelecimento de fatores sócio-

reguladores das decisões corporativas de investimento. Assim, 

 

[...] durante meses, a Vale do Rio Doce manteve conversas com representantes do Estado do Maranhão. 
Em algumas dessas reuniões, houve a presença, inclusive, de executivos da Baosteel. O principal 
impasse referia-se ao fato de o governo não concordar com a construção da usina, batizada de Maranhão 
Steel, na Ilha de São Luís. A sugestão foi o município de Bacabeira. Os sócios do projeto, no entanto, 
não gostaram da alteração, argumentando que o projeto poderia ser encarecido em US$ 600 milhões. O 
projeto inicial previa a construção de uma unidade para 7,5 milhões de placas, com orçamento estimado 
de US$ 4 bilhões. Há algum tempo, rumores davam conta de que a mineradora já negociava com o 
Espírito Santo a nova unidade (JORNAL DO COMMERCIO, 2007b). 

 

                                                                                                                                                                                     

obras e três mil quando entrar em operação. A de vergalhões, um pouco menos. Cerca de mil nas obras e 500 na 
operação” (AQUI, 2007). 
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 Na verdade, ambas as empresas tiveram de lidar, e, sobretudo a Vale, com uma 

densidade territorial (HESS, 2004) específica que afeta diretamente sua liberdade de escolha 

de combinações especificas de matérias-primas e trabalho, em um padrão tecnológico fixo no 

curto prazo, como supõe a teoria econômica mainstream. De fato, essa esfera de 

intencionalidade e estratégia, propriamente sociopolítica (RAMALHO, 2006), redefine 

objetivamente a posição dos agentes no metacampo sídero-logístico oriental amazônico em 

que estes se defrontam concretamente, acumulando e mobilizando recursos conversíveis, 

propriamente discerníveis através dos conceitos bourdieusianos de poder e capital.  

 A referida esfera está certamente, amparada nas condições geoeconômicas estruturais 

que limitam à siderurgia integrada à coque à proximidade das fontes de matérias-primas e 

mercados consumidores de bens intermediários. De fato, nem todos os territórios estão aptos, 

em função de suas capacidades mobilizatórias, a se engajar em lutas pela regulação de 

atividades industriais de grande porte.134 

 No entanto, como bem mostra o projeto da Companhia Siderúrgica do Mearim, que 

‘substitui’ imagética e empiricamente o projeto da Maranhão Steel, em Bacabeira, no 

ambiente ou campo da siderurgia no estado, a mobilização das relações sociopolíticas parece 

ter sido efetiva. De fato, os 

 

[...] entendimentos para instalação de uma companhia siderúrgica no município de Bacabeira estão 
avançando no Maranhão. O grupo empresarial Aurizônia Empreendimentos S/A está fundando a 
Companhia Siderúrgica Mearim, que prevê a produção de 10 milhões de toneladas de placas de aço por 
ano em Bacabeira. Nesta quinta-feira, 05, representantes da empresa entregaram os estudos de impacto 
ambiental e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) do projeto ao Governo do Maranhão e 
apresentaram à equipe da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio (Sinc) o projeto executivo do 
Terminal Portuário do Mearim, que será construído em Bacabeira para escoar a produção da usina. O 
empreendimento deve começar a funcionar em 2010 e vai gerar 4 mil empregos na indústria e outros 
600 no porto (JORNAL PEQUENO, 2007a). 

 

                                                           
134 Como o exemplo da implantação da fábrica de automóveis da Ford na Bahia, em detrimento do Rio Grande 
do Sul, demonstrou emblematicamente no movimento mais geral da ‘guerra fiscal’ dos anos 1990. 
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 Embora as suspeitas de que o Grupo Aurizônia não possua condições reais de 

investimento no setor siderúrgico, objetivando simplesmente a obtenção das licenças 

ambientais estaduais que reduziriam seu tempo prévio, sejam potencialmente fundamentadas 

– já que o montante a ser invertido, cerca de US$ 4,5 bilhões, supera em muito a capacidade 

atual do grupo na mobilização de capitais –, sua análise é provocativa e extremamente 

relevante para a compreensão das interações entre sociedade, empresas e Estado.  

 Assim, “o grupo Aurizônia, uma ex-sociedade por quotas de responsabilidade limitada 

que em 2004 transformou-se em sociedade anônima, declara[nte de] um capital social 

integralizado de apenas R$ 18,5 milhões” (RODRIGUES, 2007), parece formular um 

processo inédito de commoditização de licenças ambientais para implantação de atividades 

industriais, complexificando ainda mais a abordagem do metacampo sídero-logístico da 

Amazônia Oriental.  

 Assim, este elemento de intencionalidade e estratégia vem se mostrando efetivo em 

um número crescente de situações concretas, de modo que deve constituir uma parte 

importante da abordagem socioantropológica do desenvolvimento econômico. De fato, 

abordagens deste tipo vêm sendo ensaiadas. Em particular, esta tese espera esboçar 

analiticamente os contextos estruturados de relações sociopolíticas presentes em ambas as 

regiões sídero-logísticas, e que, em alguns casos, podem implicar em projetos bem sucedidos 

de sócio-determinação do território (SANTOS, 2007). Têm sido particularmente relevantes 

para a composição desta reflexão, os movimentos mobilizatórios de regulação social das 

decisões de implante de siderúrgicas integradas em São Luís, já apresentados em seus 

caracteres superficiais, e de Itaguaí; assim como os de Açailândia.  

 Aquele território, o de Itaguaí, similar ao de São Luís em função de posicionamento 

logístico e oferta subsidiada de infra-estruturas urbanas, já lida com os impactos da planta da 

TKCSA, assim como de projetos logísticos portuários de grande magnitude. A análise 
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proposta por Viégas (2007), nos termos a ambientalização dos conflitos sociais, aponta 

também, indicações fundamentais para a apreensão da ação de organizações como a 

Assembléia Permanente de Entidades em Defesa do Meio Ambiente Regional do Rio de 

Janeiro (APEDEMA) e o Fórum de Meio Ambiente e Qualidade de Vida da Zona Oeste e 

Baía de Sepetiba no renovado metacampo sídero-logístico deste estado. 

 Em Açailândia e Marabá, a questão ambiental se soma à questão dos padrões de uso e 

remuneração do trabalho, mormente do trabalho escravo no nodo carvoeiro das redes de 

produção do gusa de mercado, de modo que a operação de instituições como o Centro de 

Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia (CDVDH) e a liderança dos 

movimentos sociais do “Sul do Maranhão” (VÁRIOS AUTORES, 2007) e do Fórum Carajás 

são decisivas na composição do metacampo sociopolítico como forma específica dos 

processos de desenvolvimento concentrados territorialmente. Na próxima seção, se propõe, 

ainda de forma restrita, uma análise do processo, prévio à instalação do pólo guseiro, de 

desenvolvimento econômico como mudança disruptiva da estrutura social da região de 

Açailândia. 

 Antes disso, ainda, deve-se apresentar o modo pelo qual a referida tese central, do 

desenvolvimento econômico como mudança social estrutural – se articula a duas outras teses 

complementares, centradas na tecnologia, na firma e no mercado, de um lado; e no Estado e 

nas instituições públicas, de outro. Para isso, o aporte econômico heterodoxo schumpeteriano 

e a análise institucionalista de Evans (2004) são importantes.  Em primeiro lugar, considerar-

se-á a abordagem schumpeteriana, que equaciona o desenvolvimento econômico à evolução, 

ao progresso e à mudança estrutural do sistema econômico. A inovação, no pensamento 

schumpeteriano, causa unívoca do desenvolvimento135 econômico, confunde-se com sua 

                                                           
135 A abordagem proposta por Costa Pinto parece ser útil particularmente ao circunscrever o desenvolvimento a 
um aspecto importante do “processo geral de mudança social” e, além disso, em limitar os efeitos motrizes do 
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estrutura e forma, explicando e sendo responsável por toda a mudança estrutural – neste caso 

sinônimo de evolução ou progresso –, o que refletiria uma compreensão mecanicista 

(POSSAS, 1989).  

 No entanto, ao nível da experiência social, expressa em termos em assimetrias de 

poder, o desenvolvimento se configura como mudança social também por conta das relações 

que os homens estabelecem com a tecnologia e seus objetos (CALLON; MILLO; MUNIESA, 

2007). Dessa forma, apesar da referida unicausalidade, o pensamento schumpeteriano, em 

seus aspectos mais heterodoxos – assim como os aportes neoschumpeterianos recentes – lega 

o desequilíbrio como um aspecto imanente ao sistema econômico.  

Nesse sentido, a inovação, entendida como desequilíbrio, converge para a proposição 

homóloga de que a mudança social deve ser apreendida como um aspecto decisivo da 

interação social. Os processos de desenvolvimento econômico representam, nesse sentido, ao 

nível da referida interação, que é exatamente a esfera a partir da qual a experiência da 

transformação econômica é vivida, acelerações exponenciais da mudança social. Assim, sua 

releitura contemporânea (neoschumpeteriana) em face das profundas transformações tecno-

científicas do sistema capitalista constitui um paralelo importante para a compreensão 

sociológica do desenvolvimento.  

Em especial a centralidade conferida à “interação estratégia-estrutura” (POSSAS, 

1989: 158) e aos efeitos macroeconômicos e sócio-institucionais do processo inovativo, a 

partir das concepções schumpeterianas de ‘ondas largas’ e de concorrência, da incorporação 

de abordagens não neoclássicas de estruturas de mercado oligopolistas (ibid.: 167) e da noção 

de cluster de inovações136, pode estabelecer um marco analítico importante na compreensão 

                                                                                                                                                                                     

mecanismo tecnológico inovativo a esta “configuração específica”, que o estimula e facilita, “sobretudo, por um 
critério de eficiência e utilidade” (1972: 99), que é o mercado. 
136 O cluster schumpeteriano é uma espécie de pacote de inovações, de produto e processo, interrelacionadas e 
interdependentes, que uma vez iniciado, gera uma onda inovativa primária que impacta na transformação de todo 
o sistema produtivo. Tal onda larga primária caracterizaria uma explosão de lucratividade para as empresas 
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da inscrição de redes de produção siderúrgicas no Rio de Janeiro e na Amazônia Oriental 

como processos de desenvolvimento econômico. Nesse sentido, os paradigmas e trajetórias 

tecnológicos que lhe estão associados, mormente concentrados em rotinas tradicionais (usinas 

integradas a coque) são elementos centrais desta reflexão.  

Nesta acepção macro e estrutural, o desenvolvimento econômico está umbilicalmente 

ligado aos setores de vanguarda tecnológica. Acredita-se que, apesar da restrição apontada, os 

aportes schumpeteriano e neoschumpeteriano provêem uma base factível a partir da qual se 

podem avaliar qualitativamente processos históricos de desenvolvimento, desde que 

territorialmente localizados. Assim, esta tese tende a considerar, no âmbito do setor 

siderúrgico, duas trajetórias tecnológicas distintas, a saber, a tradicional (integrada a coque) e 

a nova (semi-integrada à sucata), assim como a trajetória específica do gusa (intermediária a 

carvão vegetal) como causadoras potenciais de processos desenvolvimentistas.  

Embora, no âmbito da interpretação convencional das teorias aqui apresentadas, 

mesmo a nova rotina, baseada em usinas reduzidas com emprego de aciarias elétricas137, não 

pareça corresponder a um processo de desenvolvimento stricto sensu, nos marcos territoriais 

da mesorregião do Sul Fluminense e da microrregião de Itaguaí, e, ainda mais 

particularmente, nas frações paraense e maranhense da Amazônia Oriental, a siderurgia pode 

                                                                                                                                                                                     

pioneiras e a destruição de estruturas empresariais pregressas. Schumpeter (1982) acredita que tais inovações dão 
origem a outras, estabelecendo as condições para o surgimento de novos setores industriais. Para o aporte 
neoschumpeteriano, em caso de os investimentos dos setores estratégicos e das firmas líderes cessarem em face 
da elevação do peso do estoque de capital acumulado – derivada das amortizações de empréstimos –, e de 
alterações nas expectativas empresariais, de modo a reduzir o ritmo do investimento e, consequentemente o 
dinamismo das inovações, a economia tenderia à letargia, o que induziria o ocaso do processo de 
desenvolvimento.   
137 Ainda assim, o roteiro tecnológico baseado em aciarias elétricas demonstra forte competitividade, em face do 
roteiro tradicional, em decorrência de menores custos de investimento, flexibilidade modular, atendimento a 
mercados regionais e, principalmente, menor impacto ambiental (ANDRADE et al., 1997: 18), embora as 
características da força de trabalho empregada em ambos os roteiros sejam similares. O roteiro semi-integrado 
aponta então, de forma decisiva, para uma dinâmica de “compactação na siderurgia, com a utilização do mínimo 
de etapas produtivas” (idem: 07), com o desenvolvimento e operação de novos processos tecnológicos e 
agregação de valor por concentração em suas etapas finais. Este roteiro vem, nos últimos anos, se expandindo 
em nível mundial (ibid.: 03), enquanto o tradicional observa um período estacionário nos países da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (ibid.: 18), após um longo processo de 
desinvestimento. No entanto, é exatamente o roteiro tradicional que vem dando a tônica dos novos projetos de 
investimento nas economias emergentes, como já foi apontado para o Brasil.  
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ser considerada como um setor indutor de desenvolvimento. Há indícios de que, nos limites 

destes territórios, os subsetores siderúrgicos representem as frações industriais com maiores 

composição orgânica de capital, potencial de encadeamentos à montante e à jusante, e, 

especialmente, mecanismos endógenos de desequilíbrio ou mudança social. 

Estes aspectos são particularmente notáveis no caso do município de Açailândia. Neste 

território específico, a lucratividade do pólo guseiro está diretamente ligada à conversão da 

estrutura produtiva do Oeste maranhense segundo sua dinâmica, apoiando-se em ganhos de 

produtividade espúrios na indústria de carvoejamento (MONTEIRO, 2004) e estabelecendo 

um mercado para o desmatamento promovido pelo latifúndio agropecuário. Desse modo, um 

segundo elemento da abordagem aqui empreendida se define em franca oposição ao 

pensamento schumpeteriano.  

O desenvolvimento econômico não pode ser equacionado à evolução e ao progresso 

especialmente porque, como conceito, não deve ser um problema moral, ainda que seja 

moralizável na maior parte das situações práticas. O cerne da noção de desenvolvimento 

econômico aqui apresentada, e que a Sociologia do Desenvolvimento brasileira apreende com 

correção, é que o desenvolvimento econômico é mudança estrutural, tal qual para 

Schumpeter, mas, em um plano territorial concreto, é experimentado muitas vezes como 

tragédia, ao recompor o campo estruturado de relações sociais que lhe antecede, e, muitas 

vezes, ao destruir certas posições no campo, com impactos efetivos sobre os agentes que as 

ocupam e as relações que estes constroem. 

Considerando o Estado como o agente com operação mais abrangente no metacampo, 

abre-se uma terceira chave interpretativa. Assim, esta tese sustenta que a política econômica 

recente do Estado brasileiro, tendo na privatização uma variável-chave, não deve ser 

entendida de forma univariada como uma expressão irrefutável da saída do Estado da 

economia, mas, de forma complementar, ao menos no que concerne ao setor siderúrgico, 
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como uma política deliberada de centralização, consolidação e mobilização de capitais com 

vistas à manutenção deste segmento na nova rodada de oligopolização global do setor.138 

Nesse sentido, o Estado brasileiro vem auxiliando a reconfiguração de um padrão de 

acumulação setorial, com ênfase no controle nacional, bastando para isso, remontar à primeira 

proposta de fusão entre a Corus e a CSN em 2002, a qual se opõe o Governo Federal recém 

eleito.139 

Assim, parecem decisivos os aportes de Peter Evans acerca dos modelos e papéis do 

Estado no processo de transformação econômica. Aqui também, como na abordagem 

schumpeteriana da tecnologia, o Estado e as “instituições públicas” assumem uma dimensão 

de “exclusividade da mobilização dos recursos sociais [sendo,] a arena principal da 

convergência das demandas sociais (ABU-EL-HAJ, 1999: 71), constituindo, de fato, uma 

espécie de unicausalidade institucional.  

Ainda que rejeitando esta causalidade forte, a idéia de que o Estado, em seus diversos 

níveis institucionais, expressa sua intervenção na economia a partir de estruturas de 

organização interna, mais ou menos burocráticas e meritocráticas, e que assumem três formas 

arquetípicas – predatória, intermediária e desenvolvimentista – parece profícua. Nesse 

sentido, transparecem movimentos de ‘estadualização’ e ‘municipalização’ das políticas 

públicas de desenvolvimento, operando, homologamente aos termos em que Evans coloca o 

problema, em graus diferenciados de autonomia e parceria com a sociedade e grupos de 

interesse.140  

                                                           
138 Inspira-se, nesse sentido, na abordagem keynesiana acerca dos fatores expectacionais e a demanda agregada 
como elementos essenciais para o entendimento do desenvolvimento. Para Keynes (1982), a crise não é um fato 
permanente do sistema capitalista, ela é um aspecto do ciclo econômico que pode ser equacionado a partir da 
indução de uma ambiente expectacional positivo, mediante a intervenção direta do Estado na economia, e que 
impacta nas decisões privadas de investimento. 
139 A duas tentativas de fusão entre CSN e Corus são descritas em detalhe no capítulo 2. 
140 O aporte de Nunes (1997) que parte da idéia de que o Estado brasileiro, em seu processo de construção, se 
apoiou, e continua a fazê-lo, em quatro padrões institucionais ou gramáticas políticas, a saber, o clientelismo, o 
corporativismo, o insulamento burocrático e o universalismo de procedimentos, converge com o de Evans. São 
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Segundo este autor, é o sentido de coerência corporativa, uma espécie de esprit de 

corps unificado (ABU-EL-HAJ, 1999: 72), que provê ao aparato estatal as condições de 

formulação de políticas universalistas de desenvolvimento econômico (EVANS, 2004: 37). 

Mas, tal modelo de autonomia institucional é complementado por relações de intercâmbio 

profundas e duráveis com setores sociais organizados – o que este autor define propriamente 

como parceria –, basicamente apreendidas a partir de modelos de ação estatal em matéria de 

política industrial. Para Evans, enquanto o modelo de custódia está, mais frequentemente, 

baseado nas restrições à atividade econômica industrial do que na sua promoção, o tipo 

demiurgo incorpora as funções clássicas do Estado desenvolvimentista que assume as 

prerrogativas da produção de bens e serviços não completa ou suficientemente supridos pela 

iniciativa privada (idem: 39). 

Do ponto de vista do setor siderúrgico, este parece ser exatamente o caso do Brasil até 

o planejamento do processo de privatização que se inicia em 1989. A partir deste período, o 

Estado brasileiro, não sem elementos espúrios de cooptação privada do interesse público141, 

tende a assumir um papel de parteiro, estimulando “o aparecimento de novos grupos 

empresarias [...] [e induzindo] grupos já existentes a entrar em áreas mais complexas da 

indústria” (ibid.), como no caso do Grupo Vicunha, que assume o controle da CSN em 

1993.142  

Por sua vez, as técnicas de pastoreio incluem finalmente, auxílios no sentido da 

manutenção da competitividade dos setores industriais, se combinando ao papel de parteiro. 

                                                                                                                                                                                     

estes padrões institucionalizados que permitem compreender os modos de estruturação das relações entre Estado 
e sociedade. Nesse sentido, os padrões institucionais do insulamento burocrático e da universalidade de 
procedimentos são claramente expressões do fenômeno que Evans define como autonomia. 
141

 CSN e privatização do setor siderúrgico: a produção numérica da verdade (SANTOS, 2006b) representa 
uma pequena análise dos fundamentos econômicos da privatização da CSN, particularmente do papel do 
BNDES.  
142 Embora este último exemplo não descreva exatamente os fundamentos da relação, de corte muito 
pessoalizado, entre o Estado brasileiro e o Grupo Gerdau, que é proprietário da Cosigua, em Santa Cruz, Rio de 
Janeiro, é certo que aquele tem concorrido para o processo abrangente de internacionalização de suas operações. 
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Embora não esteja claro que o Estado venha se dedicando a “tarefas complementares mais 

arriscadas, tal como pesquisa e desenvolvimento (P&D)” (ibid.: 40), a produção de relatórios 

de pesquisa pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e pelo Centro de 

Tecnologia Mineral (CETEM) do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) (CETEM/MCT, 

2006) e outras agências governamentais, além da manutenção do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) e de um setorial de pesquisa do BNDES, e, principalmente o 

Programa de Modernização Tecnológica143 do BNDES, MCT e Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) apontam nessa direção.  

Nesse sentido, o poder do Estado de mobilização e centralização de capitais tornou 

possível de forma progressiva, a partir da privatização – e continua a fazê-lo ainda hoje – a 

recuperação da competitividade e ampliação da escala de operação do parque siderúrgico 

(ANDRADE et al., 2001: 04), que permaneceu em grande medida nacional.144  Dessa forma, 

o Estado brasileiro, entendido por Evans como intermediário entre os tipos 

desenvolvimentista e predatório, tem sido crucial, na formatação de um projeto de 

acumulação para a siderurgia nacional. Acredita-se então, que o Estado venha sendo o autor 

de um verdadeiro processo de construção social do capital siderúrgico nacional e privado.  

 

4.3. O Caso da Rede de Produção e Mercado Siderúrgicos na Amazônia Oriental 

 

A abordagem do desenvolvimento econômico como mudança social estrutural 

encontra na constituição e dinâmica contemporânea do município de Açailândia um exemplo 

profícuo, baseando-se nos pontos chave do enraizamento da cadeia siderúrgica na estrutura 

                                                           
143 Entre 1994 e 2004 foram investidos US$ 14 bilhões neste programa, tendo o BNDES participado com US$ 
4,6 bilhões (ANDRADE et al., 2001: 07). 
144 Esta estratégia estatal, orientada por superávits do Balanço Comercial e equilíbrio do Balanço de Pagamentos, 
reestruturou o Brasil como um player global do setor, com custos de produção dentre os mais baixos do mundo 
(ANDRADE et al., 2001: 08-09), reconstruindo sua atratividade territorial. 
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social. Guardadas as devidas proporções relativas à disparidade entre o conceito neoclássico 

de mercado e sua existência empírica, pode-se afirmar que o mercado do ferro gusa – 

compreendido em sentido estrito como uma série de interações regulares entre produtores 

regionais dos pólos de Marabá e Açailândia e compradores norte-americanos, com algum 

poder de formação e estabilização de preços, mutuamente ciosos de suas posições relativas e 

orientados ao seu aperfeiçoamento por antecipações razoáveis – é um mercado concorrencial 

pelo lado da oferta.145  

Assim, a descrição neoclássica da concorrência perfeita guarda alguma similitude com 

o processo através do qual a indústria de gusa de mercado se implanta e opera nesta fração da 

Amazônia Oriental. Para esta tarefa, basear-se-á na argumentação analítica e crítica de 

Garcia-Parpet acerca da noção de concorrência pura (2003), de modo a apreciar corretamente 

as condições sociais de operação deste mercado. Em primeiro lugar, as empresas são em 

grande medida similares. São 18 firmas em operação e nenhuma detém poder de determinar 

preços, já que suas escalas de produção variam entre 150 (Terra Norte) e 540 (COSIPAR) mil 

toneladas anuais. Isto significa que, ao menos pelo lado da oferta, considerando as dimensões 

medianas do investimento neste segmento do setor siderúrgico, pode-se falar em uma 

atomicidade relativa. 

Do mesmo modo, seu produto final é o que de mais homogêneo se pode demandar a 

bens não hipotéticos. O formato típico do ferro gusa ou pig iron é basicamente piramidal, com 

cerca de 5 kg, subdividindo-se em três subtipos por percentuais de carbono e silício: para 

aciaria (3,5-4,5% x até 1,5%), de fundição (3,8-4,2% x 1,5-3,5%) e nodular (3,8-4,2% x até 

2,5%). Nesse sentido, na ausência de diferenciação de produto significativa e na presença de 

                                                           
145 Para os propósitos deste trabalho, o lado da oferta constitui o principal foco analítico, embora a demanda 
pareça ser claramente determinante no atual contexto. Aparentemente, a demanda norte-americana de ferro gusa 
parece responder a uma dinâmica concorrencial, mas o peso da Nucor Co. nas compras e falta de dados sobre sua 
caracterização não afasta a hipótese de oligopsônio ou mesmo monopsônio. 
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índices de qualidade bem definidos, o ferro gusa é classificado “por critérios independentes da 

identidade dos produtores” (GARCIA-PARPET, 2003: 10), assim como quaisquer 

commodities agrícolas e minerais.  

Essa homogeneidade é um dos fundamentos da circulação de informação, 

aparentemente completa, sobre os preços, disponibilidades e condições do próprio mercado. 

No que diz respeito à fluidez, ou à inexistência de barreiras de entrada ou saída do mercado, 

talvez baste a constatação de que das 4 guseiras a entrar em operação em Marabá, entre 2006 

e 2007, duas estão ligadas a grupos regionais ou locais provenientes de setores como o 

comércio varejista (MARAGUSA) e o comércio de veículos e agropecuária (Da Terra); sendo 

a terceira de capital próprio (SIDENORTE). Por outro lado, a SIMARA permaneceu 5 anos 

inoperante, sendo adquirida pelo Grupo Aço Cearense em 2006, o que sugere custos 

relativamente baixos de saída do setor. Parece mesmo que o porte das plantas informa a 

inexistência de economias de escala significativas que permitiriam alguma concentração. 

Por fim, há grande mobilidade dos fatores de produção e, em especial do trabalho. 

Dotada de uma matriz tecnológica defasada e disponível, o que se expressa nas similaridades 

em termos de escala de produção e da relação entre o número de trabalhadores diretos e o de 

alto-fornos (AFs), a mobilidade do capital parece ser comum, exemplificada pelo menos nos 

casos da SIDENORTE e das três plantas do Grupo Queiroz Galvão, representantes de capitais 

mineiros e pernambucanos, respectivamente. De qualquer modo, o trabalho é certamente o 

fator mais móbil em quaisquer processos industriais. Deve-se, agora, discutir mais 

diretamente as condições sociais de sua operação. 

Assim, o roteiro tecnológico intermediário, baseado no emprego do carvão vegetal 

para a produção de gusa, é dinâmico e crescente. A produção brasileira de gusa de 
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mercado146, ou seja, a produção dos 63 produtores independentes (guseiras), toda ela baseada 

no emprego do carvão vegetal (CETEM/MCT, 2006: 06), atingiu 9.657 Mtpa. em 2004, em 

comparação com a de gusa de processo147, de 24.901 Mtpa., o que demonstra sua importância 

e competitividade.148 

Monteiro, analisando os pólos produtores de Açailândia (MA) e Marabá (PA), 

apresenta uma estimativa bastante realista, embora defasada, da composição dos custos de 

produção de uma tonelada de ferro gusa, com o carvão vegetal derivado de mata nativa ou da 

indústria madeireira (serrarias) respondendo por cerca de 40% destes.149 Assim, com o preço 

médio da tonelada de ferro gusa em 2002 pouco acima de US$ 103, com custos operacionais 

do carvão derivado de florestas plantadas estimados em até US$ 100/t., torna-se óbvia a 

afirmação de que “o carvão vegetal [de mata nativa] é o insumo através do qual as produtoras 

independentes tendem a controlar sua margem de lucro” (2004: 06).  

Ademais, esses custos são ainda mais pressionados por ações sociais e políticas para o 

estabelecimento de práticas de responsabilidade social corporativa, como demonstra a própria 

existência do Instituto Carvão Cidadão (ICC), em Imperatriz (MA), financiada por 14 das 18 
                                                           
146 O gusa de mercado possui dois subtipos: gusa de aciaria e gusa de fundição, este último com cerca de 2 a 3% 
a mais de silício em sua composição.  
147 O gusa de processo é assim designado por não ser comercializado, consistindo apenas em uma etapa do 
processo de produção integrado. 
148 Brito afirma que “pelo menos ¼ de toda nossa produção de ferro-gusa e ½ de toda nossa produção de ferro-
liga” (1990: 223) se baseia no carvão vegetal. Este autor considera alguns dos problemas relacionados à sua 
produção, como o uso de mata nativa e o distanciamento crescente dos pontos de produção, mas aponta soluções 
tecnológicas baseadas em programas de reflorestamento e de manejo florestal, assim como no reaproveitamento 
dos resíduos para aumento da produtividade e redução de custos. Embora haja uma margem considerável de ação 
legal e de pressão social que condicione a matriz tecnológica da indústria extrativa carbonífera, assim como da 
de gusa de mercado, a qual Brito não menciona, deve-se estar atento às principais características econômicas e 
locacionais desta fase enquanto funcionalmente integradas à cadeia produtiva siderúrgica, como defendem 
Monteiro (2005; 2004) e Carneiro (1997; 1994). 
149 A expressividade desta participação nos custos operacionais se acentua quando comparada aos 28% 
correspondentes ao minério de ferro e aos seus serviços de transporte, além do transporte ferroviário e embarque 
marítimo do gusa, todos ofertados pela Vale em uma situação regional de real monopólio. Tal situação permite à 
Vale operar como canal de expressão das exigências de adequação econômica, por parte da indústria de bens de 
consumo, notadamente automobilística, norte-americana; e social, pela ação sociopolítica regional, concernindo 
às relações de trabalho e ambientais nas primeiras etapas da cadeia produtiva – a extração de madeira e o 
carvoejamento – e à tecnologia vigente. A recente decisão da empresa de cortar o fornecimento de minério a Cia. 
Siderúrgica do Pará S.A. (COSIPAR) e a Usina Siderúrgica de Marabá S.A. (USIMAR), extensível a outras 
empresas que empregam carvão de origem ilegal, representa, na prática, o encerramento das operações das 
empresas que não iniciarem processos de adequação (CAMPOS, 2007).  
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guseiras150 que compõem os pólos produtores de Açailândia e Marabá, assim como da própria 

Ferro Gusa Carajás S.A. (FGC), subsidiária integral da Vale151.  

O ano de 1996 é emblemático na formação da crítica social (BOLTANSKI; 

CHIAPELLO, 2009) na região sídero-logística Amazônia Oriental. A passagem da descrição 

das relações sociais de produção no carvoejamento para a responsabilização das produtoras 

independentes de ferro gusa é marcada pela formação de uma representação integrada das 

redes de produção siderúrgica regionais. Instrumentos de descrição e responsabilização já 

vinham sendo documentados desde a primeira denúncia realizada pela Anti-Slavery 

International em 1994. Em âmbito regional e nacional, o Centro de Defesa da Vida e dos 

Direitos Humanos (CDVDH) de Açailândia realizava o mesmo trabalho. 

Diferentemente, no entanto, da descrição de situações específicas de trabalho 

marcadas por condições degradantes em uma atividade de aparência artesanal – o 

carvoejamento, a responsabilização ainda não se encontrava bem estabelecida. A mídia 

internacional também cumpria a função de multiplicar estes eventos de forma a avançar na 

formação de uma representação da responsabilidade e dos agentes econômicos responsáveis.  

Mas a exposição dos nomes das siderúrgicas nos relatórios de fiscalização a carvoarias 

do Grupo Especial de Fiscalização Móvel a partir de 1996 integra oficialmente as redes de 

produção até o segmento produtor de gusa de mercado. Esta é uma mudança qualitativa, que 

altera o nível de exposição das empresas da responsabilização social para a responsabilização 

política (legal). Ela significa também um deslocamento da responsabilização do nível da firma 

individual para o da corporação que a controla. As limitações de capital de grupos locais e 

regionais são obliteradas pelas dotações de capital (em suas diferentes formas) de grupos 

                                                           
150 As três siderúrgicas instaladas mais recentemente no Pólo de Marabá não fazem parte do ICG.  
151 A FGC foi uma joint venture entre a Vale e a norte-americana Nucor Corporation até 2006.  
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econômicos nacionais e internacionais, por sua vez mais sensíveis aos impactos negativos 

sobre suas formas de capital.    

Em 1997, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) foi firmado entre as empresas 

Maranhão Gusa S.A. (MARGUSA), Cia. Siderúrgica do Maranhão Ltda. (COSIMA), Ferro 

Gusa do Maranhão S.A. (FERGUMAR), Siderúrgica do Maranhão S.A. (SIMASA), Viena 

Siderúrgica do Maranhão S.A. e Cia. Siderúrgica Vale do Pindaré com o Ministério Público 

do Trabalho (MPT) e a Procuradoria Regional do Trabalho (PRT). Além do fato de este termo 

indicar a entrada do MPT no movimento contestatório às guseiras (CARNEIRO, 2008: 329), 

ele marca o segundo deslocamento da responsabilização – do âmbito político-estatal (público 

= social + estatal) para o econômico (privado).  

A vinculação social intencional da produção de gusa de mercado e da produção de 

carvão vegetal superpõe-se ao seu elo econômico, e explicita a comunicação e transferência 

multidirecional dos diferentes nodos e elos das redes de produção e seus níveis de exposição 

respectivos à crítica social. No caso do nodo da produção de ferro gusa e do território sídero-

logístico oriental amazônico a passagem da descrição à responsabilização exigiu a conjunção 

de múltiplos fatores. O mecanismo da denúncia, particularmente intensa em escala 

internacional, foi capaz de alimentar a crítica social já existente nos principais setores 

consumidores de aço (bens de consumo duráveis). A denúncia midiática foi especialmente 

importante (SMITH; VOREACOS, 2006).  

Indústrias tradicionais, mas que dependem cada vez mais dos aspectos imateriais 

envolvidos na produção de valores, como a automobilística – que realiza investimentos 

vultuosos em branding (ABREU; BEYNON; RAMALHO, 2000), design e merchandising, 

são especialmente vulneráveis ao questionamento da legitimidade social de sua tecnologia e 

produção. Embora pouco sujeitas à contestação concorrencial (HOMMEL; GODARD, 2005), 

tais indústrias atuam sob fortes pressões competitivas em função de mercados de crescimento 
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vegetativo ou mesmo estagnados. Neste ambiente, a contestação social adquire importância 

reforçada ao impactar sobre a lucratividade e posição financeira das empresas. 

A denúncia midiática atingiu o cerne da indústria automobilística norte-americana. 

Associada à estrutura da indústria consumidora de aço, a indústria produtora do insumo, 

também sediada nos EUA, é fundamentalmente concentrada, absorvendo cerca de 80% de 

toda a produção de gusa de mercado produzida na Amazônia Oriental. Os elevados níveis de 

centralização do consumo de gusa e de concentração do setor norte-americano de mini mills, 

fundamentalmente dominado pela Nucor Co., proporcionam um alvo específico para a crítica 

social. 

Em parte, estas características explicam a velocidade e virulência com a qual a reação 

empresarial percorre o caminho inverso do consumo final e da produção de bens duráveis, 

passando pela produção de aço, todos nos EUA, e chegando a produção regional de ferro 

gusa. O Conselho de Administração da Nucor afirmara, após a divulgação da reportagem de 

Smith & Voreacos (2006) que: – Qualquer quantidade [de ferro-gusa] que é vendida com o 

uso de trabalho escravo é muita” (MURNINGHAN, 2010).  

 

As compras de ferro gusa da Nucor podem estar contribuindo para a desmatamento da 
Amazônia, com implicações para os povos indígenas, a biodiversidade e a mudança climática. 

Nós acreditamos que a Nucor enfrenta riscos legais, operacionais e de reputação significativos 
no tocante a estas questões de direitos humanos e ambientais. 

Os acionistas solicitam ao Conselho de Administração a confecção de um relatório anual aos 
acionistas, omitindo informação proprietária e a um custo razoável, avaliando os esforços da Nucor em 
assegurar a proteção de direitos humanos fundamentais em suas operações globais e cadeia de 
fornecimento. O relatório deve avaliar se a companhia deveria adotar e implementar políticas e 
procedimentos adicionais para reduzir potenciais abusos aos direitos humanos e reduzir o risco às 
operações e finanças da companhia, até outubro de 2010. (NUCOR, 2009) 
 

O reconhecimento, por parte da Nucor, de responsabilidade potencial sobre atividades 

econômicas à montante de sua rede de produção global implica na transformação dos padrões 

de compromisso e enraizamento (HESS, 2004) desta firma à região sídero-logística oriental 
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amazônica. A saída da Nucor do sub-setor de ferro gusa, através da transferência de seus 18% 

restantes de participação na FGC para a Vale em março de 2007 não foi, nesse sentido, 

suficiente para isolá-la da crítica (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) e constestação 

(HOMMEL; GODARD, 2005) sociais que caracterizam o metacampo territorial na 

atualidade. 

 Assim, deve-se agora retomar a análise de uma das firmas mais representativas do 

setor no território sídero-logístico da Amazônia Oriental – pois que explicita, via inversão, a 

lógica operacional de todo o sub-setor guseiro. Em entrevista realizada em janeiro de 2007 

com Silas Zen, Diretor Florestal da FGC, e em face das estratégias recentes da Vale de 

integração vertical a partir de joint ventures com players siderúrgicos de grande porte, como a 

Baosteel, a ThyssenKrupp e a própria Nucor, com vistas à consolidação da demanda por 

minério de ferro, a existência da FGC só pode ser considerada irracional quando 

compreendida nos marcos do postulado neoclássico da maximização de lucro.  

Em face dos custos operacionais do carvão derivado de reflorestamento já estimados 

por Monteiro (2004) e de seu roteiro tecnológico de produção de gusa relativamente adequado 

do ponto de vista ambiental, depreende-se uma taxa de rentabilidade baixíssima ou mesmo 

negativa – confirmada informalmente, e que caracteriza a ação da Vale neste segmento, de 

escala reduzida para os padrões da empresa, propriamente como um esforço de reorganização 

das relações verticais inter-firmas.152 

Certamente, tal estratégia implica na redução de taxa de rentabilidade da FGC no curto 

prazo, mas projeta com segurança no longo, a valorização desta commodity e, principalmente, 

                                                           
152 Esforço baseado em um movimento de externalização das atividades não estratégicas para suas 29 empresas 
fornecedoras e/ou prestadoras de serviços, embora adotando um controle estrito de suas operações de produção, 
com ênfase particular sobre os sistemas de informação via satélite, que configuram uma matriz tecnológica 
integradora de suas Unidades de Produção de Redutor (ZEN & GARCIA, 2006: 13) bastante singular para este 
segmento regional. 
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a estabilização das relações de fornecimento de minério e de uma imagem pública que deve 

ser compreendida como um ativo imaterial para a Vale.  

A FGC possui uma capacidade de produção de 400 mil toneladas anuais e uma base 

florestal concentrada em 8 municípios no entorno de Imperatriz, composta por “80.894 ha., 

sendo 34.477 ha. plantados com eucalipto e 41.731 ha. de Reserva Legal averbada” (ZEN & 

GARCIA, 2006: 02), de modo que responde por cerca de 1/3 de toda a área reflorestada das 

empresas que compõem os 2 pólos. Dessa forma, pode ser considerada uma empresa 

paradigmática do setor, na medida em que dita os padrões da adequação tecnológica para as 

outras empresas e internaliza os chamados custos sociais de produção do gusa. 

Em primeiro lugar, a FGC se insere na indústria de ferro gusa da Amazônia Oriental 

apenas em 2005, apresentando uma estratégia operacional sustentada na auto-suficiência de 

matéria-prima. Não constitui certamente uma empresa desafiante (FLIGSTEIN, 2001) já que 

possui uma estrutura de capital monopolista e escalar, ainda que derivada de outro campo 

econômico (mineração). Nesse sentido, a FGC não desafia estruturas corporativas 

consolidadas e dominantes. Parte-se aqui do sentido que Bourdieu empresta a este termo na 

abordagem estrutural apresentada pela teoria dos campos como loci de poder e de luta (2005: 

36-41). 

Assim, do mesmo modo, a FGC não é uma líder de mercado (first mover), por não 

fazer uso da referida estrutura de capital no sentido de controlar a concorrência (FLIGSTEIN, 

2001: 39), mas se caracteriza como firma pioneira, principal e prodigiosamente, por empregar 

esta estrutura na previsão (antecipação razoável) e reorientação estratégica em face de crises 

ou mudanças (CARNEIRO, 2007: 700) do próprio sub-setor do ferro gusa e mais 

fundamentalmente, do metacampo sídero-logístico.  

Diferentemente do campo madeireiro, no qual a demanda direta possibilita a criação 

de um nicho de mercado – o da madeira certificada – robusto e marcado por uma elevada 
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rentabilidade (CARNEIRO, 2007: 704), a demanda do metacampo composto pelas etapas de 

agregação de valor no próprio segmento siderúrgico e das indústrias de bens de consumo e, 

em especial a automobilística, busca moldar a ação econômica das unidades de produção que 

compõem a oferta do ferro gusa na Amazônia Oriental em dois sentidos contraditórios: o do 

rebaixamento ou estabilização de sua rentabilidade e o da padronização socioambiental de sua 

rede de fornecimento.153 

A competitividade do gusa amazônico tem sido então, amplamente baseada no 

primeiro sentido, com a protelação e/ou adesão aparente ao segundo, na maior parte das 

empresas. Embora não se possa caracterizar a ação da Vale, através da FGC, propriamente 

como um investimento amplo na construção social do mercado de ferro gusa, é notável que a 

consolidação da própria Vale no mercado oligopólico da mineração, consistentemente mais 

concentrado que o mercado siderúrgico, passe pela legitimação do processo produtivo do 

ferro gusa em um território produtivo em que a sua ação estratégica, inicialmente estatal e 

posteriormente privada, transformou de forma estrutural a partir da montagem do complexo 

mina-ferrovia-porto ainda na década de 1980.  

Através de um conjunto amplo de mediações sociopolíticas, que incluem a 

mobilização de uma opinião pública difusa, nacional e internacional, a Vale (re)conhece a 

expressão da transformação econômica acelerada por sua inscrição territorial na Amazônia 

Oriental, em um padrão atípico de enraizamento territorial (HESS, 2004) da atividade 

econômica, particularmente no setor minerador. É nesse sentido que deve ser apreendida sua 

decisão de corte do fornecimento154 de minério de ferro a COSIPAR e a USIMAR, ambas de 

Marabá, por suas infrações ambientais reincidentes, e possivelmente extensível a outras 

                                                           
153 Este direcionamento, proposto de forma indecisa e esporádica pela demanda do metacampo consumidor 
direto e indireto do gusa se expressa, com notável freqüência e força, na presença de denúncias das condições 
ambientais e de trabalho na cadeia primária do aço, ou seja, quando o latente e indizível torna-se aparente, como 
por exemplo na matéria de Michael Smith e David Voreacos, “The Secret World of Modern Slavery” da 
Bloomberg, de dezembro de 2006 (SMITH; VOREACOS, 2006).  
154 Em última instância é a Vale que viabiliza a localização de ambos os pólos. 
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empresas. A Vale, através da FGC, se movimenta, dessa forma, em sentido ascendente, à 

jusante de sua posição no sistema produtivo, de modo a reorganizar este nodo de sua rede de 

produção global, que têm funcionado como uma espécie de ‘capitalismo de fronteira’. 

Este termo deve ser entendido no sentido de que a ocupação da Amazônia Oriental 

correspondeu, até os anos 1980, a uma dinâmica de acumulação de capital baseada 

amplamente nos setores agropecuário e madeireiro (capitais agrários e comerciais), ambos 

disruptores em termos da concentração fundiária e pressão sobre a floresta primária.  

Com o advento do PGC e da instalação das produtoras independentes de ferro gusa, a 

submissão dos recursos naturais, ainda incompleta, demonstrada pelos novos implantes em 

Marabá, aparece como processo de elevação de custos, de modo que estes vão se convertendo, 

de fato e progressivamente, em mercadoria. Esse processo de elevação e criação real de um 

mercado legal de carvão vegetal – já que novas frentes de extração ilícita de madeira vão 

sendo reduzidas ou pressionadas – é fruto do conjunto de ações sociopolíticas acumuladas 

como a expressão própria da transformação econômica do adensamento do capitalismo 

industrial no território. 

Assim, o momento transicional155 do estabelecimento do capital industrial na 

Amazônia Oriental implica, ainda, a pressão sobre a floresta primária, assim como sobre a 

força de trabalho, mas, embora haja indícios que algumas empresas antecipem razoavelmente 

as mudanças do mercado e do campo que o abarca, não há garantias que essa pressão seja 

extinguível ao longo do tempo, já que, neste espaço, a demanda parece ter um peso 

desproporcional sobre a oferta.  

Deve-se lembrar que se os mercados são criados socialmente, também podem ser 

destruídos do mesmo modo. Se a sua criação social é própria do período transicional do 

                                                           
155 Essa transição se expressa na dialógica dos mercados paralelos do carvão com e sem Autorização de 
Transporte de Produto Florestal (ATPF). 
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capital industrial e, portanto, baseada em custos ‘de fronteira’ da força de trabalho e da 

matéria-prima, são igualmente prováveis a opção da adequação social, tecnológica e 

ambiental, com reajustes correspondentes de custo e valor; e a da inviabilidade econômica do 

mercado em um marco institucional rígido, sendo suplantado por outros espaços. 

Dessa forma, a FGC detém um papel privilegiado na análise das transformações em 

curso. É também através dela que a Vale opera, a partir da tipologia proposta por Markusen 

(1995) acerca da inscrição industrial no território, como uma estrutura híbrida, dotada de 

reminiscências não plenamente apagáveis de sua presença como estatal (1979-1997), a partir 

da qual a empresa estabelece uma rede de relações sociopolíticas que perpassa sua ação 

econômica no espaço.  

Carneiro já apontara as relações entre o uso dos investimentos do PGC e a manutenção 

da estrutura política clientelista e dos mecanismos de dominação política (1994: 209). 

Também a cidadela de Carajás, no município de Parauapebas, por seu caráter inicial de 

company town (PIQUET, 1998) e pelo controle estendido, acerca do acesso e da ocupação do 

território, exercido pela companhia a partir do PGC (BECKER, 1988) retrata características 

fundamentais do modelo de ancoragem pelo Estado (state-centered) (MARKUSEN, 1995). 

Nesse sentido, é possível dizer que a operação do PGC, embora de fundamental 

importância para a manutenção das exportações da empresa, dado o esgotamento relativo das 

jazidas de Minas Gerais, cumpria um papel determinante na geopolítica de ocupação da 

Amazônia, por sua vez, fundamental no projeto militar de construção do Estado nacional 

(BECKER, 1988: 78-79).  

Assim, ainda que o proclamado encadeamento produtivo à jusante da rede (complexo 

metal-mecânico) não tenha se efetivado a contento, a geração de economias de escala e de 

elevados níveis de gastos (MARKUSEN, 1995: 29) na economia regional alterou 

completamente o padrão de crescimento econômico e as condições de reprodução social de 
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indivíduos, grupos, organizações e instituições. Dessa forma, por seu gigantismo como 

empresa pública âncora (idem: 30), a Vale subverteu completamente as condições vigentes de 

criação de renda/produto, paralelamente (des)organizando o processo de urbanização e 

(re)criando mercados de trabalho regionais. 

Por outro lado, outras características definem sua atuação mais recente. De modo 

crucial sua ação determinou a criação da infra-estrutura necessária ao implante de outras 

atividades industriais no território, em particular a da indústria de ferro gusa, e após sua 

privatização em 1997, já estava instalado um parque guseiro considerável, que continua se 

adensando, hoje com 18 firmas.  

Diferentemente da ação corporativa típica dos distritos plataforma-satélite (idem: 25-

28), a Vale controla e regula o fornecimento do minério de ferro às guseiras, subordinando-as 

a sua oferta (idem: 22), situando-se em uma posição-chave para a externalização de suas 

estratégias corporativas e modelagem do comportamento empresarial, o que tem feito regular 

e limitadamente com a FGC. Desse modo, opera como empresa-eixo de um conjunto de 

negócios encadeados de forma subordinada (distrito centro-radial), o que, potencialmente, cria 

as condições para a transformação de compromissos inter-firmas de longo prazo em esforços 

cooperativos de “melhoria da qualidade da produção” (idem), neste caso, via disponibilização 

de know-how industrial na FGC. 

Nesse sentido, é possível aventar a hipótese de que a estrutura multisetorial de grupos 

adquirentes de algumas das produtoras independentes de ferro gusa, como também é o caso 

do Grupo Queiroz Galvão, assim como do Grupo Gerdau156, inseridos em múltiplas redes de 

                                                           
156 Em 31 de dezembro de 2007, o Grupo Gerdau e o Grupo Calsete assinaram um contrato de permuta de 
participações societárias (CADE, 2008), através do qual o primeiro grupo assumiu a propriedade da Aplema 
Comércio de Produtos Agroflorestais e Empreendimentos Ltda. (Aplema), holding detentora de uma produtora 
independente de ferro gusa em Sete Lagoas (MG), a Calsete Siderurgia Ltda. Pelo mesmo instrumento, o Grupo 
Calsete, formado pelas firmas APF Participações Ltda. (APF), Lema Participações Ltda. (Lema) e M. Melo 
Participações Ltda. (M. Melo), passou a operar a MARGUSA. O Grupo Gerdau adquiriu adicionalmente, através 
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produção – frações de campos econômicos mais amplos, os condiciona a mediações sociais e 

políticas.  

Desse modo, uma ação corporativa em um metacampo profundamente contestado, 

como é o caso da região sídero-logística da Amazônia Oriental, é frequentemente avaliada em 

termos morais, de maneira que tende a produzir alguma reverberação em outras redes e 

campos dos quais tais grupos corporativos fazem parte – seja liderando-os, seja integrando-os 

de forma subordinada. Nesse sentido, ações econômicas contestadas incidem sobre o estoque 

de capital simbólico de empresas diferentes que, na prática, são apreendidas como 

conglomerados ou holdings, sendo caracterizadas, portanto, por uma orientação corporativa 

centralizada. Estruturas deste tipo, como as da Vale e do Grupo Queiroz Galvão, parecem ser 

mais vulneráveis aos constrangimentos para a alteração de processos produtivos tradicionais 

no setor, já que os déficits em termos de capital simbólico tendem a converter-se, sob as 

referidas mediações sociopolíticas, em posições financeiras declinantes. 

Retomando a argumentação sobre o sistema produtivo regional, e já tendo 

compreendido parcialmente o impacto da Vale na atração das guseiras, Monteiro (2004: 04) 

descreve a indústria extrativa carbonífera do Pará e Maranhão como o principal elo de ligação 

da produção de ferro gusa à economia regional, o supracitado “encadeamento para trás” 

proposto pelo PGC (CARNEIRO, 1994: 191-192). Nesse sentido, é ao nível das redes de 

produção que o desenvolvimento econômico do território sídero-logístico da Amazônia 

Oriental pode ser apreendido, já que a transformação da estrutura social se processa 

exatamente nos nodos débeis que sustentam a competitividade do parque guseiro. Dessa 

forma, é essencial que se discutam os processos de criação social dos mercados (CARNEIRO, 

2007) de insumos produtivos nas redes de produção que (des)estruturam este território. 

                                                                                                                                                                                     

da Gerdau Aços Longos S.A., os ativos imobiliários (fazendas e reflorestamento) e direitos de mineração da Pró-
Flora Agroflorestal Ltda. (Pró-Flora). 
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Quanto ao ‘insumo’ trabalho, a manutenção de tradicionais relações sociais de 

produção, sob a forma de empreitada e aviamento e de sistemas de remuneração baseados no 

volume de produção e no uso de diárias, longe de constituir anacronismo, expressa a rationale 

específica do ‘capitalismo de fronteira’, possuindo elementos de funcionalidade econômica, 

da perspectiva da relação entre preços vigentes no mercado norte-americano de gusa e dos 

custos de produção regionais, grandemente concentrados na etapa de carvoejamento e, em 

particular, “na arregimentação, controle, distribuição, gerenciamento e remuneração da força 

de trabalho” (MONTEIRO, 2004: 13).  

Dessa forma, as relações entre custo, produtividade e controle da força de trabalho no 

carvoejamento são desveladas por Monteiro, que enxerga nos níveis deste ramo que implicam 

responsabilidade, conhecimento e propriedade de meios de produção um dos pólos de sua 

rentabilidade, pressionada por e transferida como custo aceitável às produtoras independentes. 

Estes níveis são, desse modo, sujeitos à empreitada como relação social de produção 

dominante, enquanto nos outros, os da força de trabalho stricto sensu, a forma de 

remuneração típica é a das diárias, e se observa sua sujeição a uma enorme diversidade de 

restrições e imobilidades no local de trabalho.157 

Quanto aos ‘insumos’ naturais, é interessante notar que o trabalho de Carneiro (1994) 

já estabelecia uma diferenciação entre os grupos guseiros presentes em Açailândia e Marabá, 

em termos das suas estratégias de fornecimento do carvão vegetal, de modo que, embora 

apenas a Viena (1988) e a Pindaré (1988) estivessem efetivamente instaladas naquele 

momento, os grupos do pólo de Açailândia efetivavam a “incorporação de largas extensões 

                                                           
157 O trabalho escravo, compreendido como sinônimo de trabalho forçado, se caracteriza pela coação física ou 
moral e pela restrição à liberdade do indivíduo, e compreende quatro modalidades típicas: servidão por dívida, 
retenção de documentos, dificuldade de acesso geográfico e uso de armas (IOS, 2004: 06). Pelas razões 
apresentadas acima, esta relação social de produção parece apresentar notáveis aspectos de funcionalidade para a 
redução dos custos da produção do ferro gusa. 
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fundiárias ao seu patrimônio, segundo o propósito de produção de carvão a partir do manejo 

florestal” (idem: 192).  

Essa estratégia causa alguma perplexidade quando contrastada à persistência de 

práticas correntes de “recebimento de carga de caminhões  sem a ATPF158, erro no 

preenchimento desse documento e uso de carvão de  desmatamento sem plano de manejo e 

autorização federal” (SATO; COSTA, 2005).159 Por estas irregularidades, a Viena (R$ 38,755 

milhões), a FERGUMAR (R$ 13,465) e a Gusa Nordeste S.A. (R$ 147,621), de Açailândia, e 

a COSIMA (R$ 12,297), de Pindaré Mirim, foram multadas pelo IBAMA em 2005.160  

José Humberto Chaves, Coordenador da equipe de Monitoramento e Controle 

Florestal do IBAMA, relata: – “Em uma siderúrgica vimos afixado na parede uma tabela do 

preço do carvão com valores para compra de produto com ATPF e sem a autorização” (idem). 

O caráter insólito deste episódio apenas reforça a afirmação de Monteiro acerca do caráter 

estratégico deste insumo para os custos de operação e taxa média de rentabilidade das 

siderúrgicas, influenciando grandemente suas decisões de investimento e produção.  

O impacto da atividade econômica sobre a estrutura social regional se expressa então, 

como círculo vicioso: a abundância relativa de biomassa vegetal, que já respondia pela 

localização da indústria extrativa madeireira, atrai, de forma suplementar à oferta de minério 

da Vale, a produção de ferro gusa, que, por sua vez, constitui um mercado para resíduos da 

primeira e reduz os custos de produção das atividades de desmatamento. Ademais, a produção 

de ferro gusa reconstrói, segundo sua dominância, os mercados da terra e do trabalho com 

base em relações sociais de produção tradicionais. Dessa forma, a indústria produtora de gusa 

                                                           
158 Até novembro de 2005 foram emitidas, pela Divisão Técnica (DITEC) do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) do Maranhão, 1.900 ATPFs. 
159 Quatro guseiras de Marabá foram também multadas naquela ocasião – COSIPAR, Siderúrgica Marabá S.A. 
(SIMARA), USIMAR e Siderúrgica Ibérica do Pará S.A. –, perfazendo um total de R$296,989 milhões em 
multas. 
160 Carneiro apresenta os principais adquirentes de terras para projetos de manejo florestal, dentre os quais se 
encontram a COSIMA e a Viena (1994: 192). 
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aprofunda, por um lado, os processos de privatização, latifundiarização161 e grilagem da terra, 

assim como a pressão sobre a floresta primária via manutenção de uma matriz tecnológica 

defasada.162 

Se, por um lado, a transformação econômica, mormente a partir dos anos 1980 com o 

PGC, alterou fundamentalmente o espaço produtivo, é certo que o território que corresponde 

hoje ao município de Açailândia, desmembrado de Imperatriz e instalado oficialmente em 

1983, apresentou historicamente um processo de urbanização abastecido por pelo menos 15 

anos (1961-1975) de grandes fluxos migratórios.  

Nesse sentido, o desenvolvimento econômico como mudança social apresenta-se como 

processo cumulativo e irreversível fundado nas interações dialéticas entre transformações 

econômicas setoriais e recomposições reativas e de ajuste, essencialmente sóciopolíticas, que 

estruturam e moldam as primeiras. Portanto, é absolutamente crucial apreender o 

desenvolvimento a partir de sua dinâmica histórica, setorizada economicamente e estruturada 

do ponto de vista sóciopolítico, o que permite explicar, em grande medida, as condições de 

surgimento e manutenção de segmentos industriais expressivos, como o siderúrgico, 

particularmente na Amazônia Oriental. 

Com esse objetivo, Carneiro subdivide os fluxos migratórios por origem e corte social 

(1994: 193-194), estando o primeiro ligado aos estados nordestinos do Ceará, Piauí e 

Pernambuco, assim como do próprio Maranhão, e composto principalmente por trabalhadores 

camponeses; e o segundo determinado pela abertura da BR-101 (Belém-Brasília), vindo da 

Bahia, Espírito Santos e Minas Gerais, e composto por um grupo muito mais heterogêneo: 

                                                           
161 Monteiro não deixa de notar que “os próprios capitais industriais latifundizaram-se, uma vez que as guseiras 
adquiriram grandes propriedades fundiárias” (2004: 10).  
162 Tal matriz implica que o índice de aproveitamento da madeira se situa entre 30 e 40%, com compostos 
químicos, como acido acético, metanol, alcatrões e gases combustíveis sendo lançados na atmosfera (BRITO, 
1990: 225-226). 
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“uma pequena-burguesia (donos de pequenas serrarias e outras oficinas, trabalhadores não-

agrícolas e camponeses” (CARNEIRO, 1997: 227).  

O Diretor-Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Açailândia, Raimundo Frasão, 

apreende parte deste segundo movimento: – “80 % dos funcionários da Pindaré, do setor de 

produção vieram de Minas Gerais, de uma cidade chamada Caeté. Tinha o sr. ... é ... 

Melquizedeque. Ele foi o que formou o nosso grupo e veio pra cá.”  

Ainda segundo Carneiro, este segundo fluxo se associava, e, conseqüentemente, o 

pequeno capital comercial e agropecuário que o distinguia, em especial na memória de seus 

primeiros habitantes, a um processo de mercantilização e apropriação privada da terra sob 

formas lícita e ilícita. Mesmo porque, antes disso, “o pessoal do Maranhão, não tinha esse 

negócio de terra, um fazia sua roça, outro fazia encostado, não tinha esse negócio de posse” 

(M.U. apud CARNEIRO, 1994: 195).  

A terra converteu-se nesse sentido, em uma mercadoria. Uma mercadoria fictícia, no 

sentido que Polanyi emprega ao termo (2000: 94), e que privaria progressivamente o 

campesinato local das condições de sua reprodução como grupo social distinto, ou seja, que 

permitiria a conversão do próprio trabalho em mercadoria. Carneiro chega mesmo a falar em 

um processo similar em forma “a um movimento de acumulação primitiva” (2007: 697). 

Por um processo desvirtuado, que não implica a adoção, no setor primário, de 

inovações tecnológicas nos segmentos já implantados, como nos modelos econômicos de 

corte dualista e inspiração schumpeteriana163, a pressão exercida pela agropecuária, 

                                                           
163 Johnston & Mellor (1961) sistematizam as cinco funções básicas da agricultura no processo de crescimento 
econômico, a saber: liberar mão-de-obra para atividades não rurais; fornecer bens alimentícios de forma 
compatível à velocidade de urbanização e formação desta classe trabalhadora urbana, de modo a não exercer 
pressão sobre suas condições de reprodução, o que impactaria os salários reais; ofertar matérias-primas e 
insumos também de modo a não induzir pressões em termos de custos para o processo industrial; produzir 
excedentes para exportação, com conseqüente geração de divisas para equilibrar a importação de máquinas e 
equipamentos, de modo a expandir a base industrial; e por fim, servir como mercado consumidor de produtos 
industriais. A condição essencial para o exercício destas funções é o incremento das modernas funções 
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basicamente a atividade de pastagem, e pela indústria madeireira sobre a fração rural do 

território de Açailândia atinge seu auge já em 1987, ano no qual o município responde por 

25% da produção madeireira do Maranhão e emprega cerca de 20% da população 

(CARNEIRO, 1994: 197-198).  

Dessa forma, realiza a ‘árdua’ tarefa da liberação da mão-de-obra rural, classicamente 

atribuída à elevação da produtividade agrícola via inovações tecnológicas, para atividades 

urbanas, fazendo com que essa força de trabalho se mova “entre as fábricas (serrarias, usinas) 

para o espaço amplo de atividades agrícolas temporárias, do garimpo, do espectro dos 

serviços da economia urbana e do desemprego (ACEVEDO MARIN apud CARNEIRO, 

1994: 200). 

Dessa forma, esses fluxos, praticamente simultâneos ao “estabelecimento da atividade 

agropecuária e da indústria madeireira” (CARNEIRO, 1997: 228) em Açailândia, e 

acompanhados de práticas de grilagem e “limpeza da área”, que liberam mão-de-obra do 

campo para suas áreas urbanas, são essenciais para a compreensão da formação de um estoque 

flutuante de força de trabalho no município, particularmente em suas áreas urbanas.  

Assim, a “inacessibilidade à terra, cuja saída se resolve [apenas temporariamente] com 

o aparecimento de situações de assalariamento provisório ou outros mecanismos de extração 

de um “surplus” camponês, via mecanismos de aluguel da terra”  (idem: 231) se somou aos 

referidos fluxos, adensando substancialmente a população economicamente ativa em situação 

de desocupação. Carneiro aprofunda a análise, notando que o referido processo de 

concentração fundiária e expropriação camponesa (idem: 233) engendrou, como contraface às 

                                                                                                                                                                                     

produtivas no campo via emprego de tecnologia, que se refletiria no aumento da produtividade do trabalho e na 
redução de custos. 
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pressões que exercia sobre a população rural, as invasões urbanas, notadamente nos bairros de 

Itinga, Pequiá e no próprio distrito-sede164 (CARNEIRO, 1994: 234-236). 

Nos anos 1980, com a construção da EFC, a presença de empreiteiras no território 

alargou temporariamente o mercado de trabalho e valorizou o espaço urbano (CARNEIRO, 

1997: 238-239), concorrendo para o padrão concentracional atual, de modo que é durante o 

período de implantação da infra-estrutura ferroviária, entre 1975 e 1985, que se assiste à 

decisiva transformação do Pequiá, de aglomerado rural em um “mix de bairro operário com 

favela” (CARNEIRO, 1997: 239), uma espécie de “depósito de mão-de-obra” (idem).  

Garantida a disponibilidade da força de trabalho por processos históricos que em parte 

precedem o PGC, o advento da ferrovia representou o fator determinante de sua plena 

mobilidade (idem: 250), concorrendo sobremaneira para as vantagens que o capital desfruta 

sobre o trabalho neste território produtivo em particular.  

Para um índice impreciso, mas instigante para a análise desta hipermobilidade, que se 

associa ao desencontro funcional entre as características próprias da intensidade relativa da 

composição orgânica do capital industrial guseiro, que nas 18 firmas gera cerca de 5.500 

empregos diretos, e da força de trabalho sobrante,165 que se concentra, em Açailândia, no 

Pequiá e na Vila Ildemar,166 o seguinte diálogo, entre Raimundo Frasão e Sampaio, outro 

membro da diretoria do sindicato, é esclarecedor. A referida mobilidade é aparente mesmo ao 

nível das empresas, marcadas por uma alta rotatividade da força de trabalho.  

  

Frasão: Eu acho que 80 a 90% dos trabalhadores de siderúrgica do Pará é daqui. Então os caras que 

                                                           
164 A presença da Igreja Católica no amortecimento dos conflitos de terra nessa região, particularmente quando 
de sua expressão urbana, encontra paralelos em outras situações caracterizadas pela centralidade de atores 
religiosos na mobilização sociopolítica em face de crises econômicas, como em Volta Redonda (RJ) e 
Youngstown (EUA).  
165 A população ocupada em 2005 foi de 29.889 pessoas, 29,6% da população total. 
166 A análise empreendida se concentra obrigatoriamente em Açailândia pelas condições do trabalho de campo 
realizado até este momento. Propõe-se futuramente, uma abordagem similar para Marabá que a complemente, 
em termos de urbanização e características industriais.  
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trabalhavam aqui foram pra lá, pro Pará. [...] Aí teve um rodízio ... E aí teve essa perda [...] na questão de 
rodízio interno aqui ... sai da Viena ... vai pra Pindaré. Tem trabalhador que já trabalhou nas 5 
siderúrgicas. Sai de uma vai pra outra [...] Sampaio: Com certeza! Frasão: Aí! Já trabalhou nas cinco, 
Sampaio? Sampaio: Eu já sim (assentindo com a cabeça). Frasão: Aí, ta vendo!? Sampaio: Eu trabalhei 
na Viena como operador de mesa de comando, aí fui pra Gusa e trabalhei como operador de mesa de 
comando e auxiliar de laboratório, fiz descarga de carvão. Saí da Gusa ... fui pra ... SIMASA ... trabalhei 
como operador de mesa de comando. Antes disso [...] eu trabalhei na Pindaré, que tava fazendo o forno 
ainda. E aí, da SIMASA eu saí e fui pra FERGUMAR [...] (FRASÃO; SAMPAIO, 2007). 

 

Pelo conjunto de razões apresentadas, faz-se necessário compreender não apenas a 

indústria siderúrgica em sentido estrito, mas o modo como o seu processo produtivo se integra 

em redes de produção – cujo extremo é a RPG da Nucor e outras mini mills norte-americanas. 

No região sídero-logística oriental amazônica, o nodo-chave é a indústria carbonífera – a 

principal responsável por sua competitividade internacional. Embora haja indícios, já 

apresentados, de que a possibilidade de adoção de um paradigma tecnológico mais apropriado 

possa estar se consolidando, estimulado por mediações sociopolíticas inscritas no território, 

parece haver fortíssimos condicionantes econômicos para a permanência de um padrão 

tradicional de remuneração e uso de recursos naturais e mão-de-obra. 

Construindo um cenário pessimista, poder-se-ia afirmar que a ampla maioria das 18 

guseiras presentes nos territórios maranhense e paraense não encontra estímulos suficientes 

para a alteração de suas estruturas de custos operacionais, continuando a gerar externalidades 

negativas que são impostas à população em geral; e estes custos aumentam à medida de sua 

produção. O avanço da pressão que exercem sobre a floresta primária tende também a elevá-

los, já que a indústria carbonífera se interioriza. Estes custos são repassados invariavelmente 

aos preços desde que não haja ofertantes mundiais igualmente competitivos. Enquanto não 

houve alterações significativas na demanda, os preços de exportação167 da tonelada de gusa 

permaneceram constantes, se apresentando com uma variação de cerca de US$ 20 entre 1988 

e 1998. Contrariamente, havendo alterações na demanda, as oscilações podem ser bruscas, 

                                                           
167 FOB (free on board). 
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tendo como referência os exemplos da queda do preço médio de 1998 (US$ 150,4) para o ano 

seguinte (US$ 109,9)168 ou ainda, entre abril e agosto de 2005, período em que os preços 

caíram de US$ 308 para US$ 215169 no Porto da Madeira (METAL BULLETIN, 2005). 

A evidência destas oscilações, balizada pela alegação de alguns produtores de que 

preços abaixo de US$ 250/t. seriam economicamente inviáveis170 tornariam o processo de 

avanço sobre a floresta e o preço da força de trabalho as principais variáveis de ajuste dos 

custos. Nesse sentido, é o esgotamento das fontes de recursos naturais e da mão-de-obra que 

regula o setor na ausência de um marco institucional rígido. Assim, mesmo que haja empresas 

que internalizem os custos sociais de sua produção, como a FGC, a omissão seletiva do 

Estado como player efetivo deste subcampo econômico permite e premia as estratégias 

corporativas tradicionais.171 É nesse sentido que o desenvolvimento econômico da Amazônia 

Oriental vem se expressando, decisivamente, como tragédia para grupos, organizações e 

instituições específicos. 

 

  

                                                           
168 Esta série esta dada a preços constantes de 2000. 
169 Esta série esta dada a preços correntes e se refere apenas ao ferro gusa da Amazônia Oriental, não sendo, 
portanto, comparável à série anterior. 
170 A análise de preços de exportação e da composição dos custos de produção do ferro gusa é essencial para a 
compreensão da persistência da rota tecnológica vigente na Amazônia Oriental. Não obstante, os dados 
apresentados até agora se encontram muito defasados para a sustentação de quaisquer afirmações prospectivas.  
171 A referida tendência inercial ou meramente substitutiva de insumos é assim noticiada: “André Uchôa, 
superintendente da mais nova produtora paraense, a Da Terra Siderúrgica, explica que o coque é mais caro que o 
carvão vegetal. – Mas considerando os gastos com reflorestamento, no caso de você ter sua própria plantação de 
eucaliptos, o coque é uma boa opção, diz o executivo. A carga de coque que chegou ao Pará em março foi 
adquirida por US$ 132/t FOB” (SBB, 2007). 
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Puseram uma usina no mar 
Talvez fique ruim pra pescar 

Meu amor 
(Bye Bye Brasil, Chico Buarque) 

 

5. A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL ESTRUTURAL PRODUZIDA NO 

TERRITÓRIO SÍDERO-LOGÍSTICO DO RIO DE JANEIRO 

 

5.1. A região sídero-logística e sua fração costeira: caracterização e grandes projetos 

 

O município de Itaguaí é apreendido, nesta tese, como o principal campo de 

investigação. Isto porque, apesar de a TKCSA172 estar situada no município do Rio de 

Janeiro, mais especificamente no Distrito Industrial (DI) de Santa Cruz, no bairro homônimo, 

seus efeitos culturais como um todo se manifestam mais claramente no primeiro município. 

Em realidade, essa é uma escolha arbitrária visto que um evento cultural complexo dessa 

magnitude assume uma dimensão ainda mais importante quando confrontada com uma 

estrutura social menos adequada à operação da lógica urbano-industrial que este grande 

empreendimento representa. Assim, a despeito desta posição limítrofe física entre o Rio e 

Itaguaí (a TKCSA opera exatamente na divisa estabelecida pelo Canal de São Francisco), 

nesta tese interessa a cisão cultural entre lógicas incongruentes manifestas por indivíduos, 

grupos, organizações e instituições fundamentalmente diferentes.  

Assim, independentemente dos efeitos materiais da implantação e operação da 

TKCSA – e de outros empreendimentos industriais – sobre ambos os territórios, as múltiplas 

interpretações culturais que são superpostas a este fato ‘econômico’ são absolutamente 
                                                           
172 “Quem não conhece pensa que é Itaguaí porque é do lado. Nós estamos... Fica muito mais perto da gente do 
que de qualquer outro centro comercial. CSA. E todo o movimento é aqui. É aqui. Mas isso é bom pra gente, o 
fato deles fazerem esse movimento aqui, porque o dinheiro dos peões que recebem lá é gasto e mandado pra casa 
pelas agências bancárias de Itaguaí. Então, Itaguaí sente... aquela população toda está aqui dentro de Itaguaí. [...] 
Todo mundo fala que ela é em Itaguaí. E você sabe que ela não é em Itaguaí. Ela é do município do Rio de 
Janeiro. Mas por ficar próxima, todos os movimentos deles são feitos em Itaguaí. Inclusive os trabalhadores. É 
bom isso é que um bom percentual dos trabalhadores da CSA são de Itaguaí. (BENTO, 2010) 
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diacríticas em Itaguaí, um espaço cindido entre duas lógicas antagônicas e dotado de ‘ilhas’ 

culturais resistentes à comodificação. Nesse sentido, os efeitos culturais sobre Itaguaí 

justificam a opção por uma análise mais detalhada de seus processos de transformação 

estrutural. 

 No entanto, faz-se necessário aqui, primeiramente, precisar a conformação territorial à 

qual a noção de região sídero-logística fluminense remete. O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) subdivide o estado do Rio de Janeiro em 6 mesorregiões: Baixadas 

Litorâneas, Centro Fluminense, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Metropolitana do 

Rio de Janeiro173 e Sul Fluminense. As duas últimas, particularmente importantes para o 

objeto aqui considerado, incorporam respectivamente, 30174 e 14175 municípios, perfazendo 

quase a metade dos 92 municípios que compõem este estado. 

                                                           
173 As classificações territoriais do estado do Rio de Janeiro segundo o IBGE e o próprio governo estadual são 
bastante divergentes. Embora esta tese opte por adotar a definição do IBGE em função de suas perenidade e 
comparabilidade, as lutas imanentes à construção social da região (SANTOS, 2006a) são particularmente 
relevantes no plano estadual. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) definida pelo governo estadual 
foi instituída pela Lei Complementar nº 20, de 1º de julho de 1974, após a fusão dos antigos estados do Rio de 
Janeiro e da Guanabara. Classificações posteriores alteraram os limites da RMRJ, sendo de particular 
importância as exclusões de Itaguaí e Mangaratiba de seus limites em 2002. No entanto, Itaguaí foi 
reincorporada recentemente (2009). De forma não inadvertida, a partir do alinhamento entre as gestões 
executivas do PMDB municipal – tendo à frente Carlos Busatto Júnior, o ‘Charlinho’ – e estadual, liderada pelo 
Governador Sérgio Cabral Filho. Assim, uma reinvindicação do Prefeito Charlinho, encaminhada na Assembléia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ) pelos deputados Paulo Ramos (PDT) e Pedro Fernandes 
(PMDB) redefiniu as feições tanto da RMRJ quanto da Região da Costa Verde a partir da Lei Complementar n° 
130, de 21 de outubro de 2009 (ALERJ, 2009a). É curioso que o Deputado Paulo Ramos seja o propositor da Lei 
Complementar n° 105, de 4 de julho de 2002, que incorporou os municípios de Itaguaí e Mangaratiba à Costa 
Verde. Acerca de sua mudança de posição, o próprio Deputado declarou que “era preciso reposicionar o 
município, que, incluído na lei sobre a região metropolitana, poderá se beneficiar com atração de investimentos e 
com o planejamento integrado do desenvolvimento econômico da região. [...] Há alguns anos, incluí Itaguaí na 
região da Costa Verde por acreditar que ele se beneficiaria por sua vocação turística. Mas isso mudou. Hoje, 
Itaguaí é uma cidade que cresce e se solidifica como um pólo empresarial e industrial, focado em atrair este tipo 
de investimento. Por isso, acho oportuno o seu reposicionamento” (ALERJ, 2009b). Depreende-se desta 
mudança de percepção acerca das ‘vocações’ municipal e da região sídero-logítica com um todo, a imensa 
capacidade do fato econômico matricial – a chegada da TKCSA – em converter-se em um evento cultural 
totalizante, redefinindo os significados de sujeitos e objetos com os quais interage. 
174 A mesorregião Metropolitana do Rio de Janeiro é composta por 5 microrregiões, a saber: a. Itaguaí, que 
compreende os municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Seropédica; b. Macacu-Caceribu, que detém os de 
Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito; c. Rio de Janeiro, que abrange Belford Roxo, Duque de Caxias, 
Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, São 
Gonçalo, São João de Meriti, Tanguá e a própria capital; d. Serrana, que incorpora Petrópolis, São José do Vale 
do Rio Preto e Teresópolis; e e. Vassouras, composta por Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 
Paracambi, Paty do Alferes e Vassouras. 



168 

 

É necessário, portanto, explicitar a ênfase da noção de território sídero-logístico sobre 

as frações deste amplo espaço territorial que sediam operações de produção e transporte de 

produtos siderúrgicos, assim como de suas matérias-primas fundamentais, a saber, o minério 

de ferro, o carvão (mineral ou vegetal), a sucata e o calcário. Fundamentalmente, as operações 

estritamente siderúrgicas, assim como a multimodalidade logística que as sustentam, 

estruturam e reestruturam os tecidos socioeconômicos territoriais tanto quanto dependem 

deles para subsistir.  

Dessa forma, as estratégias corporativas e estatais que condicionam e frequentemente, 

definem a implantação e operação da miríade de empreendimentos e infra-estruturas 

‘exclusivamente econômicos’ presentes e previstos na região sídero-logística fluminense, 

nunca são as únicas existentes. Ainda assim, é necessário iniciar uma discussão da 

transformação estrutural da região sídero-logística através delas. A relevância heurística 

destes fatos econômicos ou grande projetos (CASTRO, 1995) depende, no entanto, mais da 

“importância cultural específica” (WEBER, 2003: 19) conferida pela multiplicidade de 

agentes que os vivenciam em situações sociopolíticas concretas do que de seus aspectos 

técnicos. 

Dessa forma, as principais instalações industriais siderúrgicas operacionais no estado 

do Rio de Janeiro são a CSN176, cuja Usina Presidente Vargas (UPV) está localizada em Volta 

                                                                                                                                                                                     
175 A mesorregião Sul Fluminense é, por sua vez, subdividida em 3 microrregiões: a. Baía da Ilha Grande, 
contendo os municípios de Angra dos Reis e Parati; b. Barra do Piraí, que incorpora os municípios de Barra do 
Piraí, Rio das Flores e Valença; e c. Vale do Paraíba Fluminense, que abarca Barra Mansa, Piraí, Resende, 
Itatiaia, Porto Real, Rio Claro, Pinheiral, Quatis e Volta Redonda. 
176 A CSN é um dos maiores produtores de aço no Brasil. Em 2009, a produção brasileira de aço bruto alcançou 
26.507 Mt. Sozinha, a Usina Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda (RJ), produziu 4,4 Mt. Na verdade, a 
UPV possui capacidade instalada de 5,8 Mtpa e produz o portfólio mais completo e diversificado de aços planos 
da América Latina (cf. Anexo, Figura 2). A UPV foi inaugurada em 1946 pelo Estado nacional como peça 
central do projeto de independência das importações de aço bruto. Parte da estratégia demiúrgica (EVANS, 
2004: 39) do Estado brasileiro, a CSN ajudou a criar uma indústria nacional de base – juntamente com a 
constituição da Vale, da PETROBRAS e das Centrais Elétricas do Brasil S.A. (ELETROBRAS) – que foi crucial 
para a diversificação da indústria de bens de consumo duráveis nas décadas de 1950 e 1960 (dando seguimento à 
estratégia de substituição de importações). Como empresa estatal, a CSN adquiriu responsabilidades públicas e 
privadas. De um lado, desde o início de suas operações a empresa adotou uma estratégia de integração vertical à 
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Redonda; controladas pela Votorantim Siderurgia (VS)177, a Usina Resende (SR)178 e a Usina 

Barra Mansa (SBM)179, ambas situadas em municípios homônimos. Em Santa Cruz, Zona 

                                                                                                                                                                                     

montante, anexando, por exemplo, as minas Casa de Pedra (minério de ferro) e da Bocaina (calcário e dolomita) 
– respectivamente em Congonhas e Arcos (MG), tornando-se auto-suficiente quanto a estes insumos. Em 1954, a 
CSN passou por sua primeira expansão, que foi seguida por quatro outras, em 1960, 1963, 1977 e, finalmente, 
1989 – quando inaugurou seu terceiro alto forno (AF-3). Ao longo de sua história, a firma teve de atrair, treinar e 
disciplinar a sua força de trabalho (MOREL, 1989) – operando a construção social do trabalhador industrial 
apropriado à trasnformação que esta produzia, já que o então distrito de Barra Mansa, Santo Antônio de Volta 
Redonda, era naquele momento um sítio greenfield típico (SANTOS, 2006a: 104-116). Nesse sentido, a firma foi 
responsável pela criação das mais importantes instalações e serviços urbanos na cidade recém-criada de Volta 
Redonda (1954), sendo responsável pelo transporte, educação e saúde na company town (Cidade Nova) até 1968. 
(PIQUET, 1998: 45-79) Em 1989, um ano após a greve mais violenta de sua história (MOREIRA, 2005: 132-
139), o governo brasileiro iniciou um processo de enxugamento das operações da firma, visando a sua 
privatização, ocorrida em 1993 (GRACIOLLI, 2007). Este período é notável pela magnitude das perdas de 
postos de trabalho – cerca de 8.000 – e para a brusca ruptura no padrão de relacionamento com a cidade 
(SANTOS, 2007: 04-05). Desde então, a CSN terceirizou seu núcleo de serviços industriais e transferiu seus 
setor de compras e sede central para São Paulo. Estes movimentos cortaram os laços com seus fornecedores e 
clientes regionais e implicaram em novas perdas de postos de trabalho. Ao mesmo tempo, a empresa intensificou 
sua estratégia de integração vertical, adquirindo o controle sobre a Vale (1997), posteriormente revertido (2001), 
e ingressou no setor de infra-estrutura através do controle sobre companhias ferroviárias, energéticas e 
operadores portuários, dentre outros.  
177 A VS foi criada em julho de 2008 de modo a integrar todo o segmento siderúrgico – em processo de expansão 
– do Grupo Votorantim. Assim, a VS ampliou seu parque siderúrgico, adquirindo controle sobre AcerBrag (250 
mil toneladas anuais de longos), na Argentina e sobre a Acerías Paz del Rio (450 mil toneladas anuais de planos 
e longos), na Colômbia – ambas em 2007, além de iniciar a operação da  SR (VOTORANTIM, 2010). 
178 A pedra fundamental da SR foi lançada em 11 de setembro de 2007, em terreno de 4,3 milhões de m2. A 
unidade, com capacidade de 1,03 Mtpa., é especializada na produção de acos longos (vergalhões, arames 
recozidos, telas eletrosoldadas, cantoneiras, perfis, fio-máquina e treliças). O evento, realizado em Resende, 
contou com a participação do Governador Sérgio Cabral Filho, além de membros do Conselho de Administração 
do Grupo Votorantim e do Conselho Executivo da Votorantim Industrial (JORNAL DO COMMERCIO, 2007a). 
A SR iniciou suas operações em 21 de setembro de 2009 e seu investimento total atingiu US$ 550 milhões. A 
Prefeitura municipal afirmou então que a firma foi beneficiada pelo Resenvest – um pacote de incentivos fiscais 
que lhe permitiu a isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), do Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) por 8 anos e do diferimento do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS), fixado em 0,005% durante os dois anos das obras civis. (MATTOS, 2009) A SR 
constitui uma exceção que reafirma a tendência mais geral de desintegração da produção geográfica mundial. 
Com sede em Resende, uma localidade interiorana do Rio de Janeiro, este é um projeto orientado para o mercado 
nacional. Resende situa-se entre os três mais importantes mercados consumidores do país, com potencial para 
constituir um centro de distribuição de tarugos de lingotamento contínuo, fio-máquina e vergalhões. O foco da 
SR no setor da construção civil nacional (produtos de maior valor agregado), a utilização de uma tecnologia 
incomum, menos intensiva em capital e mais limpa (EAF com base em sucata ferrosa), assim como sua demanda 
por uma força de trabalho mais especializada, impõem novos pontos de referência para os processos sociais de 
implantes siderúrgicos no Brasil. Embora o Rio de Janeiro já possua uma usina siderúrgica operada com 
tecnologia EAF (Cosigua Gerdau), a SR, sob o formato semi-integrado, é completamente nova, podendo ser 
comparada apenas como a nova fábrica da SINOBRAS, em Marabá (PA). As características excepcionais de 
ambos os sítios são bastante importantes para balizar a tendência geral da indústria siderúrgica nacional na 
atualidade. 
179 A SBM se confunde com os primórdios da siderurgia em solo nacional. Controlada pela VS, tem capacidade 
de produção anual de 750 mil toneladas de aço. 
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Oeste da capital do estado, operam a Gerdau Cosigua180 e a Companhia Siderúrgica do 

Atlântico (TKCSA), joint venture da ThyssenKrupp e da Vale, inaugurada em 2010. 

Assim, pode-se identificar, grosso modo, nos eixos181 Resende, Barra Mansa e Volta 

Redonda, de um lado, e Angra dos Reis, Itaguaí e Rio de Janeiro, de outro, os dois nodos 

fundamentais de um sistema sídero-logístico estadual. Opta-se, nesta tese, no entanto, por 

privilegiar o segundo eixo, que concentra a transformação estrutural na região sídero-logística 

fluminense.182 Além destas unidades produtivas e infra-estruturas ferroviárias, os portos183 de 

                                                           
180 O processo de organização da Companhia Siderúrgica da Guanabara S.A. (Cosigua), hoje Gerdau Aços 
Longos S.A. (Gerdau Cosigua) data de 1961, ainda na gestão (1960-1965) de Carlos Frederico Werneck de 
Lacerda (1914-1977) como Governador da Guanabara. Segundo Osorio (2005), espelhando os processos de 
constituição da Companhia Siderúrgica Paulista S.A. (Cosipa) e da USIMINAS, a Cosigua fora um projeto 
independente da política nacional de expansão do setor siderúrgico, motivado pelo sonho desenvolvimentista do 
governo estadual. A Cosigua, a ser implantada no futuro Distrito Industrial de Santa Cruz (1975), seria a âncora 
da retomada da indústria de base no estado. Não obstante, em face da prioridade concedida à “estruturação 
urbana e [à] modernização da máquina pública” (OSORIO, 2005: 168), fundada na ideia da capitalidade do Rio 
de Janeiro, o esforço industrial do governo estadual é incompleto e insuficiente. Juntamente com as dificuldades 
de relacionamento entre este e o Governo Federal, a Cosigua permaneceu como um projeto até a formação de 
uma joint venture entre o então Grupo Thyssen A.G. e o Grupo Gerdau, que assumiu o controle da firma, e com 
financiamento do BNDES, iniciou a construção da usina em 1971. A Cosigua entrou em operação em 19 de 
novembro de 1972. O Grupo Thyssen se retirou em 1979 e a Gerdau assumiu o controle integral da então maior 
mini mill da América Latina. 
181 Paralelamente a este eixo duplo, um novo território sídero-logístico independente parece estar surgindo na 
mesorregião Norte Fluminense, especificamente no município de São João da Barra, onde a LLX Logística S.A. 
está construindo o Porto do Açu. O “maior investimento privado em infra-estrutura do País” (CILO, 2009), isto 
é, o Complexo do Açu, está previsto para ocupar uma área “equivalente à [da] ilha de Manhattan, em Nova 
York” (idem). O referido complexo prevê a construção de um porto (R$ 1,6 bilhão), uma Usina Termelétrica 
(UTE) a gás natural e carvão, com capacidade de geração de 5,4 gigawatts e vem atraindo firmas interessadas – 
dentre as quais a montadora chinesa JAC Motors, em se instalar em sua retroárea industrial (O GLOBO, 2009b). 
Em 2009, a também chinesa Wuhan Iron & Steel Co. (Wisco), 15º maior produtor de aço do mundo em 2009 
(13,7 Mtpa.), adquiriu 21,5% (US$ 400 milhões) do capital social da MMX Mineração e Metálicos S.A., o que 
lhe confere participação na subsidiária MMX Sudeste S.A., e firmou contrato com a LLX Logística para o 
fornecimento de minério de ferro por 20 anos (GÓES; DURÃO, 2009). Além disso, a negociação entre a Wisco, 
MMX Mineração e Metálicos e LLX Logística, além da prefeitura municipal (CIARELLI, 2009), envolve 
também a construção de uma usina siderúrgica com capacidade de 5 Mtpa. e estimada em US$ 4 bilhões, através 
de uma joint venture entre a Wisco (70%) e o Grupo EBX (ORDOÑEZ, 2009). A esse respeito, o Secretario de 
Estado de Desenvolvimento Econômico do Rio de Janeiro, Júlio Bueno, declarou: “Nós vamos ter uma 
siderúrgica do porte da CSN no Norte Fluminense, que, de pouco desenvolvido, passará a ter uma nova vida”. (O 
GLOBO, 2009b). 
182 Uma discussão acerca do modal ferroviário, desnecessária aqui em função dos limites de espaço e das poucas 
alterações no controle e estrutura acionária das principais firmas, pode ser encontrada em Santos (2006a: 13-17). 
É importante ressaltar, no entanto, o papel desempenhado pela MRS Logística S.A. (MRS) e pela Ferrovia 
Centro-Atlântica S.A. (FCA) na integração destes eixos entre si, e deles com as fontes internas e externas de 
matérias-primas e mercados consumidores externos. Por motivos semelhantes, não se empreendeu uma 
discussão do modal rodoviário, particularmente importante em função da construção da RJ-109 ou Arco 
Metropolitano do Rio de Janeiro (AMRJ), atravessando cerca de 145 km desde Mangaratiba a Itaboraí e 
interligando as rodovias federais BR-116, BR-040, BR-101 e BR-493. Um discussão extensa a esse respeito do 
AMRJ pode ser encontrada em FIRJAN (2008). 
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Itaguaí184 e do Rio de Janeiro185 são componentes essenciais da interseção fluminense de 

importantes redes de produção siderúrgica globais.  

Redes estas de players brasileiros expressivos, em fases diversas de 

transnacionalização produtiva, como a CSN186 e o Grupo Gerdau187, além da mineradora 

                                                                                                                                                                                     
183 O Porto de Angra dos Reis, administrado a partir de 2009 pelo arrendatário Terminal Portuário de Angra dos 
Reis S.A. (TPAR), antiga FCA Angraporto S.A., agora sob controle (70%) do grupo francês Technip, vem 
perdendo importância no que concerne à movimentação de produtos siderúrgicos desde 2005. A operadora 
recém criada, a Technip Operadora Portuária (TOP) vem concentrando no porto a movimentação de 
componentes e acessórios de perfuração e produção de petróleo e gás para a Bacia de Santos. Cerca de 1/3 do 
TPAR deve, entretanto, permanecer dedicado a outras cargas. (VIGLIANO, 2010) Faz-se necessário assim, 
negligenciar portos e terminais portuários – por exemplo, o Terminal Aquaviário de Angra dos Reis (TA-AR), 
operado pela TRANSPETRO (GAZETA DO POVO, 2009) – não funcionais às redes de produção siderúrgicas 
presentes na região sídero-logística.  
184 O Porto de Itaguaí é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e abarca os seguintes 
terminais arrendados: Terminal de Carvão (TCV), da CSN; Terminal de Contêineres (TCS), da Sepetiba TECON 
S.A. (Sepetiba TECON); Terminal de Minério (TM1), da Companhia Portuária da Baía de Sepetiba (CPBS); e 
Terminal de Alumina (TAL), da Valesul Alumínio S.A. (Valesul). Dessa forma, as principais mercadorias 
movimentadas são o carvão metalúrgico, o coque de hulha, a alumina, o enxofre, o minério de ferro, veículos, 
além de carga geral. O porto, localizado a Sul e Leste da Ilha da Madeira, Itaguaí, é acessível através dos modais 
rodoviário (cerca de 8 km distam o porto da BR-101), ferroviário (Malha Sudeste da MRS) e marítimo (o canal 
de acesso possui 22 km de extensão, 200 m de largura e profundidade de 17,10 m). Considerando a estrutura 
acionária das firmas arrendatárias dos terminais do porto, controladas parcial ou integralmente por CSN 
(Sepetiba TECON) e Vale (CPBS e Valesul), a análise apresentada em outro lugar (SANTOS, 2006a: 20-24) 
acerca do atrelamento funcional do Porto de Itaguaí às redes de produção globais destas firmas permanece 
válida. Estratégias de integração vertical nos setores siderúrgico e minerador são estruturais no comportamento 
corporativo de seus principais agentes (POUNDS, 1966: 70), e vêm assumindo, no contexto de sua consolidação 
e operação global, uma dimensão vital no que concerne à redução de custos operacionais. 
185 O Porto do Rio de Janeiro é subdividido nas seguintes áreas: a. Zona ZPC ou Cais do Caju: terminais de 
contêineres (TCO1 e TCO2), roll-on roll-off ou veículos (TRR) e de granéis líquidos do Caju (TLC); b. Zona 
ZPS ou Cais de São Cristóvão: terminais de produtos siderúrgicos (TPS), de granéis líquidos (TLS), de carga 
geral e neo-granéis (TGS) e de trigo (TTS) de São Cristóvão; c. Zona ZPG ou Cais da Gamboa: terminais de 
carga geral (TG1 e TG2), de trigo (TT1 e TT2), de produtos siderúrgicos (TSG) e de granéis líquidos (TLG) da 
Gamboa, além de terminais de bobinas de papel para imprensa (TPP), de passageiros (TPA) e do Píer Mauá ou 
Oscar Weinshenk (PRP). Diferentemente do Porto de Itaguaí, nenhum dos principais agentes econômicos dos 
setores siderúrgico e minerário de ferro controlam ativos no Porto do Rio de Janeiro. O ‘desinteresse’ de players 

siderúrgicos é explicado em grande medida, pela capacidade de obtenção de economias de escala concentrada à 
montante, e do caráter diversificado da carga movimentada e fragmentação em vários terminais no Rio. Desse 
modo, o modelo tipicamente concentrador e exportador (hup port) de Itaguaí parece adequar-se mais às 
estratégias corporativas no setor. Ainda assim, são de particular importância aqui os 2 terminais de produtos 
siderúrgicos (TPS e TSG), arrendados pela Triunfo Operadora Portuária Ltda (Triunfo), e os de carga geral (TG1 
e TG2) e neo-granéis (TGS), pela movimentação de mais produtos siderúrgicos e de ferro gusa.  
186 Para além da disputa entre a CSN e a Tata pela Corus, já descrita no segundo capítulo desta tese, a CSN vem 
se envolvendo nos últimos anos em tentativas – na maioria das vezes malogradas – de se internacionalizar. 
Assim, a companhia adquiriu o controle da Heartland Steel, hoje CSN LLC, em Terre Haute (Indiana, EUA) e da 
Lusosider – Aços Planos S.A. (400 mil toneladas de planos anuais), em Seixal (POR). No entanto viu seus 
esforços frustrados ao tentar uma fusão com a laminadora Wheeling-Pittsburgh (RIBEIRO, 2006), perdida para o 
grupo distribuidor de aço Esmark, e a aquisição da Acerías Paz del Rio (cujo leilão foi vencido pelo Grupo 
Votorantim em 2006) e da antiga unidade de Sparrows Point da Bethlehem Steel (A VOZ DA CIDADE, 2007), 
cujo consórcio vencedor do leilão fora formado por Vale, Esmark, Wheeling-Pittsburgh e Donbass (RIBEIRO; 
FONTES, 2010). Invariavelmente, a motivação do processo de internacionalização tem sido driblar as restrições 
de cotas e tarifas impostas pelos mercados norte-americano e europeu (DEVEREAUX; LAWRENCE; 
WATKINS, 2006). A disputa pela Corus, sua tentativa mais agressiva de internacionalização, produziu efeitos 
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global Vale; e também a rede de um player regional188 tradicional, como a ThyssenKrupp – 

20ª maior produtora mundial de aço bruto (11 Mtpa.) em 2009 (WSA, vários anos), cuja 

estratégia de transnacionalização é expressiva da desintegração das etapas intensivas em mão-

de-obra e em tecnologia e da necessidade de penetração em mercados extra-europeus. 

Além das infra-estruturas portuárias referidas, construídas sob a estratégia demiúrgica 

(EVANS, 2004: 39) do Estado nacional de ofertar o capital de grande escala e durabilidade 

(HARVEY, 2006: 224-226) necessário à formação e consolidação das indústrias de bens de 

capital e de bens de consumo duráveis no estado do Rio de janeiro, observa-se, em especial no 

segundo eixo, a existência de portos independentes – Terminais de Uso Privativo (TUPs), 

como o Terminal da Ilha da Guaíba (TIG)189, das Minerações Brasileiras Reunidas S.A. 

                                                                                                                                                                                     

extremamente positivos ao nível da valorização de suas ações ordinárias – consequência não incomum em outros 
movimentos similares. Nesse sentido, a habilidade que a firma vem demonstrando na obtenção e distribuição de 
benefícios financeiros para seus acionistas suporta a hipótese de que a CSN é um tipo de companhia siderúrgica 
dirigida financeiramente. Isto levanta duas questões relevantes. A primeira é que o aspecto financeiro das 
operações em siderurgia é cada vez mais importante para entender o comportamento de suas empresas e grupos. 
A segunda é que comparações entre empresas siderúrgicas em processo ou já internacionalizadas pode conduzir 
a uma tipologia bastante útil do comportamento empresarial. 
187 A estratégia de intenacionalização da Gerdau precede quaisquer táticas similares de firmas siderúrgicas 
nacionais. A Gerdau alinhou seu foco primordial em produtos de maior valor agregado – onde economias de 
escala são menos importantes e há menores barreiras de entrada – a uma preocupação com a sobrecapacidade 
produtiva do setor siderúrgico mundial, explícita desde finais dos anos 1970. Dessa forma, iniciou um programa 
de expansão horizontal, integrando aquisições no país e no exterior precocemente. Adquiriu ou associou-se 
assim, a companhias siderúrgicas no exterior: Laisa (1980), no Uruguai; Courtice Steel (1989) e MRM Steel 
(1995), no Canadá; AZA (1992), no Chile; Sociedad Industrial Puntana S.A. (Sipsa) (1997) e Sipar Aceros S.A. 
(1998), na Argentina; AmeriSteel (1999), Birmingham Southeast (2002), North Star Steel (2004), Gate City 
Steel, Inc. (2004), Sheffield Steel Co. (2006), Chaparral Steel (2007) e MacSteel (2007), nos EUA; Diaco S.A. 
(2004) e Siderúrgica del Pacífico S.A. (Sidelpa) (2005), na Colômbia; Corporación Sidenor S.A. (2005) e GSB 
Acero  (2006), na Espanha; Siderperú (2006), no Peru; Siderúrgica Tultitlán (2007) e Aceros Corsa (2008), no 
México; Industrias Nacionales, C. por A. (Inca) (2007), na República Dominicana; Siderúrgica Zuliana, C.A. 
(Sizuca) (2007), na Venezuela; SJK Steel Plant Limited (2007), na Índia; Corporación Centroamericana del 
Acero (2008), na Guatemala e em Honduras; dentre outras (GERDAU, 2008). O Grupo Gerdau, por suas 
características distintivas e impressionante trajetória de internacionalização mereceria, por si só, uma análise 
própria. Análises informativas das estratégias de internacionalização de grupos industriais nacionais, 
particularmente siderúrgicos, podem ser encontradas em Pinho & Oliveira (2002), Pinho & Lopes (2000) e 
Bonelli (1998).  
188 Regional no sentido empregado pela literatura das RPGs, isto é, como uma rede primordialmente contida no 
território de um mercado continental – extranacional, ainda que não transnacional ou global –, neste caso a 
União Européia. 
189 O TIG localiza-se na Ilha de Guaíba, município de Mangaratiba e foi implantado em 1973, sendo hoje crucial 
nas operações de exportação do Sistema Sudeste da Vale, em face de sua capacidade de movimentação de 47 
Mtpa. de minério de ferro. É o terceiro maior terminal de embarque de minério de ferro do país, com 515.296 m² 
de área construída. Seu canal de navegação possui 16.680 metros de extensão, além de contar com calado de 
20,4 m (berço sul) e 18,5 m (berço norte), lhe franqueando o acesso de navios de grande porte – de até 300 mil 
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(MBR); o Terminal Marítimo da Coroa Grande (TMCG), de propriedade da Nuclebrás 

Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP)190; e mais recentemente o Terminal Portuário Centro 

Atlântico (TPCA), da TKCSA.  

Retomando a argumentação central da tese e considerando o fato de que a região 

sídero-logística atravessa uma conjuntura caracterizada pela transformação estrutural definida 

como desenvolvimento – particularmente concentrada no município de Itaguaí, é necessário 

apreender a dinâmica dos projetos sídero-logísticos que vêm reforçar sua centralidade para 

diferentes redes de produção siderúrgica globais. Nesse sentido, a despeito dos portos 

públicos – Itaguaí e Rio de Janeiro – e terminais portuários de uso privativo – TIG, TMCG, 

etc. – que servem à região sídero-logística fluminense, são os projetos portuários previstos e 

em fase de construção que dão o tom da transformação potencial que este espaço em geral, e o 

município de Itaguaí, em particular, já experimentam.  

Além do TPCA, cinco projetos191 – em fases distintas de planejamento e execução – 

prometem transformar a Baía de Sepetiba na maior interseção logística do país. Assim, 

empresas como a CSN, Gerdau, LLX, Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) e USIMINAS 

                                                                                                                                                                                     

toneladas (SANTOS, 2006a: 17).  O TIG conta ainda com uma ponte ferroviária de 1,7 km de extensão. O 
transporte do minério de ferro é operado pela MRS Logística (VALE, 2010). Até 2006 a MBR fora a segunda 
maior produtora e exportadora de minério de ferro do país e quarta do mundo (64,6 Mtpa.). Em 2007, a Vale 
adquiriu o controle integral sobre os seus ativos (FOLHA DE SÃO PAULO, 2007). Juntamente com o Terminal 
da CPBS no Porto de Itaguaí, o TIG forma o Complexo Portuário Sul da Vale (VALE, 2010). 
190 “A fábrica da NUCLEP está situada no município de Itaguaí (RJ), 85 km a sudeste do Rio de Janeiro, à 
margem da rodovia Rio-Santos, próxima ao ramal ferroviário de Mangaratiba e a 5 km do Porto de Sepetiba, em 
um terreno de 1.000.000 m2, com área coberta de 85.000 m2. As instalações fabris distam 3,3 km de um terminal 
portuário privativo, localizado na Baía de Sepetiba, em sistema “roll-on-roll-of”, para cargas indivisíveis de até 
1.000 toneladas. O acesso ao porto é privativo, por meio de via especialmente pavimentada para suportar cargas 
de até 39 toneladas por eixo de carreta. A localização privilegiada aliada à infra-estrutura de transportes 
multimodal conferem à NUCLEP logística empresarial invejável”. (TCU, 2003: 16-17) 
191 Um resumo dos projetos com “maior possibilidade de apoio do Governo do Estado” (SEDEIS, 2009: 07), 
estima que a ampliação para os próximos anos da capacidade de movimentação de carga da Baía de Sepetiba 
deve ser da ordem de 205 Mtpa. de minério de ferro, 17 Mtpa. de carvão, 1 milhão de TEUs/ano e 31 Mtpa. de 
carga geral e produtos siderúrgicos. (idem) 
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se encontram em vias de expandir exponencialmente a capacidade de transporte da região 

sídero-logística fluminense.192 

A CSN pretende investir cerca de US$ 2,231 bilhões na expansão de sua ‘plataforma 

logística’193 em Itaguaí entre 2008 e 2013. Esta expansão é caracterizada: pela ampliação do 

TCS, operado pela Sepetiba TECON, de 600 mil para 1,3 milhão de TEUS/ano e de 2 Mtpa. 

de carga geral e produtos siderúrgicos para 6 Mtpa.  (CSN, 2008); pela expansão da 

capacidade do TCV para 100 Mtpa. de minério de ferro e 8 Mtpa. de carvão e outros granéis 

sólidos; pela criação do Centro de Apoio Logístico, com capacidade de 900 mil TEUs/ano e 

dedicado a produtos siderúrgicos, dentre outros; e, por fim, pela construção do TUP Lagoa da 

                                                           
192 Os projetos apresentados por BHP Billiton Metais S.A. (BHP), Brazore Ltda. (Brazore) e Ferrous Resources 
do Brasil Ltda. (Ferrous) ao governo estadual e ao seu órgão ambiental – a Fundação Estadual de Engenharia do 
Meio Ambiente (FEEMA), com vistas à obtenção da licença prévia (LP) anterior à elaboração dos respectivos 
EIAs/RIMAs dos empreendimentos, foram avaliados negativamente desde o início. Um grupo de trabalho, 
responsável pela avaliação dos oito “projetos portuários previstos para a Baía de Sepetiba”, foi instituído 
(Decreto 41.504 de 03/10/2008) e publicou um relatório técnico crítico à “baixa sustentabilidade ambiental, 
econômica e social” dos três projetos em questão – BHP, Brazore e Ferrous (SEDEIS, 2009: 06). No início de 
2009, como previsto, estes projetos, todos planejados para Mangaratiba não coincidentemente – sendo os dois 
primeiros em Itacuruçá (cf. Anexo, Figura 1), foram diferidos pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro 
(CARBOGIM, 2009). A BHP planejava então a montagem de uma operação integrada de exploração e 
transporte de minério de ferro, cuja pedra angular era a construção de um TUP na Ilha de Itacuruçá, com 
capacidade mínima de exportação de 50 Mtpa. e valor estimado em US$ 900 milhões. O projeto original 
envolvia a construção de “pontes de acesso ao píer no canal de Itacuruçá” (VALOR ECONÔMICO, 2008), em 
Mangaratiba, além de outros “impactos paisagísticos numa área de importância turística” (idem). A constituição 
da Brazore e de sua controladora, a Brazore Holdings – joint venture entre a mineradora canadense Adriana 
Resources Inc., Adriana (75%), e a firma de investimentos norte-americana Athena Resources L.L.C. (25%) – 
atendia particularmente, ao interesse da Adriana em construir um TUP na Baía de Sepetiba, mais propriamente 
em Mangaratiba, em frente à Ilha de Itacuruçá. A Brazore anunciou a “compra de três parcelas contíguas de terra 
costeira num total de 857.575 metros quadrados no Brasil para o desenvolvimento de porto de minério de ferro” 
(ADRIANA, 2007). O caráter quase insólito do projeto – orçado em US$ 750 milhões e com capacidade prevista 
de até 50 Mtpa. de minério de ferro, é expresso pela previsão de “construção de um túnel sob o canal de 
Itacuruçá e por baixo de todo o terreno da ilha, com a instalação de correias de transporte que levarão o minério 
até um terminal que será construído na ilha, de frente para o mar aberto. [...] Para conseguir as licenças 
ambientais a tempo, o diretor de implantação de portos da empresa, Guilherme Moretzsohn Andrade, explica que 
a companhia conta com um estudo fito-sociológico que descaracteriza a área de 857,5 mil metros quadrados 
adquiridas à beira da Baía de Sepetiba como região de mata atlântica devido às explorações passadas da região.” 
(ROSAS, 2008). Em 2008, a gigante ArcelorMittal (80%, isto é, US$ 40,5 milhões) ingressou na Brazore, 
formando uma joint venture com a Adriana (20%) para a construção e exploração do porto. A ArcelorMittal 
também adquiriu 19,9% das ações ordinárias desta última. (ADRIANA, 2008) Por fim, o projeto da Ferrous, foi 
transferido para o município de Presidente Kennedy (ES) após o diferimento do governo estadual do Rio de 
Janeiro. Segundo a alternativa efetivada, os patamares de exportação de minério de ferro do Terminal Portuário 
Presidente Kennedy (TPPK) são de 25 e 50 Mtpa. em duas fases, além da construção de um mineroduto de 400 
km ligando suas minas no Quadrilátero Ferrífero (MG) a este município (CEPEMAR, 2010: 02).  
193 A capacidade total expandida da ‘plataforma logística’ da CSN será de: 160 Mtpa. de minério de ferro, 20 
Mtpa. de carvão e coque, 2,3 milhões de TEUs/ano e 17 Mtpa. de carga geral e produtos siderúrgicos (CSN, 
2008). 
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Pedra, dotado da seguinte capacidade de movimentação: 60 Mtpa. de minério de ferro, 12 

Mtpa. de carvão e outros, 1 milhão de TEUs/ano e 11 Mtpa. de carga geral. (CSN, 2008) 

A construção do TUP Lagoa da Pedra deve-se aos planos de expansão da extração 

mineral na mina Casa de Pedra, Congonhas (MG). O relatório do GT sobre os projetos 

portuários na baía recomenda, no entanto, a partilha pela CSN, PETROBRAS194 e Gerdau195 

de um único píer, “reduzindo, drasticamente, os impactos da implantação independente dos 

projetos”196 (SEDEIS, 2009). Não coincidentemente, as três firmas assinaram um memorando 

de intenções com vistas à criação de um projeto de píer compartilhado com berços de 

atracação que lhes atendam, ao custo estimado de R$ 1 bilhão e cuja operação deve ser 

iniciada em 2014 (FOCO REGIONAL, 2009). 

O projeto de um TUP da USIMINAS, estimado em US$ 600 milhões, é centrado na 

exportação de 25 Mtpa. de minério de ferro e de pelotas e projetado para entrar em operação 

em 2014. Sua expansão prevista deve elevar a capacidade total para até 60 Mtpa. O terminal 

será implantado em terreno de 260 mil m2 contaminado por metais pesados e que pertencera 

previamente a Ingá (SOARES; TOLENTINO, 2004). Situado ao Norte da Ilha da Madeira, foi 

adquirido em leilão por R$ 72 milhões (GOLLO, 2009). O edital do leilão prevê que a 

USIMINAS é a responsável pela continuidade de sua descontaminação197. 

                                                           
194 A PETROBRAS é proprietária de um terreno de cerca de 10 milhões de m2 em Itaguaí, adquirido com vistas 
à implantação do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro (COPPERJ). Neste terreno, situado entre os de 
propriedade da Gerdau (à direita) e da CSN (à esquerda), a firma planeja a construção de um terminal de 
armazenagem e de uma base de apoio para a área de Energia & Petróleo (E&P) (SIQUEIRA, 2010). 
195 O projeto de TUP original da Gerdau, ao custo de R$ 500 milhões, estava acoplado à ampliação prevista da 
capacidade de produção da Gerdau Cosigua (R$ 500 milhões), de 1 Mtpa. para 1,8 Mtpa. – com a construção de 
um novo AF. A empresa construiria ainda uma nova planta siderúrgica em Santa Cruz, Rio de Janeiro, dedicada 
a aços especiais para a indústria automotiva – a Gerdau Aços Especiais Rio S.A. A nova planta previa um 
investimento de R$ 930 milhões (FATOR BRASIL, 2008) e capacidade produtiva de 800 mil toneladas/ano de 
aço bruto e 500 mil t./a. de produtos laminados, devendo entrar em operação em 2007 (GERDAU, 2006), o que 
não ocorreu. 
196 Segundo o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, “cada uma tinha seu projeto 
de terminal. Orientamos que as empresas desenvolvessem um único projeto para tudo aquilo que for comum, 
como canal de entrada e dragagem. Isso facilita a obtenção de licenças ambientais” (O ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2009). 
197 “O projeto de recuperação inclui uma barreira hidráulica para contenção do fluxo do lençol freático, o 
tratamento dos efluentes líquidos retirados, um sistema de monitoramento da área, a desativação da planta 
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A mera enunciação desta sequência de projetos logístico-portuários é suficiente para 

apreender a centralidade da Baía de Sepetiba, que promove a convergência de alguns dos 

players mais representativos dos setores minerário (de ferro em particular) e siderúrgico. No 

caso de um dos novos projetos abortados, o da Brazore, o fato de a única siderúrgica global, a 

ArcelorMittal, assumir 80% da capacidade operacional do terminal portuário planejado por 

uma firma mineradora ingressante – uma challenger nos termos de Fligstein (2001: 17) – 

pouco expressiva, apenas demonstra a importância da Baía de Sepetiba como nodo territorial 

central da acumulação de capital siderúrgico e minerário.  

Por fim, e não menos importante, o projeto do Porto Sudeste da LLX Sudeste 

Operações Portuárias Ltda. (LLX Sudeste)198 contempla um TUP misto com capacidade de 

movimentação de 50 Mtpa. de minério de ferro (com capacidade de expansão até 100 Mtpa.), 

estando atrelado à atividade extrativa da MMX Mineração e Metálicos. Este TUP vem sendo 

considerado um ‘superporto’ por suas dimensões (21 m de profundidade e retroárea de 52,1 

ha.) capazes de receber navios Capesize. Este é certamente o projeto que se encontra mais 

próximo da fase operacional, prevista para 2012.199  

Nesse sentido, este fato econômico puro, na conjuntura específica de sua fase de 

implantação, vem sendo ressignificado culturalmente pelos agentes enraizados do metacampo 

sídero-logístico e assumindo uma dimensão desproporcional em relação aos demais ‘grandes 

projetos’ ou fatos econômicos de natureza e proporção similares. Assim, o questionamento 

das concepções de progresso e os conflitos acerca da definição legítima de desenvolvimento 
                                                                                                                                                                                     

industrial e o armazenamento seguro da água contaminada contida no reservatório da Ingá Mercantil. O custo 
total será de R$ 40 milhões, arcados pela USIMINAS, conforme o edital do leilão”. (GOLLO, 2009) 
198 Subsidiária da LLX Logística, empresa do Grupo EBX. 
199 O relatório do GT também recomendara o compartilhamento de um píer pela LLX e a USIMINAS (SEDEIS, 
2009: 06). Embora ainda não se tenham indicações concretas nesse sentido, rumores de uma fusão entre a LLX e 
o segmento de transportes da USIMINAS vinham sendo aventados pela imprensa especializada. Mais 
recentemente, Eike Batista – em posição vantajosa em função da previsão de operação do Porto Sudeste, 
reafirmou o interesse na constituição de parceria com a USIMINAS. Ademais, a ArcelorMittal Mineração Serra 
Azul S.A. (ArcelorMittal Serra Azul), controlada da ArcelorMittal – cujo projeto de TUP com a Brazore foi 
diferido, confirmou negociações com a LLX para o escoamento da produção de minério de ferro de Itatiaiuçu 
(MG). (ORSOLINI, 2010) 
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que acompanham invariavelmente estes empreendimentos centram-se, nesta conjuntura, nos 

embates concretos entre firmas e indivíduos ‘econômicos’ e os agentes sociais afetados.  

 

O porto que eles vão construir... Vão construir um porto e vão torrar praticamente R$ 2 bilhões. 
[INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] Exatamente. Então, aquilo que a gente fala, cara, a gente 
fala embasado, porque a gente sabe que você pra operar um porto desse aqui... a LLX... eles não vão ter 
nem 1.000 empregados, cara. Você imagina: eles vão gastar praticamente R$2 bi pra empregar menos 
de 1.000 pessoas. Eles com um projeto desses... o projeto orçado pela APAIM com os 41 barcos custa 
R$ 6.150.000,00. Pô, vai gerar emprego pra 400... praticamente a mão-de-obra que eles vão empregar 
num porto de R$ 2 bilhões. Pô, é uma lógica... que não dá pros caras chegarem e dizerem assim: – É, 
nós estamos trazendo progresso e emprego. Não! Eles estão trazendo... Eles não estão trazendo 
progresso e emprego. Porque o emprego... você pode gerar o emprego com um custo muito menor e 
gerar renda pra muito mais gente. O que eles estão trazendo pra cá é o seu projeto pessoal de vida. O sr. 
Eike Batista... ele quer se tornar... O projeto pessoal de vida dele é se tornar o homem mais rico do 
mundo. Agora, ele vai se tornar o homem mais rico do mundo às minhas custas? Às custas do Alcides? 
Às custas dos outros? Não! Peraí! Ninguém aqui ta afim de impedir o progresso. Isso é uma 
consequência. O país ta... [INTERVENÇÃO DO PESQUISADOR] Não! Ninguém aqui ta querendo 
impedir o progresso, entendeu? A gente tem consciência de que o país precisa crescer, o país precisa se 
inserir no mundo de forma forte, a passos firmes e ser respeitado pelo resto do mundo como uma grande 
potência. A gente também quer isso. Nós somos brasileiros! Nós somos patriotas! Agora, não pode é o 
sr. Eike Batista encher o rabo de dinheiro e me deixar na merda. Deixar o Alcides na merda, deixar os 
outros na... (GARCIA, 2010b) 
 

Além deste empreendimento, se encontra também em processo de implantação em 

área pertencente a CDRJ na Ilha da Madeira, o Estaleiro DCNS-Odebrecht200 (Estaleiro) e a 

futura Base Naval da Marinha do Brasil (Base Naval). A área total do Estaleiro e da Base 

Naval compreende 980 mil m2, sendo 750 mil na água201. O acesso ao empreendimento, 

definido como “área restrita” (MARINHA DO BRASIL, s/d) e planejado de modo a 

“interferir [minimamente] com o povoado da Ilha da Madeira” (idem) será realizado através 

da construção de um trecho rodoviário de uso exclusivo (1,5 km) e de um túnel escavado em 

rocha (850 m). A Base Naval, que contará com 2 píeres (150 m cada) e 3 docas secas (2 

                                                           
200 O empreendimento vem sendo implementado por uma Sociedade com Propósito Específico (SPE) entre a 
Odebrecht (50%), a francesa DCNS (49%) e a Marinha do Brasil, representando o Governo Federal. A SPE, com 
duração prevista de 20 anos, se restringe ao projeto e à construção do Estaleiro e de um submarino nuclear de 
6.000 ton. e quatro outros convencionais de 1.800 ton. No entanto, a detenção pela MB, única proprietária do 
Estaleiro após sua construção, de apenas 1% do empreendimento como golden share lhe garante direito de veto 
em questões estratégicas. (MARINHA DO BRASIL, s/d) O primeiro submarino convencional, parcialmente 
produzido em Cherbourg (França) e com custo de US$ 600 milhões, deve estar concluído em 2015. Os demais 
serão manufaturados na NUCLEP, incluindo o submarino nuclear, estimado em US$ 1,5 bilhão, previsto para 
2022.  
201 A área de circulação dos submarinos em água será de 340 mil m2. 
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cobertas) de 170 m – implicando na dragagem de 6 milhões de m3, será apta a dar suporte a 

uma frota de 10 submarinos; e o Estaleiro, poderá construir 2 unidades ao mesmo tempo. 

Desse modo, pode-se pensar na região sídero-logística do Rio de Janeiro como um dos 

mais expressivos e dinâmicos territórios de inversão de capital siderúrgico e minerário no 

Brasil – ao lado do estado de Minas Gerais. Embora pouco integrado do ponto de vista 

produtivo, o parque siderúrgico fluminense é de grande porte, relativamente concentrado no 

território e exemplifica, por isso mesmo, algumas das condições materiais que regem os ciclos 

de investimento e operação deste capital específico – o siderúrgico. O início das operações da 

Usina Resende, da VS, e da TKCSA, em Santa Cruz, além das contínuas especulações acerca 

de investimentos da CSN em uma usina integrada em Itaguaí202 – assim como da expansão da 

Gerdau Cosigua e da construção da Gerdau Aços Especiais Rio, reforçam a centralidade deste 

território. 

A ocorrência de um fato, no entanto, tradicionalmente definido como econômico, 

como a implantação de uma usina siderúrgica, defronta-se com estruturas socioeconômicas e 

institui metacampos sociopolíticos mais ou menos duráveis e reagentes à transformação que 

                                                           
202 A CSN divulga periodicamente seus planos de expansão (JORNAL IMPACTO, 2006). Um dos sítios 
considerados para a instalação de uma unidade com capacidade superior a 6 Mtpa. de placas de aço bruto 
voltadas para exportação é exatamente um terreno de 10 milhões de m2 em Itaguaí, cuja propriedade é da própria 
CSN, situado à Estrada da Ilha da Madeira, s/nº, Ilha da Madeira (cf. Anexo, Figura 1). A licença de código FE-
012129 obtida junto a FEEMA, embora expirada em 2008, reafirma a centralidade deste território para o capital 
siderúrgico. No momento da Audiência Pública (27/11/2006) que apresentou o projeto, o investimento estimado 
girava em torno de US$ 3,74 bilhões e a geração de empregos diretos em 3.250 postos, além 4 mil terceirizados. 
Uma “Segunda Unidade da Companhia Siderúrgica Nacional” (FUNDREM, 1976: 15) já estava prevista desde 
pelo menos meados da década de 1970, inserindo-se no projeto industrial-militar já anacrônico no II PND (1975-
1979). A desterrritorialização relativa (DICKEN, 2007) dos novos projetos sídero-logísticos, vis-à-vis a 
prevalência de uma lógica da atração de investimentos que é expressão de como o desenvolvimento econômico 
tornou-se um proxis crucial da legitimidade política de prefeitos e governadores, estimula uma utilização 
instrumental das chamadas decisões de investimento. Assim, por exemplo, em novembro de 2006, a CSN 
divulgou planos de construir uma usina integrada (4,5 Mtpa., ao custo de US$ 2 bilhões) e duas plantas 
pelotizadoras (US$ 500 milhões) em Congonhas (MG). Em face do processo de licenciamento ambiental 
criterioso, a CSN expressou a intenção de transferir o investimento para Itaguaí, acenando com uma perda de 
arrecadação municipal da ordem de R$ 4 milhões anuais. O questionamento do Prefeito Anderson Cabido (PT) 
ao processo de licenciamento de competência estadual é compreensível então, ao cerrar fileiras com o 
posicionamento da CSN (CAPELLA, 2007). Já em fins de 2007, a CSN redefiniu sua estratégia de expansão 
interna, dos dois projetos então previstos (Itaguaí e Congonhas) para seis módulos de produção – leia-se AFs – 
com 1,5 Mtpa. de capacidade produtiva cada. Dois deles em Itaguaí, dois em Congonhas, um em Volta Redonda 
e o último no Nordeste (VALOR ECONÔMICO, 2007). 
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este fato ou acontecimento carrega consigo. Assim, é de fundamental importância, de modo a 

precisar o caráter da transformação estrutural a qual esta tese define como desenvolvimento 

econômico e também a formação de um metacampo sídero-logístico, descrever o estado 

prévio dessa estrutura ou múltiplas estruturas relacionadas. 

Objetivando retomar a abordagem socioantropológica acerca do desenvolvimento 

econômico e da siderurgia explicitada na Introdução desta tese, é necessário relembrar a 

importância do evento cultural complexo – a implantação de um empreendimento industrial 

ou infra-estrutural capaz de reordenar a vida cultural de um dado território – na formação da 

região sídero-logística do Rio de janeiro. É essa fração do território fluminense que observa 

contemporaneamente a emergência da “maior usina siderúrgica da América Latina” (PACS, 

2009: 71)203, a TKCSA, cuja capacidade de produção de aço bruto chega a 4,85204 milhões de 

toneladas anuais (ERM, 2005: 07). 

A capacidade duplamente desorganizadora e reordenadora da estrutura social deste 

grande projeto (CASTRO, 1995), que replica, em maior escala, a industrialização operada 

pela CSN em Volta Redonda e paraleliza a comodificação perpetrada pela Vale na Amazônia 

Oriental, impressiona ainda mais quando confrontada com a série de fatos ou acontecimentos 

econômicos que tornam a Zona Oeste do município do Rio de Janeiro e o município de 

Itaguaí um ponto nodal da Rede de Produção Global da ThyssenKrupp. 

 

  

                                                           
203 A referência à magnitude da TKCSA concerne à capacidade de expansão planejada da usina, em uma 
potencial segunda fase do empreendimento (ERM, 2005: 07), cujo limite é de 10 Mtpa. (JULIBONI, 2010; 
PACS, 2009: 69). 
204 Segundo informações da empresa responsável pela construção dos dois AFs, a Paul Wurth S.A., no limite de 
sua capacidade a TKCSA poderá produzir 5,34 Mtpa. (PAUL WURTH, 2010).  
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5.2. História: a passagem do rural-agrário para o urbano-industrial (ou 

transformação estrutural da sociedade/estrutura social) 

 

MG: A região ia continuar linda e isso aqui tinha tudo pra se transformar na Califórnia brasileira. Isso 
aqui, isso aqui... Ele só sabe que [...] [na região da Costa Verde] tem 365 ilhas205 porque eu falei pra 
ele. É uma ilha pra cada dia do ano. Isso aqui era pra ser a Califórnia brasileira, cara. Daqui à Parati. 
Isso é um corredor cultural e gastronômico e turístico [...]. Tem um... tem um posto de observação, olha 
só... 
AT: Ele conhece as ilhas daqui?  
MG: Não conhece todas não. 
AT: Então se lembra o nome de algumas aí. A Ilha da Cruz fica ali perto de onde a LLX vai fazer o 
porto dela. Ilha da Cruz. Aí tem a Ilhas dos Martins.  
MG: Tem a Ilha do Gatinho. 
AT: Tem a Ilha do Gato.  
MG: Do Gato e do Gatinho. 
AT: Tem a Ilha do Socó. Tem a Ilha das Cabras.  
MG: Sororoca. Bonita. 
AT: Tem a Ilha da Sororoca. Tem a Ilha de Itacuruçá. 
MG: Bonita, Redonda, Bandolim, Duas Irmãs. 
AT: Isso. E depois vem a Restinga de Marambaia. E depois aí vem a Ilha Grande. Entendeu? Aí já pega 
a região de Angra. (TARTARI; GARCIA, 2010) 

 

A história econômica do que se convencionou denominar o Velho Oeste Carioca 

(MANSUR, 2009; SANTOS, 2009), isto é, a Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, se 

confunde com a do território municipal de Itaguaí.206 Na realidade, os atuais bairro de Santa 

Cruz e município de Itaguaí têm origem – assim como outros espaços do oeste metropolitano 

fluminense, em uma parcela de terras pertencente à família do falecido Ouvidor-Mor da 

Câmara do Rio de Janeiro, Cristóvão Monteiro, e repassada a Companhia de Jesus em 1589 e 

1590. A Fazenda de Santa Cruz207 foi a propriedade latifundiária mais desenvolvida da então 

                                                           
205 Não foi possível obter informações oficiais a respeito da existência destas 365 ilhas. No entanto, para efeitos 
discursivos, operadores de turismo e outros agentes envolvidos em sua rede de serviços, afirmam que a região da 
Costa Verde, composta pelos municípios de Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba e Parati, possui 8 baías (foram 
identificadas apenas 7: de Parati, de Angra dos Reis – ou da Ilha Grande, da Ribeira, de Jacuecanga, de 
Mangaratiba, de Sepetiba e de Marambaia), as referidas 365 ilhas e cerca de 2.000 praias. (JAGUANUM ILHAS 
TROPICAIS, 2010) 
206 “A região, na verdade, só passou a se integrar de fato à cidade do Rio de Janeiro com os limites de hoje a 
partir do Ato Adicional de 1834, que criava o Município Neutro ou da Corte, e que na prática separava a capital 
da província do Rio de Janeiro (antes, as freguesias mais distantes eram chamadas de freguesias “de fora”). Santa 
Cruz, por exemplo, freguesia desde o ano anterior, se desligava do Termo (correspondente aos limites dos atuais 
municípios) de Itaguaí para receber o batismo de “terra carioca”” (MANSUR, 2009: 12). 
207 Também Fazenda Real de Santa Cruz e Fazenda Imperial de Santa Cruz, a partir de 1822, com a Proclamação 
da Independência. 
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Capitania do Rio de Janeiro sob a liderança dos jesuítas. À vasta extensão de terras original208 

compreendendo Santa Cruz e arredores, os jesuítas agregaram outras sesmarias, estendendo o 

núcleo original à região compreendida entre a Barra de Guaratiba, Mangaratiba e 

Vassouras.209 

Assim, entre os séculos XVI e XVIII, as atividades agropecuárias e as obras infra-

estruturais210 que as tornaram possíveis particularmente nesta região alagadiça da Baixada de 

Santa Cruz, deram a tônica da economia regional. Os principais produtos cultivados na 

fazenda eram o feijão, arroz, mandioca, algodão, legumes, frutas, cacau, anil, fumo, guaxima 

e, posteriormente, o café (MANSUR, 2009: 62). A entrada do século XIX e a chegada da 

Família Real ao Brasil (1808)211 marcaram uma recuperação relativa da decadência em que a 

fazenda entrara após a expulsão dos jesuítas e, consequentemente, da atividade econômica 

regional.  

Ao longo deste século, melhorias contínuas na infra-estrutura da região – como a 

inauguração do matadouro (1881) e da estação ferroviária (1882) de Santa Cruz – e o 

incentivo à fixação de comunidades imigrantes dotadas de conhecimentos agronômicos 

(chineses, espanhóis e portugueses inicialmente) foram, no entanto, contrabalançadas pelo 

acentuado declínio da produção cafeeira e por surtos epidêmicos – de malária, em particular – 

que lhe conferiram a alcunha depreciativa de ‘sertão’. Ao final do século, era quase 

                                                           
208 As terras originais da Sesmaria de Guaratiba, indo de Guaratiba a Itacurussá, possuíam 4 léguas de extensão 
(FRIEDMAN, 1999: 186)  
209 Mansur afirma que a referida fazenda chegou a possuir quase 70 km2, abrangendo a área de “dez municípios, 
como Itaguaí, Nova Iguaçu, Rio Claro, e chegava até Vassouras” (2009: 61). No momento da expulsão da 
Companhia de Jesus do Brasil, em 1759, “a fazenda tinha 22 currais, oito mil cabeças de gado, 200 carneiros e 
1.200 cavalos e burros” (idem). 
210 “As constantes inundações dos diversos rios da região, como o Guandu e o Itaguaí, eram obstáculos a 
qualquer tipo de atividade agrícola ou pecuária. [...] Entre as diversas obras de drenagem e irrigação realizadas 
pelos jesuítas, destacam-se a Taipa Grande, um dique feito de pedra e barro à margem do Rio Itaguaí e que 
servia para proteger os pastos das inundações, as valas do Itá e o canal de São Francisco (com dez quilômetros 
de extensão), o canal de Santa Luzia, a Taipa do Frutuoso [...], o óculo do Candinho [...], e a ponte dos jesuítas, 
que existe até hoje e é tombada pelo Governo Federal. Construída em 1752, ela era usada para regular as águas 
do Rio Guandu” (MANSUR, 2009: 63-64). 
211 O antigo Convento dos Jesuítas fora transformado em Palácio de Veraneio de D. João VI e sua Côrte 
(MANSUR, 2009: 64). 
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consensual a visão de que a região como um todo se encontrava abandonada e decadente. Em 

Santa Cruz, especificamente, observavam-se apenas atividades comercias bastante restritas e 

uma pequena lavoura (SANTOS, 2009: 116).  

Certamente, o consenso sobre a decadência econômica regional estava ligado à 

mudança clara no padrão de organização da atividade agropecuária, outrora latifudiária e 

centrada na monocultura cafeeira.212 É apenas com base nessa transformação, baseada na  

 

expansão das pequenas propriedades agrícolas e com elas [d]a agricultura de gêneros de 
primeira necessidade [...][, que se pode apreender uma mudança correspondente em prol de] 
uma visão [partilhada] que destaca as capacidades agrícolas da região, de forma que a ressalte 
como um importante centro de abastecimento da então capital federal (SANTOS, 2009: 176-
177). 

 

A passagem da imagem da decadência para a de o principal centro de abastecimento 

de alimentos da então capital federal é, nesse sentido, brusca em função do anacronismo da 

concepção original. E é exatamente essa função agrícola renovada que revigora o mercado de 

terras regional, bruscamente impactado pelo fim do ciclo cafeeiro.  

 Santos afirma que é a partir das transformações iniciadas na Era Vargas213, com a 

criação do Departamento de Saneamento da Baixada Fluminense (DSBF) em 1936, e com a 

consequente recuperação das condições de salubridade da região, que se opera também a 

                                                           
212 Interessa atentar para o fato de que a imagem da decadência deste espaço contrasta fortemente com algumas 
características da produção material no território e com alguns dos processos sociais, econômicos e políticos em 
curso. A imagem de decadência está fundamentalmente vinculada ao declínio secular da produtividade da cultura 
cafeeira, mormente acentuada em um território produtivo secundário, seja em relação ao estado de São Paulo, 
seja em contraste com o Vale do Paraíba Fluminense. Nesse sentido, o caráter policultural de uma agricultura de 
gêneros de primeira necessidade, estimulada pela expansão de pequenas propriedades dava margem, igualmente, 
para uma interpretação da região como um território agroprodutivo em expansão. (SANTOS, 2009: 116) Assim, 
Santa Cruz combinava, nesse momento, um comércio rudimentar com uma estrutura agrária em transição da 
monocultura cafeeira para a produção de gêneros alimentícios em minifúndios. (idem: 116)  
213 Além das obras de saneamento básico, o maior dinamismo da atividade agropecuária já no início da Era 
Vargas, tinha como pedra de toque uma “reforma agrária” (MULS, 2004: 165) regional, com vistas à formação 
de um centro de abastecimento de gêneros alimentícios para a capital. O incentivo à fixação de imigrantes – em 
especial, japoneses, através de uma política de criação de colônias agrícolas também concorria para este 
objetivo. As colônias japonesas de Santa Cruz e Itaguaí datam assim, respectivamente, de 1938 e 1939.  
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propagação e ressignificação positiva214 do termo sertão para caracterizá-la. Emergia então, 

uma representação adjetivada da “forma de vida e, em particular, [d]o modo de interação e 

integração dos habitantes com a natureza por meio da predominância de uma economia de 

subsistência” (2009: 178).  

 A Bacia Hidrográfica de Sepetiba215, iniciada na Serra do Mar, origem dos rios que 

deságuam na Baía de Sepetiba, constituía então uma planície extensa e pantanosa, exigindo da 

DSBF, inúmeras obras de retificação de cursos hidroviários e de construção de canais de 

drenagem.216 A infra-estrutura hidroviária criada no período teve duas consequências 

fundamentalmente opostas. Em primeiro lugar reforçou as atividades agropecuárias de 

subsistência já praticadas e permitiu o início de um novo ciclo agrário regional, baseado na 

citricultura. “A exemplo do que acontecia na Baixada Fluminense houve grande disseminação 

da cultura da laranja por praticamente toda a região” (SANTOS, 2009: 179). 

 Simultaneamente, a ação da DSBF valorizou intencionalmente as terras da região, 

estimulando o desenvolvimento de um mercado imobiliário extremamente ativo (idem). Ao 

lado de projetos infra-estruturais ainda mais ambiciosos, como a eletrificação da Estrada de 

Ferro Central do Brasil – EFCB (1933), e a construção da Avenida Brasil (trecho de 58 km da 

BR-101), inaugurada em 1946, esta ação é um dos fatores isolados mais relevantes para o 

impressionante início da urbanização da fração ocidental da atual região sídero-logística 

fluminense.  

                                                           
214 “O Sertão era aqui uma espécie de reserva geográfica e moral da nação, onde ainda eram cultivadas e 
preservadas virtudes que não mais podiam ser encontradas no litoral urbanizado e civilizado do país” (SANTOS, 
2009: 178). 
215 Com área total de cerca de 2.000 km2. 
216 Nesse sentido, “as obras teriam provocado uma melhora nas condições de salubridade: a construção e 
dragame de inúmeros canais e valas permitiu que muitos pântanos e brejos fossem saneados, tornando-se terras 
próprias para a agricultura” (SANTOS, 2006: 06). 
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A borda ocidental da futura metrópole começava então, a ser alcançada por “um 

mercado de terras orientado por uma lógica não-agrícola” (SANTOS, 2009: 177), criando 

novos produtos, isto é, lotes imobiliários, que combinavam “usos agrícolas e urbanos” (idem).  

 

Tamanho era o crescimento dos negócios imobiliários na década de 1950 que ficaria conhecida como a 
época da “febre imobiliária”. Para se ter uma idéia do que foi isso, basta que tenhamos em vista que 
40% do total de loteamentos feitos durante todo o século XX nos distritos de Campo Grande, Guaratiba 
e Santa Cruz – quase todo o Sertão Carioca – datam exatamente da década de 1950 (SANTOS, 2009: 
182). 

 

Este é certamente o passo-chave na conversão da terra em mercadoria (POLANYI, 

2000) neste espaço. O avanço da lógica de comodificação da terra neste território é 

contrabalançado, entretanto, pela formulação de uma nova imagem da ‘vocação’ regional, 

aludindo à policultura de subsistência e à sua complementaridade calcada no abastecimento 

da cidade. A comodificação da terra, no entanto, não retrocedera – apenas não se completara. 

Ao contrário, ela avançava no esteio da urbanização da então capital federal. 

 O impacto da nova hegemonia da função financeira sobre a função produtiva da terra 

neste espaço reduziu consideravelmente o espaço agricultável217 e antecipou a expansão 

urbana e a formação de um reservatório pouco qualificado de força de trabalho que se 

mostraria determinante, a partir da década de 1960, na formação dos custos das plantas 

industriais que vão se instalar na região, em especial no DI de Santa Cruz. É necessário, no 

entanto, atentar que a formação urbana e industrial do território costeiro da região sídero-

logística fluminense – ou seja, do último anel suburbano a oeste do município do Rio de 

Janeiro ao município de Angra dos Reis – é fundamentalmente desigual. 

 Nesse sentido, a fração mais densamente povoada – mais urbana do que industrial – 

deste espaço, que compreende os bairros-cidade ou Regiões Administrativas (RAs) de 

                                                           
217 “O retalhamento da terra em área tipicamente rural, em lotes urbanos, refletiu-se de forma negativa sobre a 
atividade agrícola que se já não era significativa reduziu-se quase que exclusivamente às plantações de banana, 
nas encostas das serras à noroeste do município, e a alguma horticultura”. (FUNDREM, 1976: 66). 
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Bangu218, Campo Grande219 e Santa Cruz220, concentrando cerca de 1/5 de toda a população 

municipal, está indissociavelmente ligada a municípios de urbanização incompleta, como 

Itaguaí e Mangaratiba221, por relações sociais e econômicas. Profundamente dependentes da 

dinâmica socioeconômica derivada das atividades secundárias e terciárias da capital estadual, 

em geral, e de sua Zona Oeste, em particular, e destituída de sua função agrária original, 

Itaguaí apresenta características de espaço semi-urbano secundário. 

 Dessa forma, em comparação com certos municípios das RMRJ222, sua inserção 

subordinada na rede urbana metropolitana223, seu moderado crescimento físico estrutural e o 

caráter pouco intensivo em tecnologia (capital intensivo) das atividades produtivas e de 

serviços de produção ali realizadas, podem ser interpretados um tanto negativamente. Assim, 

a semi-urbanização de Itaguaí aparece no discurso de um agente político, representante do 

Poder Executivo municipal, como uma permanência do passado, que se transforma – sob o 

signo do progresso material – através da ação, intencional e planejada, política e econômica.  

 

Itaguaí [...] era uma cidade agrícola mesmo. Grande parte... da produção agrícola do Rio de Janeiro 
vinha de Itaguaí, de dois bairros distintos aqui: Mazomba e Santa Cândida. Eram regiões agrícolas 
fortes, que respondiam por grande parte da manutenção do Rio de Janeiro. Com plantação de tomates, 
sabe, jiló, quiabo, todo tipo de legumes aqui. Há 20 anos atrás. 25 anos. De 25 anos pra trás. [...] Itaguaí 
era um município primeiro de uma formação rural, primeiramente de formação rural, com grandes sítios 
de japoneses que vieram pra cá e... Uma colônia, uma grande colônia japonesa em Itaguaí. Depois, com 
o advento das empresas que se instalaram no município do Rio de Janeiro, como a Cosigua, que foi 

                                                           
218 A RA de Bangu, com uma população de 420.503 habitantes (2000), é formada pelos bairros de Bangu, Padre 
Miguel e Senador Camará – que ocupam um área de 67,81 km2. (densidade de 6.201,19 hab./km2) (ARMAZÉM 
DE DADOS, 2010)  
219 A RA de Campo Grande possui 153,44 km2, compreendendo a população de 484.362 habitantes (2000) dos 
bairros de Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo e Senador Vasconcelos. A densidade demográfica é de 
3.156,69 hab./km2. 
220 A RA de Santa Cruz possui 164,05 km2 (13% do território municipal), e compreende os bairros de Paciência, 
Santa Cruz e Sepetiba. Possuía 311.289 habitantes em 2000 (densidade demográfica de 1.897,53 hab./km2). 
221 24.901 habitantes e 70,81 hab./km2 em 2000. 
222 Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Queimados, por exemplo, para não mencionar a capital do estado (NATAL, 
2005: 125). 
223 Considera-se aqui, especialmente a interrelação entre os sistemas produtivo, de distribuição e de consumo 
relativamente pouco desenvolvidos de Itaguaí. Nesse sentido, o porto homônimo, sensivelmente dotado de 
maiores capacidades tecno-físicas em comparação ao porto do Rio de Janeiro, até um período relativamente 
recente, observava problemas em atrair usuários, empresas de navegação e outros agentes de comércio exterior 
(GOEBEL, 2002: 295). Neste caso em especial, a integração orgânica do porto do Rio de Janeiro ao núcleo de 
uma das redes urbanas mais desenvolvidas do país parece constituir sua principal vantagem competitiva. 
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uma... é... a FURNAS, que é na mesma área, Itaguaí começou a se colocar como uma cidade-
dormitório, por ficar próximo dos centros urbanos. Principalmente... nós estamos aqui há 50, 60 km do 
Centro do Rio de Janeiro. Então, nós começamos a perder a nossa vocação agrícola. E como o pontapé 
inicial na industrialização no município de Itaguaí, foi com a criação do Porto de Sepetiba. [...] Então 
quando se construiu o Porto de Itaguaí, Itaguaí passou a ter uma nova função. Já passou a ser uma 
cidade voltada a serviços e de fornecimento de mão-de-obra para esses serviços – de manutenção de 
porto, de carregamento, de transportes... Então, o grande lance hoje de Itaguaí foi, com certeza, o Porto 
de Itaguaí. Agora, não perdeu essa vocação portuária. Itaguaí virou um município portuário. [...] Então, 
Itaguaí passou a ser esse município de um crescimento industrial por força da implantação e agora 
ampliação do Porto de Sepetiba. Itaguaí perdeu aquela linha de município agrícola. Passou a ser esse 
município de desenvolvimento industrial. Aqui vieram se instalar empresas que prestam serviços para o 
porto. Toda cidade portuária deve ser assim, né?! Deve funcionar tudo em torno do porto.  Porque ali 
são milhares de empregos, dezenas de empresas ali dentro. [...] O movimento de caminhões é um 
movimento absurdo. Tanto que o Governador Sérgio Cabral colocou em prática um projeto de muitos 
anos que era o Arco Metropolitano. O Arco Metropolitano hoje está em construção. Ta aqui em Itaguaí 
já. [...] Então, Itaguaí hoje é um cidade industrial. É uma cidade em pleno crescimento. (BENTO, 2010). 

 

 A população de Itaguaí foi estimada em 105.633 habitantes para 2009 (388,99 

hab./km2)224, refletindo um crescimento populacional de 28,82% em quase uma década. 

Considerando sua evolução a partir da década de 1940225, podem ser observados dois padrões 

distintos226 de crescimento da população de Itaguaí. Certamente o período mais dinâmico se 

compreende entre as décadas de 1940 e 1980, no qual esta população se expande a um ritmo 

decenal superior a 50%. Entre 1980 e 2009, por sua vez, a população municipal continua a 

crescer, embora a uma velocidade mais modesta – superior a 25%. Apesar da evolução 

populacional menos acelerada em décadas recentes, ainda assim ela é expressiva das 

transformações que vêm ocorrendo no município, já que a RMRJ como um todo, cresce a 

taxas decenais próximas a 10%. 

                                                           
224 Suas respectivas populações e densidade demográfica224 em 2000, 82.003 habitantes e 301,97 hab./km2 são 
substancialmente inferiores às das referidas RAs, constituindo indicativos importantes da urbanização 
profundamente irregular que caracteriza este espaço. 
225 Forma utilizados dados dos censos populacionais de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000, além da 
estimativa populacional do IBGE para 2009.  
226 As taxas de crescimento calculadas para os intervalos foram: 1940-1950 (85,72%); 1950-1960 (50,55%); 
1960-1970 (25,5%); 1970-1980 (61,46%); 1980-1991 (25,31%); 1991-2000 (-27,44%); e 2000-2009 (28,82%). 
É necessário atentar também para as emancipações dos então distritos de Paracambi (1960) e Seropédica (1997). 
O primeiro aparece como município apenas no Censo de 1970, com uma população de 25.399 habitantes. Por 
sua vez, a emancipação de Seropédica, que contava com 65.260 habitantes em 2000, é o principal fato da 
evolução negativa da população de Itaguaí entre 1991 e 2000. Caso não houvesse as referidas emancipações, as 
taxas de crescimento demográfico de Itaguaí para os referidos períodos seriam de 82,56% e 30,3%, 
respectivamente. 
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 O período mais dinâmico do crescimento populacional de Itaguaí está associado a uma 

série de transformações induzidas por ações políticas e econômicas. Em grande medida, as 

consequências demográficas dos grandes projetos (CASTRO, 1995) que aportam em Itaguaí, 

mais particularmente a partir da década de 1960, são devidas à pressão exercida pela expansão 

urbana da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro sobre a fronteira agrária 

metropolitana227. Ademais, tais transformações são concretas, mas também imaginadas. Nesse 

sentido, em Itaguaí, a urbanização precede e excede substancialmente a industrialização228. 

Assim, a mera enunciação de projetos infra-estruturais e industriais de grande porte – 

ou sua permanência no plano discursivo – produz efeitos bastante reais, ainda que 

incompletos. O discurso do desenvolvimento detém capacidades ficcionais poderosas, sendo 

capaz de mobilizar expectativas e ações pessoais e coletivas, e, portanto, de induzir 

transformações estruturais importantes. Durante a tentativa de implantação do COPPERJ229, a 

                                                           
227 A geração de riqueza municipal depende, fundamentalmente, do setor terciário. Os dados referentes a 2007 
mostram que os valores adicionados pelos comércio/serviços, indústria e agropecuário, correspondem a, 
respectivamente, 90,78%, 8,67% e 0,55% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal, além dos impostos sobre 
produtos (10,05%). Caso estes fossem incluídos, a distribuição dos setores se alteraria para 81,65%, 7,80% e 
0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) municipal. Embora a importância reduzida, comparativamente, da 
agropecuária para a geração de valor seja uma característica comum entre município, RMRJ e o restante do 
estado, o setor secundário responde por quase um terço do valor adicionado estadual – refletindo os efeitos da 
indústria extrativa de petróleo –, o que contrasta fortemente com o ‘desequilíbrio’ entre um terciário agigantado 
e uma ‘diminuta’ indústria em Itaguaí. É sobre esse pano de fundo que se dão os embates em torno da pretensa 
‘vocação natural’ de Itaguaí.  
228 É interessante notar que, comparativamente, as situações socioeconômicas precedentes à implantação de 
siderúrgicas do porte da CSN e da TKCSA, implantadas no então distrito de Santo Antônio de Volta Redonda e 
em Itaguaí, respectivamente, são bastante dessemelhantes. Em Volta Redonda, a industrialização precede e dita o 
padrão da urbanização do município criado em 1954, a partir da formação da company town (PIQUET, 1998). 
“A industrialização do médio Vale do Paraíba começou em 1937 com a fundação das [...] companhias 
Metalúrgica Barbará e Siderúrgica Barra Mansa há dez milhas de Volta Redonda. Antes da abertura dessas duas 
usinas, esta parte do vale nunca havia tido uma fábrica. Estas plantas então começaram a tendência em direção à 
industrialização local que foi grandemente acelerada uma década mais tarde quando a CSN entrou em operação. 
Se essas indústrias não tivessem se movido para a área, Volta Redonda teria permanecido uma comunidade 
agrária. A transição socioeconômica, que ao longo dos últimos trinta anos transformou Volta Redonda de uma 
pequena comunidade agrícola no principal centro manufatureiro do Brasil, começou em outubro de 1941 com o 
início da construção da usina e da cidade da CSN. O primeiro impacto da CSN sobre Volta Redonda veio assim 
que a companhia moveu sua força de trabalho de 16.000 homens para esta pequena aldeia de 2.782 habitantes”. 
(RADY, 1973: 221) 
229 Em 1987 o Poder Executivo estadual, sob o comando de Wellington Moreira Franco, instituiu a Companhia 
do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro (COPPERJ). O pólo chegou a ter sua pedra fundamental lançada em 
abril de 1989 por José Sarney. No entanto, a autorização de ampliação do Pólo Petroquímico de Triunfo (RS) 
pôs fim ao ‘sonho’ do COPPERJ. Em realidade, a oposição do então Ministro da Indústria e Comércio, Roberto 
Cardoso Alves, foi decisiva para o fracasso do projeto. 
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intenção expressa de geração de 30.000 empregos foi suficiente para canalizar parte do 

movimento migratório que transformaria Itaguaí em um dos municípios mais dinâmicos da 

RMRJ em termos de crescimento populacional. 

 

A partir da década de 70, [...] Itaguaí experimentou uma aceleração na sua taxa de urbanização, 
motivada por forte aumento populacional. A notícia da implantação de uma nova siderúrgica, pela 
[Companhia] Siderúrgica Nacional, elevou a população dos 55.800 habitantes em 1970 para 90.130 em 
1988, contabilizando um crescimento demográfico recorde de 6,14% ao ano. Na década de 90, um novo 
aumento, motivado pelas expectativas de implantação do Pólo Petroquímico [COPPERJ], elevou para 
125.063 o número de habitantes, segundo censo efetuado pelo IBGE, mostrando ainda que cada km2 é 
ocupado por, em média, 518 habitantes. (SILVA, 2002: 12)  

 

 Com a palavra, Enos Laje Bento, representante da Secretaria Municipal de Indústria e 

Comércio: 

 

Quando Sarney era Presidente da República ele veio a Itaguaí. Foi quando começou a mudar a história 
da cidade. Que ela passou de cidade agrícola a cidade industrial. O Sarney veio lançar aqui, numa 
cerimônia muito bonita, eu tava lá, a pedra fundamental do Pólo Petroquímico do Rio de Janeiro. Uma 
coisa bonita: pedra fundamental, cerimônia... Só que não saiu do papel. A área ta lá até hoje e não se 
construiu pólo petroquímico em Itaguaí. A gente usa a área hoje pra fazer a festa lá dentro da área. É a 
área da Expo. (risos) É lá dentro. [...] A partir dali, desse que chamam de conto do vigário, que não 
aconteceu, as pessoas começaram a... se imaginar em uma cidade industrial. Os aluguéis foram 
aumentados. Tudo que tinha em Itaguaí aumentou esperando o pólo petroquímico que não veio. 
(BENTO, 2010) 
 

 Avançando para uma discussão do início do processo de industrialização municipal – 

simultaneamente enfocando mais detidamente alguns dos espaços sobre os quais a influência 

dos grandes projetos é mais explícita, deve-se atentar para o fato de que publicações 

acadêmicas (SOARES; TOLENTINO, 2004) e de movimentos sociais (PACS, 2009; 

CONFAPESCA; FAPESCA/RJ, 2008) continuam a enfatizar, de maneira recorrente, a 

existência de um sistema socioeconômico de subsistência, de caráter difuso e ancestral, no 

município de Itaguaí. Tal sistema seria, segundo Soares & Tolentino (2004), que analisam 

especificamente a Ilha da Madeira, ambientalmente regulado. Com isto, os autores querem 
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dizer que os ciclos ambientais determinam os fluxos e influxos de renda nesta economia 

(quase) fechada e, por isso mesmo, condicionam as relações sociais. 

 

Quase todos os moradores da Ilha da Madeira, cujo acesso só se dava por meio de barcos, sempre 
viveram da pesca e de uma agricultura familiar, principalmente de frutas, mantendo intercâmbio 
comercial no local e com bairros próximos, como Coroa Grande, onde se costumava negociar o 
pescado, e Saco de São Francisco, onde se negociava banana, laranja, café e milho. Esse circuito 
econômico era consideravelmente regulado pelas condições ecológicas do local refletidas na pesca. O 
circuito da pescaria compreendia dois períodos: “quadra boa” (período de abundância) e “quadra ruim” 
(período de escassez). A esse respeito, lembra Roberto Barboza, antigo morador da Ilha: “Em virtude 
dessa crise, no caso o segundo período, havia uma certa complacência por parte de alguns comerciantes 
que, solidários nessa situação, mantinham o crédito a muitos moradores, resguardados ainda pelo 
espírito comunitário” (SOARES; TOLENTINO, 2004: 198-199) 
 

 A Ilha da Madeira230 é um dos principais bairros231 do município de Itaguaí. Em 

função de sua proximidade à localidade costeira de Brisa Mar, foi construído por volta de 

1957 (DORIA, 2010) um aterro sobre o manguezal, que conecta, atualmente, a ‘ilha’ ao 

continente. Por volta de 3.000 moradores habitam a ilha – considerada até recentemente uma 

“atração turística no município” (FUNDREM, 1976: 67), embora sua história contemporânea 

seja praticamente indistinguível da trajetória urbano-industrial do município que a comporta. 

Nela, dois dos principais empreendimentos logístico-industriais do município, até o advento 

da TKCSA, foram implantados.  

 

Quase toda a Ilha da Madeira era considerada área pertencente a Fazenda Santa Cruz, à época do Brasil 
Império. Na década de 1950, as netas e herdeiras do proprietário, com dificuldade de pagar o laudêmio 
(imposto sobre propriedade), venderam o que restava da antiga fazenda de cana-de-açúcar, já em 
estagnação, à Companhia Balneária, de propriedade de um almirante e de um tabelião cuja atividade era 
a especulação imobiliária. Esta companhia desejava possuir toda a ilha para realizar um projeto 
vantajoso economicamente. Depois de adquirir a posse de todo o território da ilha, a Companhia 
Balneária recortou-a em lotes o tentou expulsar os pescadores artesanais e os lavradores, que lá 
moravam há gerações. Para evitar que isso acontecesse os madeirenses se organizaram e fundaram a 
Associação de Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira (Aplim), em 1959, a fim de resguardar os 

                                                           
230 Seu nome representa uma homenagem à Ilha da Madeira, em Portugal, em virtude de seu primeiro colono ter 
sido um madeirense. 
231 Outros bairros importantes são, seguindo a rodovia Rio-Santos, de Santa Cruz a Mangaratiba: Santana, 26 de 
Dezembro, Mangueira, Ibirapitanga, Jardim América, Monte Serrat, Califórnia, Parque Paraíso, Estrela do Céu, 
Amendoeiras, Engenho, Centro, Vila Margarida, São Campelo, Jardim Mar, Jardim Uêda, Mazomba, Brisa Mar, 
Jardim Riviera, Vila Paraíso, Somel, Vilar dos Coqueiros, Vila Geni, Coroa Grande, Itimirim e Frontal das Ilhas. 
Mais afastados, no norte do município, encontram-se Parque Primavera e Chaperó, além de Santa Cândida, à 
noroeste. 
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direitos dos antigos habitantes da ilha. A associação constituiu-se como corpo jurídico e, com a 
assessoria gratuita de um advogado, conseguiu entrar em acordo: os pescadores receberam escritura 
pública, tendo para isso as suas terras reduzidas em padrão-medida de lotes. (SOARES; TOLENTINO, 
2004: 197-198) 

 

Frustrado o seu empreendimento imobiliário especulativo, a Cia. Balneária transferiu a 

propriedade de cerca de 1 milhão de m2 para a Companhia Mercantil e Industrial Ingá 

(Ingá)232, que aterrou uma parte do mangue. A localidade escolhida para o início de suas 

operações de processamento de zinco e cádmio233 em 1964 foi o chamado Saco do Engenho, 

sobrepondo-se a uma colônia de pescadores artesanais já estabelecida.  

A Ingá representa o marco decisivo do primeiro ciclo industrial do município de 

Itaguaí. Junto ao Porto de Itaguaí e a NUCLEP, deu início ao processo de transformação 

estrutural de Itaguaí – semeando as condições que vão levar à implantação do 

empreendimento paradigmático da TKCSA. Essa primeira fase, similarmente à que ocorre na 

região sídero-logística da Amazônia Oriental, com o advento da EFC, é marcada pela 

extralocalidade do processo decisório e pela violência material e simbólica (SOARES; 

TOLENTINO, 2004: 197-198) da qual essa implantação se reveste. A Ingá pode ser 

compreendida nesse sentido como o grande projeto representativo da lógica industrial-militar 

do período.234 

 
                                                           
232 Estima-se que a Ingá tenha aterrado cerca de metade da área de manguezal do Saco do Engenho (ERJ, 1998: 
82).  
233 O zinco é encontrado na natureza principalmente sob a forma de sulfetos e, por sua propriedade anticorrosiva, 
possui uso destacado nos setores de construção civil, automotivo e de eletrodomésticos. Um de seus principais 
subprodutos é o cádmio, utilizado principalmente na produção de baterias. A indústria siderúrgica é também uma 
importante consumidora de zinco, necessário à produção de aços especiais – galvanizados. A GalvaSud S.A., 
empresa subsidiária da CSN situada em Porto Real (RJ), por exemplo, é uma das principais galvanizadoras 
nacionais, produzindo chapas de aço zincado e blanks para a indústria automobilística. 
234 “A Ingá era um dos 100 maiores contribuintes do ICMS [,Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação] do Estado 
do Rio de Janeiro, já que produzia um terço do zinco, que é considerado material estratégico, utilizado no 
Brasil.” (LEITE LOPES, 2004: 55) Leite Lopes chama ainda a atenção pra o uso simbólico da exclusividade da 
produção nacional do zinco, matéria-prima ou objeto chave na justificação do padrão de 
enraizamento/desenraizamento (HESS, 2004) da empresa em relação à comunidade pesqueira artesanal mais 
restrita do Saco do Engenho. Assim, a auto-definição de “empresa estratégica, única produtora de zinco 
metálico” fora simbolizada em placa, localizada na estrada Rio-Santos, exatamente no acesso para a Ilha da 
Madeira (LEITE LOPES, 2004: 46-47). 
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Eu sou filho da Ilha da Madeira. Aqui é uma área castigada pela Ingá. Fui um dos grandes inimigos da 
Ingá. [...] Mas naquela época não tinha jeito. Época da Ditadura, época... [...] Época da Ditadura, época 
do... Senado comandar... Tinha um Senador chamado Domício Costa

235
, que era pai dos donos da Ingá, 

que era o dono da Ingá. E ele comandava tudo. Então a Ingá chegou, devastou tudo, devastou mangue, 
se instalou numa área de manguezal [...]. Então a Ingá se instalou ali, derrubando mangue, derrubando 
vegetação de restinga. E ela começou a produzir e jogar os dejetos dela dentro da Baía de Sepetiba. E 
envenenou a Baía de Sepetiba com cádmio, zinco, H2SO4 – é o ácido sulfúrico. E começou uma luta 
muito grande da sociedade local, dos pescadores... Os pescadores foram praticamente expulsos de 
dentro de uma área que eles diziam que era deles, que na verdade era área de Marinha. Era uma área 
que as pessoas pegavam o barco, as canoinhas, chegavam na praia, limpavam o seu peixe, estendiam as 
suas redes. Dali mesmo saíam pro mar. Como ela [a Ingá] poderia se intitular dona daquilo? Então, na 
época da Ditadura valia tudo. [...] Então, aquela comunidade de pescadores foi joga..., imprensada num 
canto pela Ingá. Não deixaram mais o transporte ir lá dentro. Então o pescador tinha que vir 1 km, 1,5 
km e seu peixe num carrinho de mão. Eu lembro porque eu era estudante. Eu vinha lá do outro lado. 
Porque a Ilha da Madeira são dois locais. O local da Vila do Engenho e o local da Praia de Fora. Eu 
morava na Praia de Fora. Mas quando o ônibus parava na porta da Ingá, os pescadores, coitadinhos, eles 
vinham com o seu carrinho de mão, um isoporzinho, com o peixe no carrinho de mão, colocavam no 
ônibus, colocava no próprio ônibus, o próprio peixe. Tinha o bagageiro, né, colocavam lá e vinham pra 
Itaguaí. Então, eles foram prensados! Podou o transporte desses pescadores. Podou o ir e vir desses 
pescadores. [...] O que eu pude presenciar dessa Ingá nociva à baía, não só à Baía de Sepetiba, mas 
como à comunidade como um todo. Muitos dos pescadores da Ilha da Madeira estão aí na beira da... em 
alguns pontos críticos do nosso município. [...] Então, a história da Ilha da Madeira, da sociedade de 
Itaguaí é essa. E muitos pescadores vieram pra cá, venderam suas coisas, vieram pra cá, pra Itaguaí. E 
definharam, essa é a grande verdade, socialmente definharam. [...] Na verdade criaram um grande 
êxodo rural e não deram condições pra eles trabalharem. (BARBOZA, 2010) 
  

O empreendimento, isto é, a implantação e operação da Companhia Mercantil e 

Industrial Ingá Ltda. (Ingá) configuram um evento que subverte a (micro)236 estrutura 

(SAHLINS, 1990) da ilha e desgastam progressivamente as condições sob as quais opera a 

regulação prevalente. O processo de degradação, sob a ação da poluição industrial, da 

principal condição material desta regulação, isto é, a ciclicidade da pesca artesanal, se 

processa de forma lenta. No entanto, algumas das ações envolvidas no processo de 

implantação e, em especial, o aterramento parcial do manguezal, influíam diretamente em 

atividades econômicas secundárias.     

 

A inclusão da Companhia Ingá nesse cenário marcou a passagem para um novo tipo de “regulação” das 
relações sociais. Embora os impactos sobre a abundância pesqueira só tenham sido sentidos com mais 
clareza no início da década de 1980, a instalação da empresa por si só já causou um grande impacto. O 
primeiro impacto ambiental se deu já por ocasião dos aterramentos de partes do manguezal. Parte da 

                                                           
235 Seu proprietário fundador, Domício Gondim Barreto (1922-1978), foi Senador (1963-1978) da República 
pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 
236 Em um âmbito mais amplo, os autores afirmam que a “produtividade da atividade da pesca artesanal (e da 
maricultura), importante suporte econômico e social para a população da região, diminuiu significativamente em 
toda a orla de Itaguaí” (SOARES; TOLENTINO, 2004: 205)  
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atividade lavradora local teve de ser suprimida e algumas famílias que mantinham estreitos laços de 
parentesco e compadrio com as demais tiveram de se mudar. A Ingá abriu uma nova frente de 
empregos, porém, em contrapartida, desregulou todo o circuito econômico local. Distantes da educação 
formal e da qualificação para o trabalho operário, os pescadores artesanais da Ilha da Madeira foram 
transformados em mão-de-obra barata já que o mercado de trabalho não conseguiu absorver de forma 
regular. (SOARES; TOLENTINO, 2004: 199) 
 

A influência do ‘marco zero’ industrial de Itaguaí é, no entanto, tão material quanto 

simbólica. Assim, a desconstrução de representações ou ‘vocações’ tradicionais e partilhadas 

acerca do município e de suas frações territoriais, no contexto da transformação estrutural 

epitomizada pela TKCSA e pelos grandes projetos que vêm em seu esteio, exige a emergência 

discursiva de um ‘ponto sem retorno’ entre duas condições socioambientais antitéticas: 

poluição e pureza. Desse modo, a Ingá representa o ‘anjo decaído’ que ‘profana’ uma situação 

prévia idílica237 própria do discurso hegemônico dos principais agentes econômicos e 

políticos regionais. 

Nesse sentido, a maior parte dos projetos industriais e logísticos projetados e em 

execução ou operação na Baía de Sepetiba tem como ponto de referência generalizado do 

caráter urbano-industrial de seu território circundante a poluição epitomizada pela Ingá. Desse 

modo, a Ingá e a poluição derivada de sua operação foram capazes, via múltiplas mediações 

discursivas, de produzir socialmente a inevitabilidade da um nível mínimo de poluição 

industrial – equacionada ao desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a degradação 

                                                           
237 É interessante notar que, no caso específico dos projetos de TUP da BHP, Brazore (ArcelorMittal) e Ferrous, 
todos malogrados, a estratégia discursiva, apropriando-se do conhecimento técnico-científico – isto é, 
convertendo-o em mecanismo de justificação (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) permaneceu centrada 
fundamentalmente, na deslegitimação da imagem social compartilhada de um fragmento da região sídero-
logística. A questão-chave de seu malogro parece ter sido o nível de legitimidade de que desfruta a visão 
compartilhada acerca da fração territorial específica, nos três projetos, a Ilha de Itacuruçá, como um espaço 
eminentemente turístico. Na fração territorial itaguaiense e, em especial, na Ilha da Madeira, estão ausentes tanto 
a legitimidade de uma vocação turística e os recursos ou capitais econômicos e políticos (BOURDIEU, 2003) 
dos agentes que a sustentam, quanto está presente aquilo que foi definido como o ‘ponto sem retorno’ do caráter 
urbano-industrial (fundando no binômio empírico poluição e desenvolvimento) de Itaguaí – a Ingá. Não 
inadvertidamente, aos cinco projetos de TUP planejados para a fração itaguaiense da Baía de Sepetiba – 
próximos ou situados na Ilha da Madeira, foram concedidos maiores graus de “sustentabilidade econômica, 
ambiental e social” (SEDEIS, 2009: 03). 
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ambiental prévia justifica e legitima a degradação porvir, naturalizando a poluição, como se 

esta não fosse uma opção tecno-política.238  

 

ALCIDES TARTARI (AT): Quanto não só a Ingá que poluía. Entende? Porque a Ingá foi a pioneira. 
Certo? Mas aí entrou porto. É as Docas. É a CSN. Agora é a CSA. [INTERVENÇÃO DE MARCOS 
GARCIA]. A Ferteco. A própria CEDAE... quando limpa aqueles tanques lá, desce aquele resíduo dos 
tanques lá de... do mar, aí mata peixe que é... uma coisa fantástica, compreende? [...] 
MARCOS GARCIA (MG): Tem a Michelin. [ININTELIGÍVEL] Ela, na verdade, ela não fica na 
margem da baía. Mas toda a descarga dela é dentro do Rio Ipiranga. O rio Ipiranga... 
AT: Deságua tudo no mar... tudo no mar. [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] Tem a Casa da 
Moeda. Entende? Tem a VALESUL. Tem a Vale do Rio Doce. 
MG: Tem a BASF. Indústria química, cara. BASF. Tem a Suvinil. [INTERVENÇÃO DE ALCIDES 
TARTARI] Então, tem uma porrada de indústria [ININTELIGÍVEL] descarregando material tóxico 
dentro da baía. (TARTARI; GARCIA, 2010) 
 

Este diálogo põe em questão a responsabilidade socioambiental partilhada pelos 

empreendimentos produtivos e logísticos circundantes da Baía de Sepetiba. O processo de 

conversão da fração costeira da região sídero-logística de um espaço rural e agrário em um 

território urbano-industrial passa também pela seletividade da memória oficial relativa à 

construção progressiva da poluência ambiental. Nesse sentido, os efeitos práticos da operação 

de muitas das plantas industriais em operação no DI de Santa Cruz239 para as condições 

socioambientais atuais da Baía de Sepetiba, são com frequência negligenciados oficialmente. 

                                                           
238 É nesse sentido que o então Vice-Presidente da USIMINAS, Omar Silva Júnior, ao assumir os ativos e, em 
parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, o passivo ambiental da Ingá, pôde afirmar que a área da 
empresa “representa um case (exemplo) de recuperação ambiental” (GOLLO, 2009). É interessante notar que o 
referido ‘passivo ambiental’ é definido estritamente como o brownfield (SANTOS, 2006a: 16-24) ou o sítio 
físico contaminado por poluentes industriais. Os efeitos sobre a Baía de Sepetiba, conhecidos e reconhecidos 
pelos discursos laico (social) e perito (econômico e/ou político), são excluídos fundamentalmente desta 
definição. 
239 Indústrias como a Gerdau Cosigua, a Casa da Moeda do Brasil (CMB), a Ecolab Química Ltda., a Fábrica 
Carioca de Catalisadores S.A. (FCCSA), a BASF S.A. (antiga Glasurit do Brasil S.A. e também mencionada 
como Suvinil em entrevistas), a Linde S.A., a Rexam do Brasil Embalagens Ltda. (ex-LATASA), a Pan-
Americana S.A. Indústrias Químicas (PAN), a UTE de Santa Cruz (pertencente a FURNAS Centrais Elétricas 
S.A.), a Valesul, a White Martins Gases Industriais Ltda.; e, mais recentemente, a TKCSA, são parte integrante 
dos processos de industrialização e desenvolvimento econômico de toda a região sídero-logística e, mais 
particularmente, de Itaguaí. Soares & Tolentino defendem posição similar acerca da responsabilidade 
compartilhada do parque industrial da Zona Oeste do Rio de Janeiro sobre a Baía de Sepetiba (2004: 197-198). 
Até a fusão da Guanabara ao antigo estado do Rio de Janeiro e da criação do DI de Santa Cruz, ambos em 1975 
(a antiga Zona Industrial das Bandeiras fora criada oficialmente em 1961), a divisa entre os territórios de Itaguaí 
e do município do Rio de Janeiro fora definida pelo curso original do rio São Francisco – hoje canal abastecido 
pelo rio Guandu-Mirim –, sendo alterada para o rio Itaguaí ou da Guarda (porque nele se situava a guarda da 
divisa do antigo estado do Rio de Janeiro e da Guanabara). Considerando os limites municipais anteriores, firmas 
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O aclamado grande projeto (CASTRO, 1995) ocupa um espaço factual e discursivo 

nos campos social e político (BOURDIEU, 2003). O fato de o âmbito da tomada de decisão 

acerca dos grandes projetos ser extralocal (LEITE LOPES, 2004: 43) deve-se, em grande 

medida, à frequência com que os volumes e capacidades de mobilização de capital econômico 

– e político, secundariamente –, necessários ao deflagramento de processos 

desenvolvimentistas situam-se, regra geral, além da escala (analítica e operacional) local 

(COE; DICKEN; HESS, 2008; COE et al., 2004). Assim, “decisões que podem transformar 

radicalmente a vida dos moradores são sempre extralocais” (LEITE LOPES, 2004: 43) porque 

capitais de diferentes espécies, em particular os de tipo econômico e político, indutores e 

mediadores, em diferentes combinações, da transformação, tendem a concentrar-se nas 

demais escalas – estadual/provincial, nacional/federal, regional/supranacional e global. 

Um dos postulados que informa esta tese é o de que as escalas (analíticas) são 

(empiricamente) hierarquizadas, em função das quantidades, qualidades e mobilidades dos 

diferentes tipos de capital que concentram. As referidas escalas atravessam campos 

(BOURDIEU, 2003) específicos que entram em interseção no desempenho concreto das 

relações sociais, políticas e econômicas. Os campos, por sua vez, também se encontram 

hierarquicamente organizados segundo o princípio que rege a transformação social estrutural 

a que se designa, neste trabalho, como desenvolvimento econômico. 

Neste caso, no qual o desenvolvimento econômico – ou mudança social estrutural – 

constitui o cerne da investigação, o princípio regente é o fato ‘econômico’ (transformador), 

isto é, o grande projeto ou sua combinação em megaempreendimentos, que é produzido 

socialmente como um evento cultural, significativo e totalizante. A partir desta perspectiva, 

                                                                                                                                                                                     

como a CMB, a Gerdau Cosigua e a UTE de Santa Cruz localizar-se-iam em Itaguaí. A TKCSA, por outro lado, 
ainda permaneceria em território carioca. Da redefinição destes limites territoriais dependia a base de 
arrecadação da capital do estado recém criado e, por conseguinte, sua estratégia de desenvolvimento com base na 
retomada da industrialização.  
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tendo o referido fato como eixo analítico, os campos econômico, político e social aparecem 

hierarquizados e, nesta ordem, constituem múltiplas relações de determinação, 

condicionamento e influência entre os agentes humanos e não humanos (CALLON; MILLO; 

MUNIESA, 2007) envolvidos nos processos transformadores. 

Assumindo este postulado como analiticamente válido e profícuo, em geral são fatos 

econômicos e/ou políticos – com frequência apenas decisões publicizadas são suficientes – 

extralocais de caráter transformador que determinam a deflagração de processos 

desenvolvimentistas na esfera local. No entanto, ações e relações locais de cunho político e 

social, embora não determinantes do pulso transformador, são capazes de condicioná-lo e 

influenciá-lo (POLANYI, 2000) e, em casos raros e localizados, até mesmo de detê-lo.240 

Nesse sentido, no que concerne à transformação enquanto processo, estes subtipos relacionais, 

integradas na noção de rede sociopolítica (RAMALHO, 2006: 32), podem ser, então, 

determinantes, condicionantes e influentes.241 

De fundamental importância para a discussão do processo de transformação da Ilha da 

Madeira, em particular, e do município, em geral, é o advento do Porto de Itaguaí242. O fato 

                                                           
240 O exemplo da UTE da INEPAR Energia S.A. em Itaguaí, que decidiu pela revisão de sua decisão de 
investimento, será discutido adiante. 
241 Embora essa elaboração estrutural da ação social (e seus subtipos) e de seus recursos (capitais), campos e 
escalas seja, obviamente, insuficiente para apreender, de forma eficaz, a complexidade do fenômeno 
socioantropológico do desenvolvimento econômico, ela opera como um ‘roteiro’ de investigação. Seu caráter 
típico-ideal (WEBER, 2000) permite verificar a distância dos processos empíricos de desenvolvimento de um 
modelo e, portanto, enriquecê-lo. Permite ainda, a comparação dos referidos processos entre si, podendo 
contribuir para a construção de subtipos, ainda típico-ideais, mais específicos e analiticamente úteis. Por fim, tal 
modelo pode, dessa forma, contribuir para a identificação dos recursos, campos e escalas – assim como os 
subtipos-ideais para as formas e conteúdos da ação – que concorrem para a eficácia da ação social, geral e 
específica. No que concerne a esta última, a ação especificamente social, este modelo pode ser particularmente 
útil ao seu tipo reativo e local. 
242 A construção do porto, a cargo da CDRJ após a fusão, foi iniciada em 1976 e sua inauguração ocorreu no dia 
7 de maio de 1982, com a operação, à época, dedicada à descarga de alumina para a Valesul e carvão para a 
CSN. Foi concebido para transformar-se em Complexo Portuário e Industrial de Itaguaí. É interessante notar a 
referência a um marco temporal específico concernente à contribuição do porto para a poluição e para a restrição 
das atividades de pesca artesanal na Baía de Sepetiba. Segundo Alcides Tartari: “Não dá mais pra sobreviver da 
pesca. Não dá mais... acabou! A pesca acabou! Compreende? Mesmo com a poluição da Ingá ainda tinha uma 
grande produção. Certo? Agora depois que começou a se instalar outras empresas aí, porto e tal... aí acabou. 
Porque o manguezal aqui... as obras aqui aterrou... a metade do manguezal. Agora veio a CSA, tirando mais uma 
grande parte do... [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] É de 75 pra cá. [INTERVENÇÃO DO 
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político-econômico do porto constitui um desdobramento da lógica militar-modernizadora do 

período, tornando decisivo o reconhecimento da importância direta do Estado nacional na 

formulação e implementação autônoma de ‘estratégias de desenvolvimento’. O Estado, 

através de sua capacidade de criação de infra-estruturas produtivas e estímulo ao setor privado 

na região sídero-logística do Rio de Janeiro – da CSN, em Volta Redonda, ao Porto de 

Itaguaí, constitui, nesse sentido, um agente privilegiado. 

Segundo José Sérgio Leite Lopes, o 

 

[...] processo de industrialização do município de [Itaguaí] tem início em 1964, com a implantação da 
fábrica de zinco e cádmio Companhia Mercantil e Industrial Ingá. Na década de 1970, foi instalada a 
Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep), empresa estatal de alta tecnologia, destinada à 
produção de reatores nucleares e peças metalúrgicas de alta precisão. No período 1973-1977, com o 
objetivo de atender à construção das usinas nucleares, foi construída a BR-101, cujo traçado corta o 
município de Itaguaí. Também na década de 1970, lá se instalaram a Fundição Técnica Sulamericana 
(peças para a indústria naval) e a Usina Itaguaí (transformação de materiais não-ferrosos: cobre, bronze, 
chumbo, alumínio). [...] Ainda, naquela época (1974), o município de Itaguaí foi incluído na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e a área contígua à ilha da Madeira, destinada à implantação 
de uma “Zona Exclusivamente Industrial". Em 1976, a Fundação para o Desenvolvimento da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro (Fundrem) elabora o primeiro plano diretor do município de Itaguaí, 
incorporando propostas básicas de zoneamento municipal, sistema viário, instrumentação legal 
necessária para a implantação do plano e recomendações de projetos, obras e ações, nos níveis federal, 
estadual e municipal. A Zona Exclusivamente Industrial abriga, inicialmente, a segunda unidade da 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e a Companhia Docas do Rio de Janeiro, encarregada de 
implantar o Porto de Sepetiba. Em 1987, o governo federal definiu a criação do Pólo Petroquímico do 
Rio de Janeiro naquela área. Desses grandes projetos, apenas o do porto foi adiante: inaugurado em 
1982, teve sua ampliação – ainda objeto de pendências ambientais recém-concluída. (LEITE LOPES, 
2004: 42-43) 
 

É interessante notar a escalada dos empreendimentos industriais e infra-estruturais 

previstos para esse espaço em particular e, mais detidamente, o malogro de grande parte 

destas previsões. Assim, após o início da operação da Ingá (1964), Itaguaí observa os efeitos 

da implantação do principal projeto militar-industrial do Governo Militar, a saber, da 

constituição de um parque energético nuclear. Assim, o início da operação da BR-101 (hoje 

                                                                                                                                                                                     

ENTREVISTADOR] Tem... Mas se tem rapaz. [ININTELIGÍVEL] Você ia fotografar a área que ela fez o 
reflorestamento lá com eucalipto, esse negócio todo... Mas isso aí era tudo manguezal [INTERVENÇÃO DO 
ENTREVISTADOR] É, taí. Eu acho que é eucalipto aquilo lá. Compreende? Dá pra você ver hoje. Dá pra você 
ver isso aqui. Compreende? Isso era tudo manguezal! Tudo! Ela aterrou ali perto onde eu moro, ali também ela 
aterrou. E aí foi a Companhia Brasileira de Dragagem, que eu trabalhei nela. Certo? Que aterrou todo esse 
manguezal aí.” (TARTARI, 2010).  
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oficialmente Rodovia Governador Mário Covas)243 constituía condição sine qua non do 

projeto nuclear nacional – tal como a NUCLEP pode ser compreendida como um suporte 

importante ao referido projeto. No entanto, a distância entre a chamada “aventura nuclear” e a 

sua relevância concreta no sistema energético nacional244 provê indícios dos limites245 deste 

projeto converter-se em um evento cultural capaz de transformar a estrutura social regional.   

A intenção, renovada periodicamente, da implantação de uma unidade siderúrgica 

integrada de propriedade da CSN, também malograda, assim como as duas tentativas de 

implantação de pólos petroquímicos246 em Itaguaí reforçam a ideia de que o Porto de Itaguaí 

constituiu o elemento determinante do início da transformação urbano-industrial desta fração 

da região sídero-logística. Até o momento imediatamente anterior ao início das obras de 

construção civil do porto, a parcela rural das populações de Itaguaí e de Mangaratiba 

excediam a fração urbana. Itaguaí era então, considerado “um dos municípios menos 

urbanizados da Região Metropolitana” (FUNDREM, 1976: 61). A construção do Porto de 

Sepetiba, hoje Porto de Itaguaí, constituiu, nesse sentido, o acontecimento-econômico-

convertido-em-evento-cultural mais importante da história de Itaguaí – até hoje.  

 

E como o pontapé inicial na industrialização no município de Itaguaí, foi com a criação do Porto de 
Sepetiba. [...] Então quando se construiu o Porto de Itaguaí, Itaguaí passou a ter uma nova função. Já 
passou a ser uma cidade voltada a serviços e de fornecimento de mão-de-obra para esses serviços – de 
manutenção de porto, de carregamento, de transportes... Então, o grande lance hoje de Itaguaí foi, com 
certeza, o Porto de Itaguaí. Agora, não perdeu essa vocação portuária. Itaguaí virou um município 
portuário. [...] O progresso começou a chegar. As empresas começaram a se instalar. E Itaguaí passou a 

                                                           
243 Em duas etapas: do Rio de Janeiro a Ubatuba, em 1971, e de Ubatuba a Cubatão, em 1975. 
244 A produção de energia primária com base em urânio correspondeu a 1,7% do total nacional em 2009 
(BRASIL, 2010: 16). 
245 Angra II possuía 1.449 trabalhadores (efetivos e contratados) em 2000 (REIS et al., 2001: 53). 
246 A primeira tentativa remonta a 1987, quando da instituição do COPPERJ, detalhada em nota anterior. A 
segunda tentativa de implantação de um pólo petroquímico construído e operado pela PETROBRAS considerou 
algumas opções técnico-políticas de instalação, dentre as quais Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, 
Itaboraí e Itaguaí. De uma perspectiva estritamente técnica, Itaguaí apresentava maiores problemas ambientais 
que as demais localidades concorrentes. No entanto, a intervenção do Presidente Luis Inácio Lula da Silva a 
favor de Itaboraí (e especificamente contra Campos dos Goytacazes e suas principais lideranças políticas – os 
ex-governadores Rosângela Barros Assed Matheus de Oliveira, a Rosinha Garotinho, e Anthony William 
Matheus de Oliveira, o Anthony Garotinho) aparentemente tornou o critério político decisivo. (SCHÜFFNER; 
SANTOS, 2006) 
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ter essa vocação portuária. Pra cá vieram milhares de pessoas e de famílias. Itaguaí, em 10 anos, teve 
um aumento de 25% da sua população. 82 mil. [...] No geral foi isso que aconteceu, um crescimento 
absurdo... E sem nenhum tipo de investimento prévio do Governo Federal ou do Governo Estadual. 
Porque se eles soubessem... Se nós soubéssemos... Porque nós não sabíamos o que era um porto. A 
gente não tinha noção... das coisas ruins que o porto podia trazer. O Governo já sabia. Podia vir preparar 
Itaguaí pra isso e não veio. (BENTO, 2010) 
 

Para Giuseppe Cocco, a franja costeira da região sídero-logística se encontrava no 

centro das estratégias desenvolvimentistas de governos e agências governamentais federais e 

estaduais nos anos 1970.  

 

A Bacia de Sepetiba foi um lugar privilegiado para a aplicação dos conceitos da industrialização 
industrializante e a promoção de uma base produtiva pesada suscetível, segundo os promotores dessa 
ideia, de alavancar definitivamente o desenvolvimento socioeconômico dessa região periférica. 
(COCCO, 2001: 125) 
 

Nesse sentido, o paradigma ou modelo centralista-autoritário de intervenção estatal, 

informado por teorias geoeconômicas de desconcentração planejada – como os pólos de 

crescimento247 de Perroux (1977), aporta em Itaguaí sob a égide de uma conjuntura política 

específica. Sob o pano de fundo da fusão político-institucional da Guanabara e do Rio de 

Janeiro, esta conjuntura específica alinhava os objetivos político-econômicos dos governos 

Federal e Estadual. Mais de duas décadas após a expressão máxima do papel de demiurgo 

(EVANS, 2004) do Estado Nacional, com a implantação da CSN, os grandes projetos 

industriais e infra-estruturais previstos no II PND248 assumiram novamente o protagonismo da 

transformação estrutural do território fluminense.  

                                                           
247 A inspiração da noção de pólo de desenvolvimento de Perroux vem da observação do processo de 
desenvolvimento econômico desequilibrado na França e de seus efeitos sobre trajetórias regionais específicas. 
Fundamentalmente apoiada na teoria schumpeteriana da inovação tecnológica como indutora de desequilíbrios 
aceleradores de processos desenvolvimentistas e na promoção ativa por parte do Estado de indústrias motrizes 
dominantes e seus efeitos multiplicadores no plano regional, sua abordagem foi profundamente influente no 
planejamento econômico promovido pelo Estado brasileiro durante toda a Ditadura Militar (1964-1985).  A 
estratégia demiúrgica (EVANS, 2004: 39) seguida com o II PND representa a expressão máxima dessa lógica 
corretiva da desigualdade regional ou supermetropolização brasileira via indução de desequilíbrios produzidos 
por indústrias motrizes – siderurgia, energia (nuclear), etc. – ou mesmo infra-estruturas potencialmente 
transformadoras, como o Porto de Itaguaí. 
248 Ao assumir a Presidência em 15 de março de 1974, Ernesto Geisel se deparou com uma dívida externa 
expressiva – que financiara em grande medida a expansão econômica impressionante do período 1968-1973 e 
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No capítulo introdutório desta tese, assumiu-se como um postulado fundamental a 

ideia, tomada de empréstimo a Sahlins (1990: 15), de que o fato ou acontecimento econômico 

converte-se em um evento total e complexo a partir das representações que os agentes – 

sujeitos e objetos – lhe sobrepõem. Assim, eventos econômicos prototípicos, através de 

reinterpretações competitivas, adquirem, com grande regularidade, um sentido instrumental 

preciso. No caso do território fluminense, em geral, a existência de uma fratura político-

institucional de longa data, estabelecida por sua posição ímpar no pacto federativo249, 

transformou-se na lente que expandiu exponencialmente a importância da intervenção 

demiúrgica (EVANS, 2004: 39) do Estado nacional nesta fração territorial.250   

Nesse sentido, explicita-se o caráter intencional da transformação social estrutural do 

tipo que se defende nesta tese para a região sídero-logística do Rio de Janeiro, tendo em 

                                                                                                                                                                                     

dera azo à estratégia militar-industrialista do I PND – e com um quadro inflacionário agravado. As condições de 
refinanciamento da dívida e da obtenção de novos empréstimos pioraram bastante desde o primeiro choque do 
petróleo (1973) e tornar-se-iam impraticáveis até o final da década. A despeito dos indícios do anacronismo da 
manutenção de uma política de expansão fundada no financiamento externo, o Governo Militar seguiu sua 
estratégia de substituição de importações de forma decidida. A incompletude de grande parte dos projetos 
industriais e infra-estruturais contemplados no II PND, que materizalizaram o sobrefôlego da política 
desenvolvimentista nacional, atestam os efeitos determinantes da estrutura econômica internacional sobre a 
estratégia de política econômica interna. Assim, por exemplo, o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, assinado em 
1975, e que previa a construção de oito reatores nucleares, gerou efetivamente a Usina de Angra 2 (operacional 
desde 2000 com capacidade de 1350 MW) (Siemens/KWU). A Usina Angra 1 entrara operação em 1982 (657 
MW). A localização da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), que congrega as usinas Angra 1, 2 
e 3 (em construção), assim como da NUCLEP, só pode ser entendida à luz da conjugação da lógica militar-
industrialista, isto é, da associação de uma concepção de ‘interesse estratégico nacional’ aplicada às atividades 
econômicas e territórios, a uma política desenvolvimentista de desconcentração centralizada (COCCO, 2001).  
249 A cidade do Rio de Janeiro tornou-se Município Neutro da Côrte em 1836 (capital do Império do Brasil), 
transformando Niterói em capital da então Província do Rio de Janeiro. Em 1889, o Rio de Janeiro tornou-se 
Distrito Federal e capital da República nascente. Com a transferência de ambos para Brasília em 1960, a cidade 
foi convertida em estado da Guanabara, cabendo a Niterói o papel de capital do antigo estado do Rio de Janeiro. 
250 A ideologia do Brasil Potência que justificava a política de integração nacional via intervenção interna 
cumpria também seu papel na unificação das elites dirigentes em torno de uma visão do gasto público infra-
estrutural como elemento estratégico. A imagem da decadência do território fluminense após a transferência da 
capital para Brasília incitava então a necessidade de construção de um novo estado do Rio de Janeiro, que se 
contrapusesse ao predomínio econômico paulista. O estado do Rio de Janeiro ‘planejado’ e materializado via 
fusão “correspondeu [assim,] a um esforço de índole administrativo-institucional compatível ao projeto de 
Brasil-potência” (EVANGELISTA, 2005).  
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Itaguaí seu epicentro contemporâneo.251 Assim, o Plano Diretor do município para o período 

de 1975-1979 (não coincidentemente o período delimitado pelo II PND), prevê a 

 

[...] preparação da cidade de Itaguaí para o processo de industrialização, de modo a sediar nela o 
subnúcleo metropolitano do extremo oeste da Região Metropolitana. [...] Pretende-se, ainda, assegurar 
individualidade e relativa autonomia a Itaguaí, evitando-se que ela venha a se soldar às Unidades 
Urbanas Integradas e ao Núcleo Metropolitano de Oeste, “originando única e extensão conurbação”. 
Considerou-se, também a compatibilização dos usos rurais com a industrialização e urbanização, nas 
áreas onde mais forte se mostram estas tendências, a fim de propiciar a criação de locais de amenidades, 
recreação e lazer (FUNDREM, 1976: 13). 
 

Uma estrutura institucional orientada para a integração do território fluminense 

precisava então, ser criada. Assim, o I-PLAN-RIO, 1976-1979, principal mecanismo político-

econômico da fusão252 (PEREIRA, 1995: 155), posto em prática durante a gestão de Floriano 

Peixoto Faria Lima (1975-1979), pode ser interpretado como a tentativa fundamental de 

concretizar a lógica253 expansiva do gasto público infra-estrutural e industrial – que sustentara 

                                                           
251 No momento de sua elaboração, o Plano Diretor de Itaguaí (1975-1979), contemporâneo do II PND e do I 
Plano de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro (I-PLAN-RIO), 1976-1979, previa a 
implantação de uma segunda unidade de produção da CSN, em terreno de cerca de 14 milhões de m2, em 3 
etapas: a. 1983/1984:  3 Mtpa. e 18.500 empregos ; b. 6 Mtpa.; c. 10 Mtpa. Isto corrobora a intuição de que os 
padrões tecnológicos e comerciais da siderurgia integrada influenciam fundamentalmente a localização das 
plantas, de modo que Itaguaí vem, ‘desde sempre’, sido considerado como um sítio em potencial. Previa também 
a implantacao do Porto de Itaguaí, através da CDRJ, em um terreno de cerca de 10 milhões de m2. Sua 
movimentação de carvão prevista para a primeira fase (até 1979) era de 8,6 Mtpa. e a de emprego de 400 postos. 
A segunda fase previa a criação de instalações para a exportação de 18 Mtpa. de minério de ferro, além de cais 
especializados para a movimentacao de 4 Mtpa. de produtos siderúrgicos e de cargas especiais (gás natural, 
fertilizantes e enxofre). Por fim, a implantação da NUCLEP, firma especializada na produção de equipamentos 
pesados para o parque nuclear brasileiro, em uma área de 1.680.000 m2 geraria 1.300 (1979) e até 3.000 (1990) 
empregos diretos em duas fases. Utilizando dados do Censo Demográfico do IBGE para 1970 (55.839 
habitantes), estimou-se que, sob o impacto das obras de construção civil e da operação dos três 
empreendimentos, a população urbana de Itaguaí alcançaria 132.000 habitantes, mais do que dobrando de 
tamanho. (FUNDREM, 1976: 17)  
252 Durante o Governo (1974-1979) de Ernesto Beckman Geisel (1907-1996) foi decidida a fusão dos estados da 
Guanabara e do Rio de Janeiro – realizada em 15 de março de 1975 por força da Lei Complementar n° 20, de 1 
de julho de 1974. 
253 O II PND também expressara explicitamente a necessidade do controle do crescimento urbano nas principais 
capitais do país, particularmente São Paulo e Rio de Janeiro (RESENDE, 2002: 270; PEREIRA, 1995: 161), de 
modo que a reorientação dos investimentos induzidos pelo setor público para os espaços interioranos de ambos 
os estados respondiam positivamente a essa diretriz. Pereira possui uma visão pessimista acerca dos efeitos do II 
PND para a economia fluminense: “Com a execução do II PND (1975-79), que priorizava a região Sudeste, 
objetivava-se evitar o crescimento excessivo das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo; coordenar 
investimentos em infra-estrutura a fim de que pudesse ser contido o movimento migratório na direção dos 
grandes centros; promover mudanças estruturais na economia e, principalmente, induzir à descentralização das 
atividades produtivas industriais para centros periféricos. Ou seja, visava-se a uma descentralização das 
atividades econômicas, com a qual pretendia-se equacionar um crescimento econômico-industrial mais 
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tanto o progresso econômico-material nos anos imediatamente anteriores quanto a própria 

legitimidade do regime – no Rio de Janeiro.  

Concretamente, o propósito federal da integração da economia periférica de Itaguaí, 

através dos investimentos em infra-estrutura e na indústria de base, que marcam o II PND, se 

fundiu à estratégia do Poder Executivo estadual de recuperação da centralidade econômica do 

Rio de Janeiro. Ainda que a referida centralidade fosse interpretada a partir de um eixo 

específico – o município sede. Nesse sentido, a constituição do Porto de Itaguaí, pelos 

caracteres próprios de seu território, responde, sobretudo, às demandas colocadas pela 

dinâmica socioeconômica da Zona Oeste da capital recém criada e aos investimentos na 

criação dos DIs de Campo Grande e Santa Cruz. Nessa perspectiva, fruto de um impulso 

modernizador e paradigma autoritário-centralista, o II PND e o I-PLAN-RIO coligam-se para 

a inserção subordinada de Itaguaí254 no território sídero-logístico fluminense. 

 

Ainda rural há algumas décadas, a “fronteira do oeste metropolitano” passou por uma fase acelerada de 
inserção no tecido urbano da capital fluminense em função da substituição progressiva das atividades 
agrícolas do “cinturão verde” da aglomeração por empreendimentos imobiliários e industriais. [...] A 
partir da década de 1970, o processo de suburbanização do oeste metropolitano acelerou-se com a 
multiplicação dos conjuntos habitacionais para populações de baixa renda, das vilas, dos loteamentos, 
irregulares ou não, e, mais recentemente, das favelas. A aceleração do ritmo da urbanização da Bacia de 
Sepetiba, constatada nessa época, decorre diretamente da saturação progressiva da mancha suburbana 
da cidade do Rio de Janeiro e de sua expansão em direção aos espaços perimetropolitanos das baixadas 
ocidentais, assim como da multiplicação dos grandes projetos industriais no mesmo período. – Os 
Planos de Desenvolvimento I (1972-74) e II (1975-79) representam uma expressão concreta dessa 
“ideologia do grande progresso”. (COCCO, 2001: 126) 
 

                                                                                                                                                                                     

harmônico entre os estados brasileiros. Particularmente para a economia carioca/fluminense, todavia, tanto o II 
PND, quanto o I-PLAN-RIO, não apresentaram os efeitos necessários à sua recuperação” (PEREIRA, 1995: 
161). 
254 É interessante notar que a inserção subordinada deste espaço à RMRJ, em geral, e ao município sede, em 
particular, remonta à função de cinturão verde ou centro abastecedor de gêneros alimentícios do Rio de Janeiro 
já na década de 1930 (MULS, 2004: 169). É, nesse sentido, ‘natural’ que o projeto de constituição do porto 
esteja intimamente ligado às necessidades dos “complexos industriais em expansão” na Zona Oeste (COCCO, 
2001: 125) e de expansão da capacidade de transporte portuário do município sede, limitada pela estrutura tecno-
física do Porto do Rio de Janeiro. O referido grande projeto responde também à “articulação crescente com o 
complexo urbano-industrial do centro-sul e médio Paraíba” (idem). No entanto, apenas posteriormente, a partir 
do arrendamento de seus terminais, o Porto de Itaguaí passaria a integrar funcionalmente as redes de produção 
globais da Vale e da CSN, conforme apresentado na primeira seção deste capítulo, respondendo 
comparativamente menos às demandas das firmas em operação na capital. 
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Importa reter, fundamentalmente, o caráter de incompletude e subordinação da 

urbanização da fração costeira da região sídero-logística fluminense. Mesmo no caso da Ilha 

da Madeira, cujo território sediou pioneiramente a Ingá255, e hoje sedia as operações do Porto 

de Itaguaí, da LLX Sudeste, da TKCSA, dentre outras firmas, e se prepara para o início de 

novas operações sídero-logísticas, a manutenção de atividades pesqueiras de cunho 

artesanal256 continua relevante como forma de reprodução social de um contingente 

populacional ainda expressivo.   

Um padrão recorrente de atividades pesqueiras artesanais e de unidades familiares 

dependentes desta atividade econômica, assim como da agricultura familiar257, é ainda hoje, 

facilmente identificável. Certamente, a transformação contemporânea na estrutura 

socioeconômica deste espaço deve ser encarada, a partir da transição semi-urbano para urbano 

– e não rural-urbano. No entanto, a existência de espaços ‘insulares’ semi-urbanos e dotados 

                                                           
255 Até recentemente, a Ilha da Madeira sediou também a Sepetiba Engenharia e Comércio Ltda., voltada para a 
extração e beneficiamento de pedras e britas. Em 2007, a LLX Açu Operações Portuárias S.A. (LLX Açu), 
controlada da LLX Logística, firmou um instrumento de compra e venda de imóveis com aquela firma e a 
Sepetiba Empreendimentos e Participações Ltda. (hoje LLX Sudeste Operações Portuárias Ltda. – LLX 
Sudeste), proprietária dos terrenos (51,5 ha.) da marina e pedreira – a ser convertido posteriormente em pátio de 
estocagem do Porto Sudeste. O valor total das propriedades imobiliárias é de R$ 58 milhões e, alternativamente, 
o da participação nas firmas chega a R$ 63,8 milhões. Soares & Tolentino descreviam a área da pedreira, sob a 
administração anterior a LLX Sudeste, como “adjacente a um manguezal, armazenando em condições precárias 
8.500 kg de dinamite e l0 mil kg de nitrato de amônio. Seu trabalho de extração de matéria-prima é 
responsabilizado pela destruição de parte da reserva de Mata Atlântica que ainda restava na Ilha da Madeira, 
secando duas cachoeiras, provocando rachaduras nas casas das ruas do entorno” (2004: 196). No entanto, os 
transtornos à população residente nas proximidades da pedreira não se encerraram com a operação. Em 19 de 
fevereiro de 2008 e 23 de novembro de 2009, explosões na pedreira causaram o lançamento de pedras a até 250 
m do sítio industrial. No dia seguinte ao último evento, uma manifestação dos moradores contra as operações da 
LLX Sudeste interrompeu o fluxo da Estrada da Ilha da Madeira e os confrontou violentamente com a polícia. 
Um dia após o confronto a firma reuniu cerca de 140 moradores e representantes de movimentos sociais e 
interrompeu temporariamente as explosões.  
256 “Eu creio que não deve passar de 100 famílias, precisamente na Ilha da Madeira onde é um... tipo um reduto... 
uma comunidade de pescadores na Ilha da Madeira. E que são os principais afetados porque as principais obras... 
as principais obras no porto são feitas na Ilha da Madeira. Principalmente com esse terminal da LLX que já esta 
desapropriando muita gente ali porque aquele morro.... [...] Porque antes, há 50 anos atrás, era uma vila de 
pescadores. [...]. Ali era uma vila de pescadores. Só que o progresso chegou. O progresso chegou. [...] Hoje na 
Ilha da Madeira o mais forte é o camarão. Eles se dedicaram à pescaria do camarão que é mais rentável. Então 
eles se especializaram na pescaria do camarão. Já abandonaram um pouquinho a pesca normal” (BENTO, 2010). 
257 O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaguaí e Pescadores Artesanais do Brasil 
(SINTRUIPAB), Albertino Neri dos Santos, é incapaz de precisar atualmente o número de agricultores 
familiares no município, mas relata a realização de um “levantamento pelo IBGE quando nós começamos. Eram 
27.000 mil trabalhadores diretos e indiretos. Em 1992, 93... Aí inclusive nós elegemos um agrônomo vereador. 
É... Mas naquele tempo Seropédica ainda era o segundo Distrito. Aí hoje deu um desfalque” (SANTOS, 2010). 
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de atividades econômicas não ou incompletamente comodificadas atesta a resiliência de 

formas culturais e socioeconômicas tradicionais. 

O espaço da Ilha da Marambaia é exemplar desta capacidade de resistência. A ilha está 

localizada no município adjacente de Mangaratiba, constituindo uma área de uso militar 

exclusivo, de modo que seu acesso é restrito aos moradores e militares – e aos seus 

convidados. Foi, por sua vez, um importante entreposto de escravos africanos, datando de 

1856 sua utilização para essa atividade, desde que suas terras tornaram-se oficialmente 

propriedade do Comendador Joaquim José Breves258, próspero fazendeiro de café e mercador 

de escravos.  

Os eventos que se seguiram – a abolição da escravatura (1888) e a morte do 

Comendador (1889) – precipitaram a venda das terras herdadas por sua esposa, Dona Maria 

Isabel Gonçalves de Mora(e)is Breves, para a Companhia Promotora de Indústrias e 

Melhoramentos. Esta última foi liquidada forçosamente já em 1896, de modo que as terras 

foram adquiridas pelo Banco do Brasil por noventa e cinco réis. Posteriormente, em 1905, a 

própria União adquiriu a Ilha da Marambaia, através da Fazenda Nacional.259 Ao longo de 32 

anos sob a propriedade da Fundação Abrigo Cristo Redentor (1943)260, que lá havia 

implantado a Escola Técnica Darcy Vargas em 1939, a Ilha da Marambaia é reincorporada à 

União em 1971, já sob o Regime Militar (1964-1985), retomando sua administração o 

Ministério da Marinha. 

 Nesse momento, a “comunidade começa, então, a viver sob o impacto de nova 

dinâmica, repleta de restrições impostas pela Marinha, que proíbe os moradores de construir 

                                                           
258 Segundo Nóbrega, o Comendador “chegou a possuir 40 fazendas, a maior parte na região de Piraí e 
Vassouras, além das situadas na Região de Mangaratiba, e das duas na Marambaia” (2004: 116). 
259 Alguns outros fatos importantes na história da Ilha de Marambaia dizem respeito à implantação pela Marinha 
da Escola de Aprendiz de Marinheiros do Estado do Rio de Janeiro em 1908, subsequentemente transferida para 
Campos (RJ), em 1910; e à fundação da Colônia de Pescadores Z-23 pela Confederação Geral de Pescadores do 
Brasil, em 1931. 
260 Conforme Decreto-Lei 5.760 de 1943. 
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novas casas para seus filhos recém-casados, de reformar ou ampliar as já existentes” 

(WILLEMAN, 2008: 124). Em 1981 é então inaugurado o Centro de Adestramento da Ilha da 

Marambaia e em 1988 a União perpetra ações de integração de posse individuais261 na 

comunidade, tendo como resultado a derrubada de casas e a expulsão das famílias.  

Esse movimento inicial de criminalização e responsabilização individual dos antigos 

moradores, descendentes de escravos e pescadores artesanais da ilha inicia um ciclo de 

enfrentamentos entre, de um lado, a mobilização coletiva de moradores e entidades de defesa 

de populações tradicionais; e, de outro, a Marinha do Brasil. Em 1989, tem origem a 

Associação de Moradores e Amigos da Ilha da Marambaia (AMADIM). Em 1997, recrudesce 

a ação da Marinha no sentido da reivindicação da posse das terras outrora coletivas da Ilha da 

Marambaia. Quase imediatamente em resposta ao referido recrudescimento, é criada em 1998 

a Associação para o Desenvolvimento Socioeconômico Cultural da Ilha da Marambaia 

(Vitória)262, enquanto a Pastoral Social da Igreja Católica de Mangaratiba incita a confecção 

de um abaixo-assinado em repúdio à ação da Marinha do Brasil, além de cartas e denúncias à 

imprensa e às autoridades públicas e um dossiê do conflito263, posteriormente entregue à 

Fundação Cultural Palmares (FCP).264 

 A ação da FCP, segundo Willeman (2008), limitou-se à produção de um parecer 

(1999) reconhecendo a precedência e distinção da população habitante da ilha em relação à 

                                                           
261 A individualização das ações judiciais perpetradas pela Marinha contra a comunidade é entendida como 
intencional pelos movimentos sociais que buscam dar visibilidade ao conflito. Assim, “tais processos são 
cuidadosa e trabalhosamente fragmentados em processos individuais, distribuídos por diferentes varas, como 
forma de impedir que o caráter coletivo do conflito se manifeste. No entanto, uma leitura em conjunto dos 
processos aos quais pudemos ter acesso não deixa dúvidas de que se trata de uma ação que incide sobre uma 
coletividade: o mesmo autor, o mesmo objeto e as mesmas argumentações, tendo por réus pessoas que vivem sob 
as mesmas condições, fazendo parte de um grupo social estreitamente tecido por relações de parentesco e de 
memória” (KOINONIA, 2003: 04). 
262 Associação esta composta exclusivamente de membros de igrejas evangélicas (WILLEMAN, 2008). 
263 A Pastoral da Igreja Católica de Itaguaí também remeteu, em 1999, uma carta-denúncia das ameças da 
Marinha e um outro dossiê do conflito, elaborado pela Diocese, à FCP. 
264 A FCP “é uma entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), instituída pela Lei Federal nº 
7.668, de 22.08.88, tendo o seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº 418, de 10.01.92.” (FCP, 2010) Sua função 
expressa é a formulação e implementação de políticas públicas voltadas à expressão histórica e cultural e 
participação no processo de desenvolvimento da população afro descendente no Brasil. 
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jurisdição da Marinha, ignorando o reconhecimento expresso por aquela organização de um 

trabalho de titulação da área. O ingresso da Procuradoria Pública no Rio de Janeiro, órgão do 

Ministério Público Federal (MPF) questionando a inação da FCP265, dá origem a um relatório 

preliminar encomendado ao Projeto Egbé – Territórios Negros, da KOINONIA Presença 

Ecumênica e Serviço266. Este serve de base para a Ação Civil Pública (ACP) do MPF de 

2002267 demandando o “reconhecimento da comunidade como remanescentes de quilombo e a 

interrupção das ações de expulsão da Marinha contra os moradores da ilha, no que é atendido 

pela juíza de primeira instância” (WILLEMAN, 2008: 124), Lucy Costa. 

 O reconhecimento dos habitantes como comunidade tradicional dependia, no entanto, 

da própria FCP, não sendo contemplado pela liminar concedida à ACP. Dois processos 

simultâneos passam a operar. De um lado, em atendimento ao MPF, a FCP firma convênio 

com a KOINONIA (2002) para a elaboração de um laudo antropológico, finalizado em 2003, 

e que dá origem no ano seguinte à certidão de auto-reconhecimento para a Comunidade da 

Ilha de Marambaia. Ainda em 2004, o INCRA iniciou os trabalhos de demarcação de terras. 

De outro, a mobilização da comunidade em busca de reconhecimento dá origem, em 2003, à 

Associação da Comunidade Remanescente de Quilombos da Ilha da Marambaia 

(ARQIMAR). 

 O noticiário mais recente informa que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu a 

posse definitiva das terras da Ilha da Marambaia aos quilombolas, cabendo ao INCRA a 

demarcação da área. (AE, 2010) Ainda assim, o conhecimento e reconhecimento deste grupo 

como população tradicional descendente de escravos permanecem abertos à contestação. Em 

2009, a Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio de Janeiro (SECEX/RJ) do Tribunal 

                                                           
265 A FPC justifica esta inação ao afirmar a necessidade de elaboração de um laudo técnico sobre a comunidade.  
266 Uma associação civil sem fins lucrativos prestadora de serviços ao movimento social e sediada no Rio de 
Janeiro, em Salvador e São Paulo. 
267 Conforme Processo n. 2002.51.11.000118-2. 
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de Contas da União (TCU), auto-referida como “unidade técnica” (TCU, 2009) deste último, 

suportando a posição da Marinha, questionou os critérios antropológicos e, por sua vez, 

também ‘técnicos’ através dos quais o INCRA sustenta a tradicionalidade desta população de 

281 famílias e, portanto, o seu direito a 1,6 mil hectares de terra. 

 Neste documento, a SECEX/RJ sustenta a noção de que a Ilha da Marambaia constitui 

“área de segurança nacional e, em parte, [...] área de preservação ambiental” (TCU, 2009: 02). 

A réplica do INCRA em defesa de seus critérios268 e do resultado da avaliação da 

comunidade, publicada no próprio documento, põe em xeque a justificação da Marinha para 

reivindicar a propriedade e o uso exclusivo da área:  

 

O INCRA avalia que não há impedimentos de ordem técnica para a titulação do território da 
comunidade da Ilha da Marambaia/RJ, uma vez que a área de interesse militar (não de segurança 
nacional) e a área de preservação ambiental podem conviver com a comunidade, com base em termo de 
ajuste de conduta e possível criação de “RPPN e/ou RESEX”. (TCU, 2009: 02) 

 

O processo de conversão territorial de uma matriz de relações culturais centradas no 

ambiente rural e na atividade agrícola nestes e em outros espaços ‘insulares’ da fração 

costeira da região sídero-logística, para uma outra fundada no binômio urbano-industrial 

passa fundamentalmente pela repressão e supressão de muitas das formas tradicionais de 

relações homem-natureza, afetando particularmente seu aspecto material.  

 

Então, Itaguaí tem que ter um jeito, veja só, a dificuldade toda é essa, de equacionar esse crescimento 
industrial vindo do porto com a preservação do meio ambiente, da estrutura, da qualidade de vida das 
pessoas. Então, nós ainda temos alguma coisa do lado direito que são as serras, as cachoeiras, que é o 
que a gente espera que sejam preservadas.  Porque pra cá não vai acontecer nada. Agora, naquele canto 

                                                           
268 Segundo Rolf Hackbart, Presidente do Instituto, o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) 
da Ilha de Marambaia é um “documento composto por perícia socioantropológica, cadastramento de famílias, 
levantamento de cadeia dominial da ilha e pesquisa cartográfica para identificar sobreposições com unidades de 
conservação ambiental” (INCRA, 2010). É importante ainda, ressaltar que dois processos anteriores de 
certificação do caráter tradicional e da senioridade da comunidade quilombola na ilha precedem o RTID do 
INCRA. O primeiro, da FCP, data de 2004. O segundo, do mesmo ano, foi elaborado pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), sob a coordenação de José Maurício Paiva Andion Arruti (ex-coordenador do Programa Egbé 
Territórios Negros, da KOINONIA – 1999-2006) (INCRA, 2010). 
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de Ilha da Madeira ali, quando a LLX construir o terminal dela que vai ficar bem defronte à Ilha da 
Madeira, aí vai ficar difícil. Aí acabou. Aí acabou a praia. (BENTO, 2010) 
 

Assim, a referida supressão é socioespacial, no sentido de que cerceia os espaços 

físicos nos quais a reprodução social e econômica de indivíduos e grupos, representados 

atualmente por organizações formais, se dá. Claramente estes espaços se encontram 

disseminados por toda a fração costeira da região sídero-logística, não se restringindo às ilhas 

da Madeira e da Marambaia. Seu potencial de difusão no corpo da sociedade e economia da 

região é ainda pouco previsível, embora a fase de implantação de grandes projetos, como os 

da LLX e, especialmente, da TKCSA, venham afetando diretamente os grupos cujas 

atividades socioeconômicas ainda não sejam completamente comodificadas. 

 

Então, aqui pra eles aqui... é viável né?! É viável pra eles. Aí o que acontece? Os pescadores que vivem 
aqui, pessoal da Ilha da Madeira, da gente aqui da Ponte Preta, o pessoal do Rio da Guarda... Eu 
acredito que se não houver uma negociação bem, bem justa, bem justa e o Governo também não olhar 
pro nosso lado [...] Porque, na reunião que eu tive lá na Ilha da Madeira, eu vi um rapaz falar que esse 
empresário que vem do Rio de Janeiro aí que é rico, que é muito rico, é um dos mais ricos do mundo... 
[...] Mas, eu não acredito que ele seja uma pessoa muito ruim assim que vai pisar no pequenininho, 
assim, no coisa, sem fazer alguma coisa. Eu não acredito nisso. Que ele seja uma pessoa tão desumana, 
né?! Eu não acredito. Que ele vai fazer alguma coisa. Ele deve fazer alguma coisa pra ajudar a gente 
aqui. Eu não sei, ele quer fazer... o jeito pra ele ganhar mais dinheiro. Mas ele pode investir também no 
pescador. Pro pescador não parar de ser pescador e fazer o que gosta. (BELO, 2010)269 
 

Dessa forma, Itaguaí se inseriu no projeto político de desenvolvimento econômico do 

estado do Rio de Janeiro de forma incidental e subordinada. O município e seu entorno 

                                                           
269 As principais organizações da sociedade civil nesta fase do conflito socioambiental na fração costeira da 
região sídero-logística representam comunidades tradicionais e, principalmente, trabalhadores do setor primário 
– em especial pescadores artesanais. Dentre elas, podem ser citadas: a Associação da Comunidade Remanescente 
de Quilombos da Ilha da Marambaia (ARQIMAR), a Associação de Aquicultores e Pescadores da Pedra de 
Guaratiba (AAPP), a Associação de Barqueiros de Itacuruçá (ABIT), a Associação de Maricultores de Coroa 
Grande (AMACOR), a Associação de Moradores e Amigos da Ilha da Marambaia (AMADIM), a Associação de 
Pescadores do Canto dos Rios (APESCARI), a Associação de Pescadores do Rio da Guarda (APGUARD), a 
Associação de Pescadores e Lavradores da Ilha da Madeira (APLIM), a Associação dos Pescadores Artesanais 
da Ilha da Madeira (APAIM), a Associação dos Pescadores Artesanais do Canal da Ponte Preta (APEITA), a 
Associação para o Desenvolvimento Socioeconômico Cultural da Ilha da Marambaia (Vitória) e a Colônia de 
Pescadores Z-15, de Sepetiba. Dos órgãos representativos de uma parcela expressiva das associações existentes, 
pode-se afirmar que a Confederação das Federações de Associações de Pescadores Artesanais do Brasil 
(CONFAPESCA) e a Federação das Associações de Pescadores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPESCA/RJ) vêm sendo decisivas na formatação do metacampo sídero-logístico presente neste território. 
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constituíram o campo fértil para o ‘delírio’ desenvolvimentista de recuperação da centralidade 

econômica do estado no plano nacional através da recuperação de um parque industrial há 

muito esgotado. Compreendidas nos termos morais de que se revestem os grandes projetos – 

particularmente em contextos de transformação estrutural –, as atividades econômicas 

concretas e ‘imaginadas’ para este espaço moldaram a inevitabilidade da ‘vocação’ ou destino 

industrial da fração costeira da região sídero-logística.  

Nesse sentido, a moralização do desenvolvimento econômico subordinou concepções 

concorrentes de satisfação das necessidades – materiais e imateriais – de seus moradores, 

particularmente envolvidos com as populações tradicionais e as comunidades de trabalhadores 

do setor primário (trabalhadores rurais e pescadores artesanais, em especial). Itaguaí é 

atualmente, uma cidade proto-industrial, a meio caminho, e se aproximando velozmente desta 

versão particular do desenvolvimento econômico.  

 

5.3. O acontecimento econômico apreendido como evento cultural complexo: a 

implantação da TKCSA e seu enraizamento social  

 

O objetivo fundamental desta seção é discutir a transformação estrutural da região 

sídero-logística fluminense a partir do evento paradigmático ou prototípico da instalação e 

início das operações da TKCSA270. A firma foi constituída sob a forma de uma joint 

venture
271

 entre a Vale e a ThyssenKrupp AG. As negociações entre ambas as corporações e o 

                                                           
270 Pela sua dimensão (capacidade anual de 5 Mtpa.) é considerada uma concorrente natural da CSN. No entanto, 
diferentemente da última, a TKCSA é inteiramente orientada para a exportação e se concentra nos produtos de 
mais baixo valor agregado (placas de aço) do portfólio siderúrgico. 
271 Inicialmente sua composição acionária (90% TKS; 10% Vale) refletiu a estratégia perseguida e explicitada 
pela Vale de aquisição de fatias minoritárias em novos empreendimentos siderúrgicos a serem instalados no 
Brasil, de modo a garantir o fornecimento exclusivo de minério de ferro para os referidos empreendimentos e 
estender seu portfólio de clientes para os grupos econômicos envolvidos em sua implantação. No entanto, 
conforme explicitado no capítulo 2, a crise financeira mundial concorreu para a revisão das estratégias 
corporativas de algumas das principais companhias mineradoras e siderúrgicas. Como reação à crise e, por sua 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro foram iniciadas no final de 2004.272 A TKCSA é parte 

de duas estratégias corporativas mutuamente reforçadoras. De um lado, representa um 

importante ativo para a ThyssenKrupp AG (73,13%) manter-se como um player central na 

indústria siderúrgica mundial em face das crescentes pressões para a consolidação na 

Europa.273 Nesse sentido, o perfil produtivo da TKCSA, com foco em produtos de baixo valor 

agregado (placas274) para o abastecimento dos mercados norte-americano275 e europeu276, 

representa um movimento estratégico na decomposição ou desintegração geográfica 

(DICKEN, 2007) da divisão interna do trabalho do próprio grupo.277 

Para a Vale, que detém 26,87% das ações da nova empresa após o aporte de € 965 

milhões em 2009 (ROSA; FRISCH, 2009), os interesses do projeto são parte de uma 

estratégia mais geral, de base nacional, orientada à atração de grupos siderúrgicos 

                                                                                                                                                                                     

vez, às estratégias defensivas de grupos multi e transnacionais, o reforço da instrumentalização, operada pelo 
governo brasileiro, de algumas das antigas campeãs nacionais, como a Vale, para alavancar a estratégia de 
desenvolvimento econômico epitomizada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), produziu, por 
exemplo, a alteração da composição acionária dos principais projetos siderúrgicos em solo nacional.  
272 A negociação com o governo fluminense foi fundamental, dentre outras questões, para a inclusão do 
empreendimento no Programa de Atração de Investimentos Estruturantes (RIOINVEST) e por meio desta, 
obtenção de diferimento do ICMS para a compra (através de importação ou aquisição interna) de equipamentos, 
minério de ferro, carvão e sucata. (CHAMHUM, 2010). A TKCSA também obteve a isenção do ISS – municipal 
– para o seu terminal privativo e de impostos federais como o Programa de Integração Social (PIS), a 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e o Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) para matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem (CHAMHUM, 2010; DURÃO, 
2006). Além destes, foi incluída ainda, no Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas 
Exportadoras (RECAP) e no Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura 
Portuária (REPORTO); e beneficiada com abatimento de 50% no Ex-Tarifário – redução temporária do Imposto 
de Importação sobre bens de capital sem similares nacionais (idem; idem) – e pelo Drawback, uma restituição de 
impostos sobre insumos importados na ocasião da exportação de bens. 
273 Relativamente fragmentada, comparativamente à mineração, por exemplo, a indústria siderúrgica apenas 
recentemente começou a operar em uma base global. Nesse contexto, alguns dos mais tradicionais produtores 
siderúrgicos vêem enfrentando estruturas de custo pouco competitivas – particularmente no que se refere aos 
arranjos institucionais relativos à mão-de-obra e ao meio ambiente e às desvantagens comparativas no que se 
refere à oferta de matérias-prima cruciais.  
274 Com largura de 800 mm a 2.000 mm e espessura de 200 mm a 260 mm (SIEMENS, 2007). 
275 A expansão da atuação da ThyssenKrupp AG na área do Tratado Norte-americano do Livre Comércio 
(NAFTA), para a qual deve ser destinada cerca de 60% (3 Mtpa.) das placas produzidas pela TKCSA, prevê “a 
construção de uma usina inteiramente nova, com instalações de laminação a quente, laminação a frio e 
galvanização por imersão a quente, todas adotando o estado da arte em tecnologia de processo” (TKCSA, 2010).  
276 Cerca de 40% (2 Mtpa.) da produção da TKCSA será destinado às unidades de acabamento na Alemanha, de 
modo a aumentar a quota de participação da ThyssenKrupp AG no mercado regional. (TKCSA, 2010) 
277 Os processos de maior valor agregado permanecem concentrados pois que demandam P&D, proximidade dos 
mercados consumidores centrais e acesso direto à mão-de-obra especializada. 
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internacionais para estabelecer usinas integradas no Brasil.278 Os benefícios diretos para a 

Vale são: em primeiro lugar, a expansão regular do fornecimento de minério de ferro no 

mercado nacional e, em alguns casos, de serviços industriais (serviços portuários e 

ferroviários) através de suas firmas subsidiárias e controladas; e, em segundo lugar, a 

possibilidade de expandir suas quotas em diversos mercados no exterior, com base em 

relações de fidelidade construídas a partir da produção siderúrgica – e não apenas do 

fornecimento de minério de ferro.279 

A configuração da usina, implantada em terreno280 de 9 milhões de m2 entre o DI de 

Santa Cruz – limitado à esquerda pelo Canal de São Francisco, à direita pelo Canal do 

                                                           
278 Dentre alguns dos mais recentes, a Vale está envolvida na Companhia Siderúrgica de Pecém (CSP), na 
Companhia Siderúrgica de Ubu (CSU) e na Aços Laminados do Pará (ALPA). Na CSP, a Vale ampliou sua 
composição acionária de 9% para 50% (os demais sócios são as sul-coreanas Dongkuk Steel Mill Co., com 30%, 
e Pohang Iron and Steel Co. (POSCO), com 20%. Neste caso, a crise influiu diretamente na ameaça de retirada 
da Dongkuk do projeto (BORGES, 2010). Nos dois casos subsequentes, a Vale assumiu integralmente os 
projetos. Na CSU, onde a Vale deteria inicialmente apenas 40% do controle acionário, organismos públicos-
chave dos estados do Maranhão e do Espírito Santo levantaram questionamentos ambientais importantes ao 
projeto, motivando a saída da Baosteel. (ZANDONADI, 2009) Na ALPA, por sua vez, as pressões políticas por 
parte dos governos estadual do Pará e federal influíram diretamente na decisão de implantação do 
empreendimento, para o qual a Vale ainda não atraiu nenhum sócio substancial. (CAMAROTTI, 2010). 
279 As palavras do Diretor de Siderurgia da Vale – e não coincidentemente ex-Presidente da TKCSA, Aristides 
Corbelli, são representativas desta intenção estratégica: “Somos fornecedores de 100% do minério de ferro que 
será consumido pela CSA, num total de 8,5 milhões de toneladas por ano, e assinamos um acordo para fornecer 
até 80% do consumo de minério de ferro da ThyssenKrupp Europa” (LORENZI, 2010). A TKCSA é uma 
siderúrgica prototípica na recente onda de descentralização geográfica da produção de aço nos mercados dos 
BRICs. Algumas estimativas apontam que mais de 50% de todo o aço bruto do mundo será produzida no Brasil, 
Rússia, Índia e China até 2012. Assim, sua localização costeira, orientação para a exportação, foco em produtos 
de baixo valor agregado e características tecnológicas vêem sendo reproduzidas nesses projetos e nos novos 
planos de investimento no Brasil.  
280 O terreno que comporta hoje a TKCSA se encontrava ocupado, desde dezembro de 1999, por 75 famílias (375 
pessoas) ligadas ao MST. É interessante notar que, perguntado sobre essa ocupação, o Secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de Itaguaí (SEMAAP), Jailson Barboza Coelho, não possuía conhecimento 
de sua existência. O EIA/RIMA da TKCSA reconhece que a maioria das famílias procedia de Itaguaí e 
adjacências e praticava atividades agropecuárias de subsistência (ECOLOGUS, 2005: 107-110). Algumas fontes 
sustentam que as famílias foram intimidadas e/ou expulsas da área, sendo que algumas foram subindenizadas ou 
mesmo não receberam qualquer compensação. Durante as negociações acerca do reassentamento e das 
indenizações, conduzidas pelo Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) e pela Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEIS) e que se arrastaram por cerca de um ano, a TKCSA cercou a 
área e passou a impedir o acesso das famílias, reproduzindo o padrão de relacionamento firma-comunidade 
estabelecido pela Ingá e outros empreendimentos previamente implantados na Baía de Sepetiba. Segundo a ONG 
Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS), as ameaças provenientes de órgãos públicos e profissionais 
prestadores de segurança privada para a firma se acentuaram, de modo que as famílias terminaram por abandonar 
o terreno. “Recentemente, o governo estadual comprou uma área para assentar as famílias na Baixada 
Fluminense, no município de Nova Iguaçu. As famílias ainda enfrentam situações precárias de moradia”. 
(PACS, 2009: 34-35) 
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Guandu e ao norte pela Av. João XXIII – conta com coqueria281, unidade de sinterização282, 

dois altos-fornos283, aciaria e duas máquinas de lingotamento contínuo284, que dão ao 

empreendimento a capacidade instalada de 5 Mtpa. de aço bruto. Além dos equipamentos da 

usina integrada, a TKCSA contará ainda com unidades auxiliares: UTE285, Fábrica de 

Oxigênio (FOX), Unidade de Produção de Cimento e Pátio de Preparação de Escórias (PPE) 

(ERM, 2005: 09). 

A análise desta tese acerca do ‘grande projeto’ TKCSA se restringe, no entanto, às 

suas fases de planejamento e implantação. A TKCSA iniciou suas operações apenas em 18 de 

junho de 2010, tendo consumido US$ 8,2 bilhões286 e empregado até 30.000 trabalhadores 

durante as obras civis287. Sua fase operacional prevê a criação de 3.500 diretos – dentre os 

                                                           
281 Com capacidade de produção de 2 Mtpa. de coque e sistema de recuperação de calor (heat recovery) 
(TKCSA, 2010), esta unidade foi estimada em US$ 425 milhões. A Planar S.A. Engenharia e Equipamentos foi 
responsável pelas obras civis, enquanto a chinesa Citic International Co. Ltd., uma das quatro firmas mundiais 
com domínio sobre a tecnologia Shanxi Province Chemical Design Institute (SPCDI) (DCI, 2007), foi 
encarregada do cálculo estrutural e da construção eletromecânica. No entanto, após atrasos no cronograma e 
crítica ao padrão de qualidade da Citic, que levaram ao rompimento do contrato, três firmas brasileiras, dentre as 
quais a UTC Engenharia S.A. e Teckma Engenharia Ltda., assumiram a construção das 3 baterias de 8 blocos, 18 
fornos e 144 câmaras da coqueria de 370 mil m2 (GRANDES CONSTRUÇÕES, 2010).  
282 Dotada de capacidade de produção de 5,7 Mtpa. de sínter (sinter feed). A usina possui ainda capacidade de 
operar a redução das formas natural e pelotizada de minério de ferro. 
283 Ambos os AFs (AF-1 e AF-2) possuem volume interno de 3.300 m3 (cadinho de 12 m de diâmetro e duas 
aberturas de escoamento) e capacidade de produção anual de 5,34 Mtpa. de ferro gusa – além de 1,4 Mtpa. de 
escória. A Paul Wurth também foi responsável pela contrução dos sistemas de alimentação (ou carga) do 
depósito de máterias-prima (stockhouse) e  Bell Less Top®, resfriamento de AF, plantas de tratamento e 
resfriamento de água, dentre inúmeros outros sistemas auxiliares. (PAUL WURTH, 2010) 
284 A SIEMENS é a responsável pela implantação da aciaria, dotada de dois conversores LD (BOF) de 330 
toneladas cada, e das máquinas de lingotamento contínuo, além dos sistemas de automação e controle de 
processo destes. A SIEMENS também forneceu duas instalações de metalurgia secundária e dois sistemas de 
despoeiramento (primário e secundário) (SIEMENS, 2007). 
285 A UTE, com capacidade de geração de 490 MW, foi contratada junto ao Alstom Group por € 330 milhões 
(cerca de US$ 440 milhões) em sistema de turn key ou modular (GEREFFI; HUMPHREY; STURGEON, 2005), 
onde o fornecedor “monta e instala máquinas e equipamentos em condições de pleno funcionamento” (JORNAL 
DO COMMERCIO, 2007d). A UTE, que conta com uma turbina de vapor, três geradores de turbo e duas 
turbinas de gás GT11N2, utilizará tecnologia pioneira no país, com abastecimento a partir de gás metalúrgico 
residual (vapor de coqueria, gás de AF e gás de aciaria) ao processo produtivo da TKCSA (idem; TKCSA, 
2010). A energia excedente gerada (estimada em até 200 MW) será comercializada no Sistema Integrado 
Nacional (O GLOBO, 2009c). 
286 Do valor total do empreendimento, R$ 1,48 bilhão foi concedido como empréstimo a ser pago em 13,5 anos 
(ZBOROWSKI, 2008: 121) na linha de Concorrência Internacional do BNDES (JORNAL DO COMMERCIO, 
2007c).  
287 A TKCSA estima que gerou, em média, cerca de 22.000 empregos diretos (com pico de 30.000) e até 120.000 
indiretos ao longo do período de implantação (CHAMHUM, 2010). Nas palavras Rodrigo Tostes, Vice-
Presidente Financeiro da TKCSA: “São 120 mil empregos gerados pelo projeto atualmente na região, 30 mil 
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quais 1.300 terceirizados (O GLOBO, 2009c) e de até 14.000 de forma indireta 

(CHAMHUM, 2010). 

Deve-se considerar ainda, de modo crucial, a construção e início da operação do 

Terminal Portuário Centro Atlântico (TPCA)288. O TPCA foi projetado para a importação de 

carvão mineral e para a exportação de placas de aço e possui 3,88 km de extensão, sendo 

dotado ainda de um píer de 700 m de comprimento e um berço de atracação289. Sua 

implantação dependeu também da abertura de um acesso marítimo e canal de evolução, 

através de obras de dragagem do fundo da Baía de Sepetiba290. Este canal possui cerca de 3,9 

km de comprimento por 150 m de largura de fundo e interliga a bacia de evolução291 do 

TPCA ao canal de acesso da CPBS292 no Porto de Itaguaí (ECOLOGUS, 2005: 04). 

                                                                                                                                                                                     

diretamente, dentro do canteiro de obras. Inclusive, como disse, o Presidente Lula, recentemente, foi entregar o 
crachá de nº 30 mil no dia 1º de maio” (BRASIL, 2009: 38). 
288 O TPCA é um componente-chave do “Complexo Siderúrgico CSA” (ERM, 2005: 05). Considerando a 
dimensão mais ampla do empreendimento como um complexo sídero-logístico, conforme explicitado no RIMA, 
o referido grande projeto é constituído por quatro obras independentes: a dragagem da Baía de Sepetiba, o aterro 
do terreno onde foi construída a usina siderúrgica, o terminal portuário e a usina em si. As obras de dragagem e o 
terminal portuário foram separados das do aterro e da usina para fins de obtenção das licenças prévia e ambiental 
e portanto, a TKCSA apresentou dois relatórios de impacto ambiental independentes (ERM, 2005; ECOLOGUS, 
2005). 
289 A expansão prevista do TPCA abrange um novo berço. No entanto, o primeiro já possui capacidade para 
operar navios de grande porte, dos tipos Panamax (exportação de placas) e Capesize (importação de carvão).  
290 7 milhões de m3 de areia foram utilizados para aterrar o terreno da usina (ECOLOGUS, 2005: 07), quase 1/3 
dos 21.810.000 m3 (idem: 25) de material dragado na baía e no Canal de São Francisco. Segundo depoimento de 
um ex-trabalhador do Consórcio Carioca Engenharia/Andrade Gutierrez, encarregado da construção do TPCA, 
além dos prédios de escritórios, alfândega, oficinas, almoxarifado, vestiários e cantina; e também da 
Mascaranhas Barbosa Roscoe Construções, responsável pelas obras civis da aciaria e coqueria da TKCSA, o 
“impacto ambiental foi muito grande. Porque ali tinha muito... muita coisa que vivia ali naquela área ali e perdeu 
a área de habitação. [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] A bomba jogava tudo lá dentro. Dentro do 
próprio terreno. [...] Rapaz, olha, a areia que saiu do mar aterrou aquilo tudo lá. Aterrou tudo! Rapaz, tinha 
montanha de areia lá que parecia que tava lá nas dunas de não sei onde... [...] E máquina trabalhando 24 h 
espalhando areia. Tinha 6 ou 7 bombas sugando areia lá do mar e jogando lá dentro. [...] E olha, vou te falar. Foi 
muita coisa que saiu do mar. [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] Mas não tem como eles escaparem 
daqueles sugadores não. Camarão, os bichinhos que vivem no fundo do mar, não tinha como escapar não, rapaz. 
No meio do... quando a bomba vinha saindo assim ó... que a bomba vinha trazendo, a gente via os peixes mesmo 
e ficava aquela montoeira de garça em cima de onde tava saindo... Por que as garças ficavam ali? [...] Peixe 
miúdo, camarão, aqueles... Entendeu?” (COSTA, 2010). Este depoimento corrobora as críticas formuladas por 
pescadores, seus órgãos de representação e ONGs, quanto aos impactos da dragagem sobre a fauna da baía 
(PACS, 2009: 50). 
291 Área de manobra de embarcações. 
292 Em 2001, a então CVRD, hoje Vale, adquiriu 100% do capital da Ferteco Mineração S.A. junto a 
ThyssenKrupp AG por US$ 566 milhões. A CPBS, então subsidiária integral da Ferteco, foi incluída na 
negociação. A CPBS opera hoje um dos quatro terminais portuários de embarque de minério de ferro da Vale – 
sendo os demais Ponta da Madeira (MA), Tubarão (ES) e o TIG, no Rio de Janeiro. 
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Dois dos itens decisivos do conflito socioambiental (ZBOROWSKI, 2008; VIÉGAS, 

2007) entre os agentes econômicos e políticos293 que, respectivamente, acionam e apóiam o 

projeto, de um lado, e os agentes sociais, em especial locais, que o combatem, centram-se na 

construção e operação do TPCA e nas obras de dragagem. Quanto ao primeiro componente, 

isto é, no que se refere às fases de implantação e operacional do terminal, certamente os 

indivíduos e grupos sociais diretamente atingidos são representados pela pesca artesanal. 

A chamada Área de Influência Direta (AID) marítima da infra-estrutura portuária da 

TKCSA compreende a “bacia de evolução, canal de acesso, o CDF294 e o [próprio] terminal 

portuário” (ECOLOGUS, 2005: 31). Mais que isso, ela é composta também por uma área 

adjacente com 500 m de cada uma das faces da AID, configurando uma zona ou “espaço de 

exclusão” (idem) marítima. A experiência concreta de indivíduos e grupos de pescadores, cuja 

área de pesca foi convertida, a partir do início da construção do TPCA, em zona de exclusão, 

é profundamente reveladora do conflito entre duas lógicas específicas – a do uso 

consuetudinário e, portanto, legítimo para esse grupo social específico, do espaço 

originalmente público da Baía de Sepetiba, de um lado; e, de outro, da comodificação de uma 

parcela significativa – porque privilegiada para a atividade pesqueira – deste espaço e 

exclusividade de seu uso, deslegitimando e criminalizando demandas concorrentes de uso. 

 

No Canal do São Francisco, no Canal do Rio da Guarda nós tínhamos uma facilidade maior de pegar os 
peixes.295 Então, com essa firma, a CSA, após ela ter feito o píer dela os peixes tem procurado mais os 

                                                           
293 Zborowski resume com propriedade a posição do Governo do Estado do Rio em face do empreendimento, 
através de um processo de construção de legitimidade via conversão das formas do capital: “[...] o volume de 
capital material (econômico) acumulado pelo empreendimento é determinante no campo das decisões políticas, 
tornando explícita a legitimidade – e credibilidade – da doxa desenvolvimentista no campo político. A 
consequência disso é o enfático apoio governamental (poder político)” (2008: 121) ao empreendimento. 
294 A Confined Disposal Facility (CDF) foi a tecnologia de encapsulamento de material contaminado 
implementada pela TKCSA na Baía de Sepetiba. Será discutida em algum detalhe adiante. 
295 A APEITA representa cerca de 50 famílias que vivem no entorno do Rio da Guarda e do Canal do Trapiche, 
um de seus tributários. A área de pesca dos membros da associação, segundo relatado por Vitor Lopes Andres, 
seu Presidente em exercício, compreende as foz do “Canal do São Francisco, o Canal do Guandu, ta, até mesmo 
Laje Pequena e Laje Grande. [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] É uma extensão bem grande, né. 
Porque... Não sei se você... os portos da CSA. [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] Então, tem o Porto 
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lugares de difícil acesso pro pescador, que são debaixo das estacas, entendeu, debaixo do píer. Então 
isso daí tem sido difícil pro pescador. Porque o pescador... ele não pode ir até os peixes. 
[INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] Isso, zona de exclusão. Então o que acontece? O pescador 
entra lá debaixo e a firma aciona a Marinha. A Marinha... Federal... Eles vêem e tiram o pescador. Aí 
quer dizer, a família do pescador necessita do pão de cada dia. Aí novamente vem a Marinha, vem a 
Federal e tiram o pescador de lá. Então, o que o pescador vai fazer se não for correr esse risco? Nada! 
Alguns que só sabem pescar, eles não buscam outras coisas. [...] Eles correm o risco até mesmo de ser 
presos pela necessidade de cumprir com as obrigações familiares deles. [INTERVENÇÃO DO 
ENTREVISTADOR] Pode render prisão. [...] Então, há uma necessidade do pescador ter o espaço dele, 
né, igual... No início, fomos muito prejudicados pela Companhia Siderúrgica [do Atlântico], com os 
rebocadores, lanchas... Até mesmo passou em cima de algumas redes de alguns pescadores. Isso foram 
coisas que prejudicaram o pescador, mas não houve alguém que retribuísse ou ressarcisse o pescador 
desses danos. (ANDRES, 2010) 
 

O caráter conflituoso no que concerne aos usos público e privado da baía e de seus 

rios e canais de acesso296 transcende também o âmbito discursivo e a violência simbólica 

características de processos similares de implantes industriais e logísticos, manifestando-se 

em risco físico para os pescadores. O episódio do abalroamento297 do barco onde se 

encontravam os pescadores associados a APESCARI, Jorge Cerigni das Neves e Carlos 

Alberto Marques – que veio a falecer –, no Canal de São Francisco, demonstra a concretude 

desse risco. Os pescadores artesanais questionam, a partir de um episódio, embora 

recorrente298 segundo eles, um pretenso caráter deliberado desta conjugação das formas 

simbólica e material da violência perpetrada pela companhia. 

                                                                                                                                                                                     

de Sepetiba e o porto da CSA. Então, que leva aqui a... o Rio do Cação, né. Na verdade, do Rio do Cação até o 
Rio do Itá. Quase chegando a Sepetiba” (ANDRES, 2010).  
296 “A CSA abriu o canal pra entrada dos rebocadores pro São Francisco. [...] Eles fizeram o canal pros 
rebocadores entrarem dentro do São Francisco. E esse canal que eles abriram ali tampou o nosso canal, o canal 
do Rio da Guarda. Tampou. Quando a maré seca nós não temos como sair. E nós tínhamos livre acesso. A maré 
secou, nós temos que esperar ela encher. Porque o canal ficou aberto, aí o leste, o vento leste batendo jogou 
aquele peito de lama tudo pra dentro do nosso canal ali e tampou o nosso canal. Às vezes a gente ta vindo de lá, 
cansado, às vezes tem que ficar ali mais de horas, esperando a maré encher pra poder a gente vir pras nossas 
casas. Porque o trabalho que eles fizeram lá pra beneficiar a construção da empresa, a implantação deles, 
prejudicou a gente. Então nós vamos exigir que eles abram o nosso canal. Isso é um fato mesmo. Nós vamos ter 
que brigar com eles lá pra eles abrirem o nosso canal ali do Rio São Francisco, do Rio da Guarda ali. Porque o 
Canal do Rio São Francisco ta aberto. Os barcos grandes entram facilmente. Nós não temos como entrar” 
(BELO, 2010).  
297  Um comboio da TKCSA (rebocador Guaratuba II e chata Marbela) atingiu o barco em 26 de abril de 2008 
(JORNAL DO BRASIL, 2008). 
298 “A ThyssenKrupp... as embarcações de grande porte dela estão fazendo rota de colisão com barco de 
pescador. Isso cinco meses antes... do acidente que vitimou o pescador. Olha só, os caras não podem nem dizer 
que é acidente. Com cinco meses antes a gente apresentou isso ao Maurício Manso. Tá lá. Então, não é acidente. 
A gente ta vendo acontecer. Escapava, fugia, saía da frente e os caras vrummm, vrummm. Uma hora vai pegar. 
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Ele teve a intenção, porque ali é um canal único que exige uma atenção grande. Ele poderia ter evitado, 
entendeu, essa colisão. [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] Porque o canal tem a extensão de 
20 metros. [...] Então, se ele errar aquele canal ele pode bater na própria estaca que foi estacada, os 
trilhos... Ele poderia bater ali. Então, se ele teve condições de atropelar o pescador, por que... o 
pescador, que era a embarcação grande... Por que ele não atropelou a estaca? Porque foram várias vezes 
que ele entrou ali. Então, o mais certo seria atropelar a estaca que não dava pra ele ver tanto quanto o 
pescador. Então, existiu assim uma imprudência e de repente uma ordenança da parte deles que eles... 
quem tivesse na trilha deles que eles passassem por cima... [...] Porque o pescador, na verdade, ele tava 
no lugar certo. Porque é a área de pesca dele. (ANDRES, 2010b) 
 

O nível potencial de conflito entre as reivindicações de usos público e privado das 

águas da baía e suas hidrovias de acesso é certamente elevado em face da publicização das 

decisões de investimentos de outros players minerários e siderúrgicos (CSN, Gerdau, LLX e 

USIMINAS), e também de outros setores (PETROBRAS e Marinha do Brasil) em terminais 

portuários de uso exclusivo na baía – já detalhados na seção introdutória deste capítulo.  

 

Você precisa ver o que ta projetado pra boca do Canal de São Francisco. É um emaranhado de porto tão 
estranho... Não exi... Parece uma coisa feita sob improviso. – Não, eu vou construir um porto aqui. – Eu 
vou construir também. Entendeu? É um quase que dentro do outro. Vai ser construído o da Gerdau, da 
CSN, da USIMINAS, da PETROBRAS... Quer dizer... É muito porto. Basicamente, a saída, a boca do 
Canal de São Francisco vai ser fechada pelo porto. A movimentação portuária é muito grande. 
(GARCIA, 2010a)299 
 

                                                                                                                                                                                     

Pegou! De madrugada. Os caras com o barco todo apagado, passaram por cima do barco do pescador, 
praticamente na margem do rio” (GARCIA, 2010a). 
299 É importante atentar para as inúmeras referências aos desequilíbrios socioambientais potenciais provocados 
pela ‘produção’ ativa de uma zona logístico-industrial como a que se verifica nesta fração costeira atualmente. 
Questões acerca da sobreposição de comunidades pesqueiras sobre áreas de pesca outrora independentes e destas 
sobre áreas de pesca de animais marinhos – como os botos cinza e tubarões – são explicitadas frequentemente 
pelos principais agentes sociais envolvidos no metacampo sídero-logístico. “Aí pergunto eu a você. Quem é que 
vai devolver a perninha das crianças que vão passar a ser comidas por cação dentro da Baía de Sepetiba, nas 
praias da Baía de Sepetiba? Porque, pô, você pega o Estudo de Impacto Ambiental dos caras. Nem menciona 
isso. Eu já matei muito cação na boca do São Francisco. Cação de 1,5 m. Cação, você sabe, é o filhote de 
tubarão?! Ele entra pra dentro da baía... Ele nasce dentro da baía. [...] Porque é um local abrigado, de farta 
alimentação. Principalmente onde? Na boca do São Francisco, que é um local de desova de tainha. Entendeu? A 
boca do São Francisco... Você quer cercar... A tainha vem do Sul, quando ela entra na Baía de Sepetiba ela entra 
direto pra dentro do canal. Porque ela gosta. Junto com outros peixes, com bagre, com robalo... O próprio cação 
gosta da mistura da água doce com a água salgada. Quando você implanta uma movimentação... de embarcação, 
de navio pesado... Vai acontecer aquilo que aconteceu em Suape, Pernambuco. Quer dizer, construíram o porto 
na boca do rio. O tubarão deixa de ir... o cação deixa de ir na boca do rio se alimentar. Ele... não condiz com 
aquela movimentação. E ele vai passar a se alimentar na praia. [INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] 
Aqui é a Praia de Coroa Grande, Itacuruçá... Você vai subindo. Agora, essa região aqui é uma região propícia 
pro banho de criança. Porque não tem onda irmão. É marolinha. Chega a uma onda de meio metro quando ta de 
ressaca. É uma baía fechada. Você anda 500 m com ela na cintura. Entendeu?” (GARCIA, 2010a). 
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As implantações do já operacional TPCA e dos TUPs da LLX e da Marinha do Brasil 

– em curso – imediatamente exercem influência sobre os padrões de produtividade e, 

consequentemente, da remuneração do trabalho300 na pesca artesanal301. Associadas aos níveis 

prévios de poluição que caracterizam esta parcela da baía e, sobretudo, ao processo de 

dragagem para a referida implantação do TPCA e aterramento do terreno da TKCSA, as 

condições de reprodução social dos pescadores artesanais da fração costeira do território 

sídero-logístico fluminense se encontram seriamente ameaçadas. 

A ECOLOGUS, empresa que elaborou o RIMA do TPCA, reconhece que os 

sedimentos presentes no fundo da Baía de Sepetiba “apresenta[va]m contaminação, 

principalmente por metais pesados” (2005: 08) previamente à opção tecnológica pela CDF. 

No entanto, o risco potencial de quaisquer opções tecnológicas tende a ser minimizado (isto é, 

justificado) em face da capacidade de controle científico-industrial e da precedência e difusão 

de sua utilização. 

 

O CDF é uma solução para dispor o material contaminado que vem sendo muito utilizada em diversos 
países na Europa e nos Estados Unidos302, em situações que envolvem dragagem de material 
contaminado. Consiste em abrir uma cava no assoalho marinho, na qual o material contaminado é 
disposto com rígido controle das técnicas de lançamento, de forma a minimizar a ressuspensão de finos 
durante tal operação (ECOLOGUS, 2005: 15). 
 

                                                           
300 A FAPESCA, organização política ativamente interessada na arena ou metacampo siderúrgico, estima que os 
rendimentos familiares dos pescadores artesanais sofreram decréscimo de até 70% (PACS, 2009: 47) 
301 “Agora a CSA acabou com o parcel de robalo ali na cabeça, na boca do... São Francisco. Acabou! Nego 
matava ali, quando dava pra entrar com a embarcação, ali dava pra você matar 150, 200 kg de robalo em duas 
horas de pescaria. Entendeu? Os caras acabaram... acabaram com isso. Os caras bateram estaca em cima do 
parcel. Saiu fora. E é aquele negócio, aquilo ali existe... o parcel existe ali não é agora. É 100 anos, 200 anos. 
Porque parece que ta na memória do DNA do bicho. Ele desova lá na puta que o pariu, mas ele vai se alimentar 
ali. Entendeu? Então, é ali que tu vai matar o robalo. Então, o robalo você tem... em alguns pontos da Baía de 
Sepetiba você tem parcel de robalo. Um aqui. Lá na Pombeba tem. Entendeu? Mas lá ta sacrificado. Sacrificado 
por quê? Porque quem vai atrás dele só vai lá agora. Porque aqui acabou. Tu ta entendendo?” (GARCIA, 2010b). 
302 O RIMA produzido pela ECOLOGUS cita cinco regiões nos EUA (Baía de Newark, Boston, Bremerton, 
Portland e Porto Providence), além de Hong Kong (China), Rostock (Alemanha) e Sandefjord (Noruega), que 
experimentaram projetos de dragagem utilizando a disposição de tipo CDF. No entanto, em apenas um caso a 
contaminação é atribuída explicitamente a metais pesados (Rostock). 
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Abstém-se aqui de uma avaliação substantiva303 dos efeitos da dragagem e da 

construção e operação do TPCA sobre o meio ambiente local. O fundamento da análise 

centra-se nas avaliações subjetivas concorrentes acerca do significado hegemônico das 

mudanças provocadas por estes vetores do grande projeto – a TKCSA. Nesse sentido, a 

‘solução tecnológica’ empregada para a dragagem converteu-se em um dos principais pontos 

de conflito entre a firma, TKCSA, e seus apoiadores, de um lado; e grupos de interesse e 

organizações populares locais e regionais envolvidos diretamente no processo de crítica 

(BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) e contestação (HOMMEL; GODARD, 2005) sociais – 

em particular as associações de pescadores artesanais e suas federação e confederação. 

 

Primeiro, você precisa entender o que é a Baía de Sepetiba. Ela, se não me engano, tem 12... 12 foz. Ela 
não é uma baía muito grande.304 [...] Mas tem um grande volume de rios que deságuam na Baía de 
Sepetiba. É uma baía rasa. Por isso ela tem uma taxa de salinidade baixa. Tem muita água doce. [...] 
Então o volume de água e de sedimento trazido é muito grande. A Ingá sucessivamente vinha dando 
aquelas espirradas, né?! Fortes temporais e tal, o dia que dava uma golfada por cima vazava pra dentro 
do manguezal... baía. Mas esse volume de sedimentos ia sempre rapidamente imobilizando esse metal 
pesado. Ao ponto de quando a ThyssenKrupp faz a Audiência Pública, no próprio Estudo de Impacto 
Ambiental diz, a parte mais contaminada está sob 50 cm de sedimentos.305 Não está na superfície. Quer 
dizer, foi um período em que ela teve aquele vazamento forte. Não sei se você lembra? Aí, em dois ou 
três anos... sedimentou. Quer dizer, é uma argila muito fina, quer dizer, tira a oxigenação do... para a... 
cessa a oxidação. Entendeu? Do metal. Então, estava abaixo de 50 cm... a parte mais contaminada. E a 
gente notava isso... Não precisava dizer isso no estudo. Porque depois que vazou, que teve aquele 
vazamento muito violento, o camarão branco sumiu. O camarão branco, ele é muito sensível. Ele 
precisa de um ambiente muito equilibrado. O camarão branco sumiu. Sumiu! Não teve safra. Dois, três 
anos não teve safra de camarão. Você podia procurar e não ia achar. Aí em determinado momento, 
justamente em 2005, justamente em 2005... Pô, teve uma safra boa de camarão branco. O camarão 
branco apareceu novamente dentro da baía. Isso é sinal de que? Voltou o equilíbrio. Entendeu? Tava se 
recuperando o equilíbrio. Podia não estar 100%, porque não foi uma super safra. Mas foi uma boa safra. 
Se ganhou dinheiro com o camarão branco. Aí a CSA entra em 2006 dragando. Um ano depois daquela 
boa safra de 2005. Sumiu! Aí... porque a pluma levantada de contaminantes é um troço absurdo! 
(GARCIA, 2010a) 
 

                                                           
303 Evitando, inclusive, o risco de recair em uma compreensão do discurso tecno-científico, e da sua 
instrumentalização corporativa, como meras ideologias, equacionando a noção de justificação a “estratégias 
retóricas”, como na abordagem de Zborowski (2008: 138). 
304 A Baía de Sepetiba (cf. Anexo, Figura 1) possui área de 305 km2 (a Baía de Guanabara possui uma área de 
380 km2), estando limitada a Norte (Serra de Madureira), a Leste (Maciço da Pedra Branca), ao Sul (Restinga de 
Marambaia) e a Oeste (Baía da Ilha Grande). Alguns dos principais rios da bacia hidrográfica que têm foz na 
Baía de Sepetiba são: rio Guandu (Canal de São Francisco em sua fração final), rio da Guarda, Canal do Itá 
(interligado com o rio Guandu-Mirim), rio Piraquê, rio Portinho, Rio Mazomba e Rio Cação.  
305 Segundo a ECOLOGUS, a “contaminação fica restrita às camadas mais superficiais dos sedimentos de fundo, 
sendo detectados por diversos estudos até cerca de 50 cm a profundidade, nas áreas recobertas por sedimentos 
finos (siltes e argilas)” (2005: 08). 
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No caso da crítica à TKCSA, a contestação do sistema regulatório da ação econômica 

e de seus organismos de sustentação – compreendendo órgãos públicos federais, como o 

IBAMA, e estaduais, como a FEEMA, a Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA) e 

o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) – é mediada por mecanismos e instrumentos 

técnico-científicos. Os mecanismos legitimadores, como as audiências públicas (APs) de 

aprovação dos estudos (EIAs) e relatórios (RIMAs) de impacto ambiental e os próprios 

documentos, assim como seus responsáveis (mediadores tecno-científicos) são, dessa forma, 

atacados diretamente.  

 

A CECA, o INEA é um balcão de venda de licença ambiental. [...] Escrevi aquilo textualmente: é um 
balcão de venda de licença ambiental! E é cara. Aí, você sabe o que eles alegam? Aí você pega um 
processo daqueles. [...] Aí vem o Estado do Rio de Janeiro e diz assim: – Não, o estado... A LLX diz 
assim: – Mas foi o estado que me deu as diretrizes pra eu produzir o meu EIA/RIMA. E ele é cumprido. 
Tudinho! Ta certo? Agora, você sabe o que eu questiono... no processo de licenciamento ambiental? É o 
seguinte. A lei diz o seguinte: o cara vai lá e dá entrada no processo de licenciamento. Aí a FEEMA vai 
dizer assim: – Ó, o seu Estudo de Impacto Ambiental vai ter que atender isso, isso, isso e isso. Vai ter 
que contemplar o estudo... Agora, quem é que diz aquilo que vai ser contemplado no estudo pra tornar o 
projeto... legitimar o projeto? Vem cá! Não recebe nada?  Aquele pedido, aquela exigência, não pode 
ser omitido por aquele cidadão, ou pela aquela chefia ou pela aquela secretaria? Dizer assim... É como 
dirigir uma licitação, irmão! É igualzinho! Dirigir uma licitação. A corrupção é aí. A corrupção não ta 
antes nem depois. A corrupção é ali. O cara diz o seguinte... Seu Eike Batista: – Seu governador, toma 
aqui R$100 milhões. Eu quero... eu vou construir o porto lá mas eu só posso atender isso. E é 
direcionado o Estudo de Impacto Ambiental pra atender aquilo que ele disse que só pode atender aquilo 
e acabou. Por que não é feita a Audiência Pública pra determinar a regra do jogo? Antes da exigência. 
Por que o cara, o técnico da FEEMA é Deus? É ele que sabe de tudo? A sociedade não sabe porra 
nenhuma? Tu ta entendendo, cara? Entendeu, Rodrigo? Se ele pratica... deu entrada no processo de 
licenciamento, convoca-se uma Audiência Pública, a sociedade, além do técnico da FEEMA, a 
sociedade tem que dirigir os estudos que têm que ser feitos (GARCIA, 2010a). 
 

E a contestação representa, sobretudo, uma luta pelas definições e pelo direito de 

definir o legítimo e o ilegítimo – subordinando as capacidades definitórias de legalidade e 

ilegalidade dos organismos de regulação socioambiental da atividade econômica e de seus 

instrumentos ou objetos de justificação. Embora estas lutas de definição pertençam, 

aparentemente, aos diversos subcampos científicos dentro dos quais são produzidas, sua 

importância concreta reside em seu poder legitimador, mobilizável em outros campos – dentre 



219 

 

os quais o econômico, em especial – e crucial no metacampo sídero-logístico. Estudos de 

Impacto Ambiental (EIAs) e Relatórios de Impacto Ambiental (RIMAs) constituem 

exigências legais306 para a instalação de empreendimentos industriais. 

O Brasil instituiu formalmente uma Política Nacional de Meio Ambiente apenas em 

1981, criando através deste instrumento o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). Dentre os principais instrumentos desta política, o de maior interesse pare este 

trabalho é a avaliação de impactos ambientais de atividades potencialmente poluentes (idem). 

Foi, no entanto, apenas cinco anos mais tarde, que o CONAMA estabeleceu as diretrizes 

fundamentais para a implementação da referida avaliação, dentre os quais se destacam os 

documentos técnicos do EIA e do RIMA, além do instrumento das Audiências Públicas 

(APs)307. Destes mecanismos, aqui tratados como objetos de legitimação ou justificação 

(BOLTANKI; CHIAPELLO: 2009) passou então, a depender o licenciamento de atividades 

econômicas de grande porte, potencialmente disruptivas de sistemas socioambientais. 

Uma questão importante no que diz respeito à transformação socioambiental 

produzida pela implantação de um empreendimento siderúrgico do porte da TKCSA é o 

embate de formas de conhecimento na arena ou metacampo sídero-logístico instituído. O 

conhecimento tecno-científico e, por isso, legitimado a priori, é instrumentalizado nos 

                                                           
306 Os estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental foram implantados no Brasil pela Lei 
6.938 de 31 de agosto de 1981, regulamentados pelo Decreto 88.351 de 01 de junho de 1983 e normatizados pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) através da Resolução 001/86 de 23 de janeiro de 1986. O 
inciso IV, parágrafo 1, artigo 225 da Constituição Federal de 1988 estabelece que o poder público, de modo a 
garantir o direito a um meio ambiente equilibrado, deve: “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 
ambiental, a que se dará publicidade”. (BRASIL, 1988) 
307 O art. 11 da Resolução do CONAMA n° 01, de 17 de janeiro de 1986 instituiu a possibilidade de APs para 
empreendimentos econômicos dotados de impactos ambientais potenciais. No entanto, o IBAMA e os órgãos 
estaduais e municipais de controle ambiental detinham poder discriminatório sobre sua realização. Através da 
Resolução do CONAMA nº 09, de 03 de dezembro de 1987, o referido poder discriminatório é redistribuindo, 
podendo também as APs serem solicitadas pelo Ministério Público (MP), entidades civis e grupos de pelo menos 
50 cidadãos. No estado do Rio de Janeiro, foi a Deliberação nº 1.344, de 22 de agosto de 1988, que 
regulamentou a realização obrigatória de APs para o licenciamento de empreendimentos sujeitos à apresentação 
de EIA/RIMAs. 
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estudos e relatórios de impactos ambientais308. Dessa forma, eles e outros mecanismos de 

justificação substituem e/ou complementam os argumentos ou provas de força – epitomizados 

pelo caso Ingá em Itaguaí – por argumentos ou provas de legitimidade.  

Obviamente, a substituição de argumentos ou provas de força por outros de 

legitimidade é o resultado de processos históricos de conquista de direitos, institucionalizados 

nesses e em outros mecanismos. Não obstante, é a sua institucionalização mesma que permite 

que o instrumento justificativo seja reificado – quase sacralizado. Assim, o instrumento da 

AP, por exemplo, comparativamente a sua ausência, provê uma maior probabilidade de 

distribuição equitativa dos estoques de poder e de compromisso entre agentes econômicos e 

não econômicos. A mera probabilidade não é, no entanto, garantia desse reequilíbrio. Novas 

formas de desproporções de poder e compromisso são continuamente descobertas e 

introduzidas. 

A discussão dos mecanismos de avaliação do impacto ambiental potencial do 

acontecimento econômico ou grande projeto é absolutamente necessária à compreensão da 

natureza dos objetos legítimos e legitimadores do evento cultural complexo, reduzido 

artificialmente à dimensão econômica, de um lado; e de outro, ao questionamento imposto à 

referida legitimidade apriorística de que desfrutam pelo domínio e (quase) exclusividade do 

conhecimento e linguagem tecno-científica (SARDAN, 2005).  

O conjunto de mecanismos de avaliação do impacto ambiental compreende uma 

variedade ampla de competências tecno-científicas que interagem de modo a proporcionar 
                                                           
308 Existe uma transformação significativa no processo de contestação social. Os contestadores, tipicamente os 
grupos sociais afetados dispõem – também tipicamente – de dotações inferiores de capital cultural, mais 
particularmente de seu tipo institucionalizado (BOURDIEU, 2001). Uma das críticas mais frequentes a 
mecanismos de legitimação da ação econômica, tais como as audiências públicas (APs) de implantação de 
empreendimentos industriais e de infra-estrutura, é a hermeticidade da linguagem tecno-científico 
(ZBOROWSKI, 2008: 209). Recentemente, no entanto, a contestação, isto é, grupos sociais e indivíduos 
específicos apoiados e/ou integrados por ‘cientistas’, incorpora e domina esta linguagem, utilizando-a como a 
base principal da denúncia sociambiental. Nesse sentido, o referido processo pode ser caracterizado como de 
tecnificação da crítica social. A capacidade propositiva dos movimentos de contestação atesta dessa forma esta 
nova característica, a tecnificação. 
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diagnósticos ambientais; identificação, análise e previsão de impactos ambientais; a 

interpretação e valoração destes impactos; a definição de medidas mitigadoras e programas de 

monitoração dos mesmos. No caso específico dos EIA/RIMAs e das APs, no entanto, em face 

de seus custos e realização estarem ao cargo das companhias que buscam implantar operações 

industriais com impactos significativos sobre o meio ambiente,  

 

[...] a neutralidade dos estudos de impacto ambiental será garantida não por uma eventual (é até mesmo 
impossível) independência da equipe elaborada do estudo em face do proponente, mas sim 
precisamente pela existência de uma contra-equipe técnica governamental que examinará o EIA/RIMA, 
do ponto de vista do interesse público envolvido (MILARÉ; BENJAMIM, 1993). 
 

Entretanto, a posicionamento congruente dos agentes econômicos e dos principais 

sujeitos políticos309, de um lado; e de outro, uma coalização de agentes sociais, marca uma 

oposição estrita, caracterizada pela ausência de processos dialógicos concretos na conjuntura 

contemporânea do metacampo sídero-logístico. A série de denúncias de violações ambientais, 

trabalhistas e de direitos humanos310 que marcaram o processo de implantação da TKCSA são 

expressões deste vazio dialógico. 

As violações ambientais311 perpetradas pela TKCSA incluem, dentre muitas outras 

(PACS, 2009: 48-55), o descarte de volumes expressivos de espécies marinhas sugadas no 

                                                           
309Durante a inauguração da TKCSA, em 18 de junho de 2010, o Governador Sérgio Cabral Filho, proferiu um 
discurso que expressa com clareza a coalizão de interesses econômicos e políticos, ao menos nos níveis estadual 
e federal do Poder Executivo.  “A ThyssenKrupp CSA é um investimento do qual o estado do Rio de Janeiro 
pode se orgulhar. É uma demonstração da confiança no povo brasileiro e no país, além de ser um investimento 
estratégio. O Rio de Janeiro está se transformando em um centro nacional e internacional de produção de aço e a 
ThyssenKrupp CSA está dando uma contribuição extraordinária neste processo. ThyssenKrupp e Vale são duas 
das principais companhias com reputação merecida de excelência em seus campos de atividade e juntas trarão 
prosperidade e crescimento econômico para o Brasil” (THYSSENKRUPP AG, 2010). 
310 Não se propõe aqui uma discussão exaustiva das violações ambientais, trabalhistas e dos direitos humanos no 
processo de implantação da TKCSA, que pode ser encontrada nas competentes descrições processuais de 
Zborowski (2008) e Viégas (2007), e também nas de ONGs (PACS, 2009; 2008) e de órgãos de representação 
dos pescadores artesanais, que produziram um inventário e uma cronologia extremamente úteis do referido 
implante (CONFAPESCA; FAPESCA/RJ, 2008). É importante notar que, embora em muitos casos bem 
documentadas, por força da temporalidade dos procedimentos legais e dos conflitos entre os agentes 
econômicos, sociais e políticos, a grande maioria destas violações não foi reconhecida juridicamente. 
311 Quanto às violações ambientais especificamente, o Ministério Público Federal instaurou um Inquérito Civil 
Público (n° MPF/PR/RJ – 1.30.012.000035/2006 & 130.014.000069/2007) em 18 de fevereiro de 2008 para a 
sua apuração. 



222 

 

processo de dragagem e a supressão indevida de áreas de manguezal (cerca de 6 ha.), com 

efeitos sobre a fauna terrestre. São muitos os relatos de pescadores e até membros do nível 

municipal do Poder Executivo atestando a morte de animais silvestres, alguns inclusive em 

extinção – como o jacaré de papo amarelo, a paca e o rato do bambu (PACS, 2009: 50). Nesse 

sentido, Giovanni Kede, titular da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca 

(SEMAAP) de Mangaratiba, afirma: 

 

A gente tem que ficar discutindo hoje a preservação do que restou de mangue. A CSA, pô, foi um 
grande genocídio, né?! Não se discute a implantação da CSA. Se discute o aterro de milhares e milhares 
de metros de manguezal, assim como milhares e milhares de animais mortos. Até por brincadeira, até 
por festividade deles, né?! É. Já tivemos notícia que em Muriqui tinha churrasco de jacaré porque foi 
morto lá dentro da CSA. E muitas coisas ficaram mais ou menos enrustidas porque a segurança deles 
era feita por milicianos, né?! (KEDE, 2010). 
 

A referência do titular a SEMAAP de Mangaratiba à atuação de membros de 

milícias312 na segurança privada da TKCSA constituiu, certamente, o principal fator da 

                                                           
312 O relatório ‘Os Muros nas Favelas e o Processo de Criminalização’, organizado em conjunto por ONGs, 
movimentos sociais e um mandato legislativo (VÁRIOS AUTORES, 2009), define a milícia como grupo armado 
composto principalmente “por agentes do Estado que controlam territórios e realizam extorsão dos moradores 
em áreas pobres da cidade” (idem: 17). “As milícias obtêm lucro através da coação armada sobre a população e 
são formad[a]s, em grande parte, por policiais militares e civis, ou mesmo ex-policiais, bombeiros, agentes 
penitenciários e militares. (ibid.: 18) Para além da capacidade de exercer violência, esta definição de milícia 
supõe a caracterização empírica de dois componentes-chave: o potencial de dominação (ou controle territorial) e 
o objetivo de geração de recursos econômicos (lucro) – o que justifica sua conceituação como empresa miliciana. 
A referida definição também é explícita quanto à caracterização dos agentes e dos pacientes da dominação 
violenta com fins econômicos. A ação da milícia é empreendida assim, por membros e ex-membros de forças 
(legais) de segurança pública – milicianos, e sobre populações das “áreas pobres” do estado do Rio de Janeiro. 
Uma definição analítica ampliada inclui um quinto elemento à definição proposta: um mecanismo de legitimação 
caracterizado por um discurso protetor. Entretanto, as ligações entre a empresa miliciana e firmas, e suas formas 
de exercício da violência e do controle social, vêm sendo raramente documentadas no Brasil, seja em contextos 
urbanos, seja em rurais. Os poucos exemplos relatados – Indumyll Indústria e Comércio Ltda. (Indumyll), em 
2005 (SEVERO, 2005); da FIAT do Brasil S.A. (FIAT)/Tower Automotive Ltda. (Tower), em 2009, ambas em 
Belo Horizonte; da Vallourec & Mannesman Florestal Ltda. (V&M Florestal), em Guaraciama (MG), em 2007 
(ALMG, 2007); e da Fibria Celulose S.A. (Fibria), em Mucuri (BA), em 2010 (ITABAPÃ NEWS, 2010) – são 
fruto de denúncias por parte de sindicatos, movimentos sociais e jornais locais. Apesar dos problemas 
conceituais no que concerne à idéia de milícia, tais exemplos tematizam questões fundamentais, como a 
comoditização de espaços e bens públicos em contextos semi-urbanos e a exterrnalização dos custos de 
repressão. Na Colômbia, as relações entre grupos paramilitares de extrema direita e a Coca-Cola Co., 
especificamente no que concerne ao controle social dos sindicatos de trabalhadores, foram analisadas em 
profundidade por Gill (2007). O caso da TKCSA merece uma análise aprofundada que, no entanto, está além do 
alcance desta tese. 
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acusação313 de violação dos direitos humanos imputada à companhia. De modo ilustrativo, 

mas de fundamental importância aqui, a inclusão do pescador Luis Carlos de Oliveira no 

Programa Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos (PPDDH) da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) do Governo Federal, é provavelmente, a 

única forma de reconhecimento oficial, por parte dos níveis estadual e federal do Poder 

Executivo, da existência de risco físico e de conflito potencialmente violento entre o agente 

econômico matricial desta fração do território sídero-logístico fluminense – a TKCSA – e aos 

agentes sociais e políticos locais. Segundo o próprio Luis Carlos de Oliveira, membro da 

APESCARI: 

 

Estou afastado da família, dos meus companheiros, tudo por causa de ameaças. Fui o primeiro que 
começou a reivindicação pelos nossos direitos e o primeiro a ser ameaçado, pessoalmente, assim, na 
minha cara, pelo Barroso314, falando que era pra tomar cuidado porque a empresa era muito poderosa. E 
eu não dei, no início, muita importância a isso e continuei com a luta em defesa da classe de pescadores. 
Sou o primeiro pescador deficiente físico do Brasil documentado; vivo da pesca há mais de quarenta 
anos; nasci ali em Santa Cruz, no Jesuítas. Estive morando em outros locais. Mas voltei em 2000, para 
onde eu nasci, buscando um meio de vida melhor. É continuidade, a pesca, por informações de 
companheiros, os pescadores estão sempre em contato, estava muito boa dentro da Baía de Sepetiba. E 
me deparei com as informações dessa empresa destruidora. Já tinha conhecimento por reportagem, por 
outros companheiros, do que ia ser feito ali. E comecei a reunir os companheiros para que nós 
pudéssemos lutar pelos nossos direitos, pelo direito de ir e vir. E logo que comecei a aparecer como 
liderança, que sempre fui, de pescadores, fui logo chamado e ameaçado. O que nós pedíamos na época 
era o direito de ter a nossa área de pesca. Porque tem alguns companheiros que ainda têm uma 
embarcação maior que pode sair mais pra longe, mas a maior parte ali são barcos pequenos, a remo, que 
pescavam nessa área onde foi destruída. E fiz um protesto pacífico em frente ao portão da... Do canteiro 
de obra. E no primeiro dia que fizemos esse protesto esse cidadão, Barroso, foi o que veio me atender e 
que falou que nem ali eu poderia entrar para falar com ninguém; e daí começaram as ameaças. Vários 
telefonemas na madrugada me ameaçando. Tive que abandonar toda minha família, minha moradia. 
Mas tenho certeza de que isso vai ser recompensado. Como nossos direitos. (ALERJ, 2009c: 16-17) 

 

                                                           
313 A referida acusação, formuladas por indivíduos e grupos sociais diversos, além de agentes políticos no nível 
local, engendrou a realização de duas APs. A primeira, presidida pelo então Deputado Estadual reeleito Marcelo 
Ribeiro Freixo (Partido Socialismo e Liberdade - PSOL), foi realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos e Cidadania (CDDHC) da ALERJ em 19 de março de 2009. Algumas das deliberações desta AP 
incluíram uma visita da CDDHC e de outras comissões, além do MP, ao sítio da TKCSA, e um pedido de 
proteção (ALERJ, 2009c)  A segunda AP, atendendo a um requerimento do Deputado Federal reeleito Chico 
Alencar (PSOL), foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da Câmara dos 
Deputados, em Brasília, no dia 21 de maio de 2009. A referida AP, como a primeira, deliberou igualmente uma 
visita da CDHM ao sítio da usina, com participação da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), do 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), além de outros organismos federais (BRASIL, 2009). 
314 Atualmente Roberto Barroso é Chefe de Segurança do quadro de trabalhadores diretos da TKCSA (ALERJ, 
2009c: 10). 
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No que concerne às violações de direitos trabalhistas315, é importante atentar para o 

fato de que as obras civis da TKCSA, ao atrair um contingente populacional muito expressivo 

para Itaguaí, produziram efeitos diretos sobre sua estrutura social. A rede organizacional 

constituída para a implantação da TKCSA durante o período de sua implantação dependeu 

quase exclusivamente de firmas terceirizadas ocupadas das diversas obras componentes da 

TKCSA e do TPCA. 

 

Veio muita gente de fora. Ó, aqui dentro de Itaguaí, na verdade, a CSA empregou muita gente de fora, 
de outros estados. Que tão morando aqui de aluguel. Veio muita gente mesmo. Ó, na empresa que eu 
trabalhei, na Mascaranhas, a Mascaranhas pagava de três em três meses passagem pro pessoal que 
morava lá no Ceará. Tinha um lugar lá com o nome de Tabuleiro. Era uma cidade lá do Ceará. Que ia 3, 
4 ônibus, 3, 4 ônibus de empregados da empresa. Que ela pagava o ônibus pro empregado ir em casa 
ver a família. De 3 em 3 meses. Essa Mascaranhas aqui. É uma firma muito boa. (COSTA, 2010) 
 

                                                           
315 O episódio acerca da contração de trabalhadores chineses pela TKCSA, através da subcontratada chinesa 
Citic, foi coberto extensamente pela mídia (VALOR ECONÔMICO, 2006) e, em grande medida, eclipsou as 
denúncias acerca das condições de trabalho nas diversas firmas subcontratadas para a execução das obras civis 
da usina e do TPCA. Embora a contratação dos 600 engenheiros, técnicos e demais trabalhadores chineses 
representasse cerca de 2% do total de contratações previstas para a fase de implantação do empreendimento 
(30.000), desde o início foi gerada uma grande controvérsia (CONFEA, 2007). Inicialmente, a Citic trouxe 
consigo uma leva de 170 chineses (SCOFIELD JR.; BATISTA, 2007) para a construção dos fornos e câmaras 
das baterias de coque, revestidas por tijolos refretários numerados (GRANDES CONSTRUÇÕES, 2010). 
Certamente, o nível de especialização do trabalho – o principal argumento da controvérsia – não é baixo, como 
argumentara a TKCSA. No entanto, os órgãos de representação dos engenheiros federais e estaduais, dentre os 
quais o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), o Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro (CREA/RJ) e o Clube de Engenharia, afirmam a 
disponibilidade de mão de obra nacional especializada. Em realidade, o objeto em disputa – o nível de 
especialização, é referido à tecnologia adotada (SPCDI), que assume centralidade ao sujeitar os agentes – firmas, 
engenheiros, técnicos, trabalhadores, etc. à evidência da natureza inovadora do processo. Neste caso específico, a 
controvérsia tecno-científica confrontava os padrões tecnológicos chinês e o autraliano quanto ao nível de 
inovação. Segundo o CONFEA, a ArcelorMittal Tubarão S.A. operava com a mesma tecnologia – de origem 
autraliana (2007). E esta confrontação servia aos propósitos antagônicos de redução dos custos de investimento 
para a TKCSA, já que a disponibilidade de mão-de-obra especializada não representava exatamente abundância 
desta, de um lado; e, de outro, estruturava o corporativismo nacionalista das entidades de representação dos 
engenheiros e seus aliados políticos conjunturais, como o Senador reeleito Marcelo Bezerra Crivella, do Partido 
Republicano Brasileiro (PRB) (DCI, 2007). O fato concreto é que após 120 pedreiros chineses terem sido 
encontrados sem registro de trabalho em janeiro de 2008, o Ministério Público do Trabalho (MPT) ingressou 
com uma Ação Civil Pública (ACP) em 12 de agosto do mesmo ano, exigindo uma indenização de R$ 40 
milhões a TKCSA (O GLOBO, 2008). Antes disso, em 12 de maio, o MPT, motivado por denúncias de acidentes 
de trabalho e pelas condições de trabalho verificadas (escassez de equipamentos de proteção individual e outras 
medidas de segurança) na implantação do TPCA, interditara parte de suas obras. A empresa assinou um Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MPT em junho do mesmo ano (CONFAPESCA; FAPESCA/RJ, 2008: 
05). 
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Os principais efeitos sociais e econômicos sobre Itaguaí e adjacências são ainda hoje 

pouco quantificáveis, mas os inúmeros relatos – explicitando a experiência concreta e 

subjetiva de processos desenvolvimentistas – acerca do adensamento populacional de bairros 

adjacentes à TKCSA316, da abundante pressão habitacional sobre espaços previamente 

desocupados317, o aquecimento do mercado imobiliário318, e processos de favelização 

influindo diretamente na sobrecarga sobre os serviços públicos319, dão a tônica da 

transformação em curso.  

                                                           
316 No caso do bairro da Ponte Preta, por exemplo, Vitor Andres afirma: “Porque foi muita gente que veio. 
[INTERVENÇÃO DO PESQUISADOR] Não houve invasão de terrenos porque, na verdade, na verdade, 
praticamente já não havia terrenos pra serem invadidos. Porque o lugar, o bairro é pequeno. Mas foram várias 
construções que foram feitas. E até mesmo casa em cima de casa. Isso aí sim ocorreu. Vários quitinetes foram 
feitos pra serem alugados. [...] Pessoal do Norte, né, mais o pessoal do Norte. São... o peso maior são eles” 
(ANDRES, 2010). 
317 “Tá vindo picareta de tudo quanto é lugar. Esses dias... eu denunciei na linha verde do IBAMA. Aí veio uma 
equipe do IBAMA e... autuaram um [...] mineiro... Que veio muito mineiro e nordestino pra cá. [...] Um mineiro 
ali... que veio... pra cá... por causa [...] dessas obras e começou a vender terrenos dos outros aí. Terrenos dos 
outros, rapá! Terreno vazio! – É meu. Eu boto uma placa e vendo. E vende. E tão vendendo, rapá. Tanto que tão 
começando a construir na mata. Entendeu? [...] Isso... o que vai acontecer daqui há uns 10, 20 anos? [...] Vai 
virar uma favela, cara! Aquilo que hoje você ta olhando, que é uma mata linda... um remanescente de Mata 
Atlântica linda que é... é praticamente tudo terra do INCRA. [...] É tudo terra do Governo Federal. E tudo área de 
preservação... [...] Daqui há pouco ninguém segura isso. Essa pressão, tu imagina... a quantidade de... de 
pessoas... de nordestinos, de mineiros, de baianos, que veio com essa construção. Mais de 30 mil. Essas pessoas 
não voltaram. Tão por aí. E não vão voltar. Aí abre mais uma frente de obra aqui na LLX. Tem mais um monte 
de obra e tal... Acabou? Acabou! Quando acabar de construir [...], tu vai ver isso aqui... Itaguaí vai virar a maior 
Rocinha que você já teve idéia na tua vida. Vai virar uma cidade-favela. Porque ela não tem muito pra onde 
expandir. Você vê que a extensão territorial dela entre... entre a serra e o mar é 1 km. Então tem pouco. Ela não 
tem muito pra onde ir. Entendeu? Principalmente nesse trecho aqui da... do Trevo de Mazomba pra cá ela não 
tem muito pra onde expandir. Então você vai ver que isso aqui vai virar uma grande Rocinha”. (GARCIA, 
2010a) 
318 Este elemento do processo de transformação social de Itaguaí é facilmente indentificável, na medida em que o 
crescimento imobiliário do município se expressa com particular força na sua estrutura de hospedagem. 
Impressionado com a discrepância entre a quantidade de pousadas e hotéis, assim como de pequenos imóveis em 
construção, e a minha dificuldade em obter estadia em minhas duas primeiras visitas de campo, fiz o seguinte 
relato, registrado em caderno de campo: “É bom lembrar que a minha impressão inicial de uma ‘cidade das 
pousadas’ fora confirmada um dia antes, ao tentar reservar um quarto em pelo menos 7 diferentes hotéis ou 
pousadas. Todos eles estavam lotados sem que houvesse um evento específico na cidade”. 
319 “O que acontece é que com o município fica um ônus muito grande desse progresso que chega. Porque toda 
vez que um grupo de pessoas começa a morar num bairro bem distante, eu tenho que levar os serviços pra lá: o 
transporte, a água, a iluminação. E vai a prefeitura fazer esse trabalho. E a prefeitura tem feito isso. A gente tem 
levado. [...] Eu quero te levar no Jardim Itaguaí Mar. É um lugar que cresceu por força de invasão. [Outro 
exemplo é] o crescimento do bairro de Brisa Mar, [onde] a população carente daqui veio morar aqui, no leito do 
rio, na beirada do rio. Então, esse é o chamado Rio do Cação, ta? Aqui que nego chama que até é Favelinha do 
Cação e tal, essas coisas. Se você passar lá, eu não vou nem entrar muito lá dentro porque eu não gosto de entrar 
muito lá dentro não, ta?! Mas eu entro. Aqui a Prefeitura deu toda a estrutura de saneamento para esse bairro. 
Aqui não porque aqui é um rio. Mas aqui do lado tem asfalto. Aqui tem asfalto. [...] Mas eles tem escolas [...] 
tem água, tem saneamento...” (BENTO, 2010).  
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Esse conjunto de violações intensificou o processo de contestação socioambiental 

(HOMMEL; GODARD, 2005) à implantação da TKCSA, que se nutria das experiências 

históricas de tentativas de implantação – da UTE de Sepetiba320, em particular – e da operação 

da Ingá, fornecendo alguns dos repertórios de ação coletiva empregados (TILLY, 1979) e 

criativamente produzindo novas formas de confronto. Implantes industriais e infra-estruturais 

de grande porte, como a TKCSA, supõem a eclosão de um conjunto de relações de valor, 

poder e compromisso entre este agente econômico paradigmático e os agentes que o precedem 

e constituem um metacampo ou arena.  

No que concerne em especial, às relações de compromisso entre os agentes, é de 

fundamental importância que, sob o pano de fundo da transformação potencial que quaisquer 

fatos econômicos de magnitude considerável, as expectativas (positivas e negativas e, 

portanto, morais) difusas em torno das condições materiais de existência de indivíduos e 

grupos sociais em um dado território e quanto ao domínio científico e técnico das operações 

envolvidas em seu funcionamento, sejam corretamente apreendidas e respondidas de forma 

adequada.  

Justificação e negação são, portanto, compreendidas como formas diversas de 

autonomização dos fenômenos econômicos321, nas quais a contestação social é definida, do 

ponto de vista do agente econômico, como digna ou indigna, legítima ou ilegítima, para a 

                                                           
320 No caso específico de Itaguaí e da região da Baía de Sepetiba, o padrão de relacionamento entre a Ingá e as 
múltiplas comunidades e grupos de interesse afetados, direta e indiretamente (por exemplo, quanto à sua 
legitimidade política local), incentivou a formação de uma coalizão anti-desenvolvimentista particularmente 
expressiva e resistente ao processo de implantação da UTE de Sepetiba, uma instalação movida à carvão mineral 
e com capacidade de geração líquida de 1.250 MW. A UTE seria construída e operada pelo consórcio formado 
pela INEPAR Energia S.A. e a Enelpower do Brazil Ltda. – uma controlada indireta da italiana ENEL S.p.A., a 
segunda maior empresa energética da Europa, por sua vez sob o comando do governo italiano (Ministério da 
Economia e Finanças, 13,9%, e Cassa Depositi e Prestiti, 17,4%) – além da ELETROBRAS (VIÉGAS, 2007: 
33). O projeto original previa sua implantação “no retroporto entre o rio Cação e o Canal do Martins” (FERRAZ, 
2004: 240) em área de propriedade da CDRJ e cedida a ELETROBRAS por 50 anos, afetando diretamente as 
comunidades pesqueira da Ilha da Madeira e de pequenos agricultores de Mazomba e Mazombinha, distantes 
apenas cerca de 0,5 km.  
321 Considerando a crítica (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) e a contestação (HOMMEL; GODARD, 2005) 
sociais como formas privilegiadas de condicionamento social dos fenômenos econômicos (POLANYI, 2000) – 
paralelizando e invertendo a lógica weberiana dos fenômenos condicionados economicamente.  
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formação de suas decisões de investimento e de operação. No caso da TKCSA 

especificamente, a estratégia de negação vem sendo estritamente seguida, apoiando-se 

fundamentalmente nas alianças com agentes políticos expressivos aos níveis federal e 

estadual322. Nesse sentido, “A TKCSA repudia com veemência as tentativas de associar seu 

nome a supostas denúncias de que os serviços de segurança em suas dependências sejam 

realizados por grupos armados de foras-da-lei, ou “milicianos”” (SZRD, 2009). 

O padrão de resposta como negação à crítica e à contestação sociais é extensivo às 

violações ambientais, trabalhistas e de direitos humanos, expressando um modelo de 

relacionamento entre os agente econômico (TKCSA) e sociais de desenraizamento e 

compromisso fraco. No entanto, é fundamentalmente, este padrão negativo (em oposição a um 

padrão justificativo), suportado pelos principais agentes políticos envolvidos no metacampo 

sídero-logístico, que constitui a força motriz da passagem do que Hommel & Godard (2005) 

definem como as fases da contestação social. Nesse sentido, os autores afirmam: 

 

A regulação vigente é interpretada como um compromisso concedido pelos poderes públicos para fazer 
passar uma tecnologia que eles querem favorecer e não como uma ferramenta à disposição da saúde 
pública e da proteção ao meio ambiente. [...] [Assim, quando o regulador não tem credibilidade, os 
dispositivos de regulação apresentados não neutralizam a contestação que antes atingia as empresas, 
mas estendem essa contestação à atuação do regulador (2005: 276; 281) 
 

O enunciado da denúncia não imputa responsabilidade de forma independente, mesmo 

que angarie agentes que se engajem na responsabilização. O discurso-denúncia depende 

também, da auto-responsabilização empresarial – que, por sua vez, depende de um cálculo 

racional acerca do potencial da crítica de deteriorar suas posições social e, principalmente, 

econômica. Lembrar-se-á que, neste trabalho, importam os efeitos econômicos da ação social.  

                                                           
322 Segundo o titular da SEDEIS: “Tomei conhecimento deste fato e tenho a certeza de que esta acusação é 
mentirosa” (SRZD, 2009). 
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Ao Estado cabe o ônus da ‘produção’ – investigação, processo e julgamento da 

denúncia – da prova. À empresa cabe o ônus da avaliação dos efeitos do discurso-denúncia 

sobre suas posições social e econômica. E essa avaliação, na fase secundária em que se 

encontra a contestação parece ter assumido um tipo primordial, a negação via deslegitimação 

do discurso-denúncia. A luta por legitimidade passa também por processos de legitimação e 

deslegitimação da liderança dos pescadores.  

A luta por legitimação e legitimidade enseja uma luta pelos números. Assim, a 

quantidade dos indivíduos afetados direta e indiretamente em suas condições de reprodução 

social e econômica varia segundo os grupos de interesse que os divulgam. A distinção entre 

impacto direto e indireto é de suma importância porque permite multiplicar ou omitir 

contingentes populacionais pouco visíveis, mas discursivamente mobilizáveis. A distinção 

entre pescador e família é também crucial porque permite multiplicar por até quatro ou cinco 

vezes o número de indivíduos afetados.  

 

Além disso tudo, a empresa faz uma propaganda imensa de uma enorme quantidade de empregos. 
Mas, se procurarem direitinho no registro, ela emprega, sim, mas rotativamente; ela emprega pessoas, 
daí a três meses está fora da empresa, principalmente se souberem que é pescador. E abre o cadastro de 
emprego de novo. Se a quantidade que eles falam, que empregam de 15 a 20 mil pessoas, mas estão 
tirando trabalho de mais de 45 mil pessoas. São 8.070 pescadores, cada pescador sustenta cinco 
pessoas na família. (ALERJ, 2009c: 18) 

 

Finalmente, a capacidade de mobilização da ciência, maior para os grupos econômicos 

(firmas e seus representantes) e políticos (governos e partidos), como mecanismo de prova ou 

validação dos números é um dos elementos mais importantes na produção da legitimidade dos 

números. Independente da fidedignidade dos números, a guerra pela legitimidade da crítica 

social é composta de múltiplas batalhas acerca dos números. 

A crítica e a contestação sociais fazem a passagem do nível da ação econômica da 

empresa para as suas formas legítimas de justificação (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) – 
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isto é das relações de compromisso com o conjunto de agentes que operam na arena ou 

metacampo. Hommel & Godard (2005)323 elaboram uma espécie de teoria evolucionária da 

contestação social. Na primeira fase (estado latente da contestabilidade), o conteúdo da 

contestação caminha paralelo ao desenvolvimento do conhecimento científico. A dinâmica 

das hipóteses (fontes, natureza e gravidade) condiciona a legitimidade da tecnologia em dois 

âmbitos, os da opinião perita e o da representação leiga (profana) do risco. A distância entre 

as duas representações constitui um indicador para a antecipação em prol da legitimidade.  

A segunda fase (contestação ampliada) é representada pela divergência permanente 

entre a avaliação perita e a leiga do nível de risco. Nesta, o desenvolvimento dos 

acontecimentos dependerá do grau de confiança entre leigos e autoridades encarregadas dos 

riscos coletivos. Esta, por sua vez, media a confiança na avaliação perita e nas decisões de 

gestão. Os resultados possíveis são a confirmação da delegação (hibridação entre 

conhecimento perito e profano) ou o aumento da contestação, que tem como efeito o desvio 

do debate público e da própria contestação. A contestação se amplia para além do risco, 

questionando também os procedimentos de perícia e decisão (suspeitos de captura).  

A terceira fase (contestação autônoma) é marcada pela fixação duradoura em alvos. 

Esta característica estabiliza coligações de interesses/abordagens contestadoras diversas. A 

contestação se autonomiza progressivamente da evolução da avaliação perita e da 

reformulação da perícia/decisão pública. Neste estágio, estratégias de gestão da 

contestabilidade abandonam a resposta ao conteúdo (fonte) da contestação e centram-se em 

conter sua influência (a empresa viverá em estado permanente de contestação) ou sair da 

atividade/tecnologia contestada (antes da recuperação de investimentos ou geração de lucros). 

                                                           
323 Os autores levam em consideração o exemplo dos riscos sanitários e ambientais dos organismos 
geneticamente modificados (OGMs), com ênfase particular no caso francês. 



230 

 

No caso específico da TKCSA, a contestação descreve um padrão similar ao que 

Hommel & Godard definem como a segunda etapa, mas a referida contestação engendra 

consequências diversas. A incorporação à contestação de uma disputa acerca da legitimidade 

do sistema de regulação e de seus processos componentes, além dos próprios agentes 

reguladores público-estatais, não produz nem a confirmação da delegação, nem o aumento da 

contestação. 

Na realidade, a hegemonia detida pela versão contemporânea da promessa 

desenvolvimentista nesta fração do território sídero-logístico encapsulou, na escala local, o 

poder de ampliação da crítica e da contestação sociais. Retomando a noção de que os 

impactos diferenciais sobre grupos, organizações e instituições implicam que o 

desenvolvimento econômico é um fenômeno moralizável e moralizante, em grande medida o 

sucesso da contestação é dependente da transcendência escalar ou upscaling (COE; DICKEN; 

HESS, 2008: 285) da moralização do fato econômico.  

De outro modo, a miríade de interpretações que compõem a contestação 

socioambiental, a bem de sua efetividade, deve transcender a escala local e ‘representar’ o 

referido fato – a implantação e operação da TKCSA – como um evento cultural complexo e 

translocal. Nesse sentido, os agentes sociais engajados promovem a associação entre a 

transformação estrutural operada – e sociopolítica na arena ou metacampo que lhe define 

contemporaneamente – em Itaguaí e na fração costeira do território sídero-logístico a temas e 

efeitos que transcendem a localidade. Nesse sentido, o papel da mídia e dos mediadores 

tecno-científicos é primordial. 

Dois exemplos-chave de como a crítica vem se expandindo via transcalarização são a 

divulgação midiática do aumento comparativo da poluição atmosférica associada à 
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companhia324 e a internacionalização de sua responsabilização (imputada) socioambiental. No 

primeiro caso, a produção de peças de contestação tecno-científicas325 vem transformando a 

própria natureza de indivíduos, grupos e organizações de contestação, no sentido de um 

domínio cada vez mais amplo dos discursos e conteúdos científicos. No segundo, a 

                                                           
324 O potencial contestatório do uso instrumental do discurso (discurso-denúncia) depende tanto de sua 
capacidade de apropriação do conteúdo e linguagem tecno-científicos como da ampliação da contestação de um 
plano social, e fundamentalmente localizado (local), para um plano político, que aspira a universalidade e a 
conquista da cidade e do estado do Rio de Janeiro. “O Rio de Janeiro vai aumentar em 76,3% a sua carga de 
gases de efeito estufa na atmosfera. A Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) – maior investimento do setor 
privado do país, que iniciará suas operações em 2010, em Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade – produzirá 9,7 
milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano. O total de emissões da cidade, segundo o último 
inventário feito pela prefeitura do Rio, é apenas um pouco maior – 12,7 milhões. O valor representa mais de 12 
vezes o total de emissões industriais desse gás no município e cerca de 14% do total de emissões do estado 
(incluindo todas as fontes), que atualmente gira em torno de 70 milhões de toneladas, segundo dados da 
Secretaria estadual do Ambiente (SEA)” (O GLOBO, 2009a). A conversão concreta do risco socioambiental em 
evento poluente já vem ocorrendo de forma parcial. Em 23 de agosto de 2010, a TKCSA foi multada em R$ 1,8 
milhão pelo INEA e obrigada a reduzir sua operação a 40% (3,4 mil t. diárias) da capacidade instalada. O 
problema, ocorrido em 06 de agosto, foi causado pela discrepância dos níveis operacionais dos AFs e das 
máquinas de lingotamento contínuo (7,5 mil t. diárias) (ROSAS, 2010), o que provocou o armazenamento 
inadequado de flocos particulados de ferro. Os efeitos em termos de saúde pública foram quase imediatamente 
sentidos pelos habitantes dos conjuntos habitacionais Alvorada, Novo Mundo e Miécimo, em Santa Cruz 
(THUSWOHL, 2010). A firma, responsável pelo sistema de monitoramento da qualidade do ar na região, 
afirmou desconhecer alterações nos níveis de emissão de particulados atmosféricos (GANDRA, 2010). 
325 Uma peça de contestação de tipo tecno-científico, como o Parecer Técnico sobre o Relatório de Impacto 

Ambiental da Usina da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) (PORTO; MILANEZ, 2009), visa disputar a 
legitimidade da produção científica com os mecanismos e agentes autorizados pelo poder público. Neste caso 
específico, o referido parecer tem por objetivo explícito “analisar sob a perspectiva da saúde pública e da saúde 
ambiental” (idem: 01) o RIMA da usina siderúrgica da TKCSA. O documento autorizado, o RIMA, é contestado 
sob duas bases fundamentais: a fragmentação de sua análise e suas ausências (omissões). Isto permite aos autores 
contestar a empresa proponente do empreendimento, por sua vez, por um duplo padrão operacional. A noção de 
duplo padrão é um mecanismo eminentemente moral de contestação à atividade econômica. Nela, a distinção 
entre legalidade e legitimidade se encontra explícita porque é questionada. A operação da firma capitalista 
flexível supõe a existência de um mundo sem (ou com pouco) atrito, no qual sua capacidade de deslocamento é 
(quase) plena (DICKEN, 2007; CASTELLS, 2000). Postula também, que esse mundo é diferenciado em função 
das condições de provimento e utilização de seus principais fatores de produção: capital, trabalho e matérias-
primas. Suas decisões de investimento dependem de considerações locacionais a respeito das combinações 
ótimas dos referidos fatores. A firma reconhece e afirma a legitimidade de seu processo decisório como uma 
escolha entre locações em função de sua maior capacidade de produção de resultados – operacionais e/ou 
financeiros – positivos. O duplo padrão é reconhecido e aceito portanto. Por isso, além de legal, é legítimo. No 
entanto, a transformação da contestação social de um discurso leigo e dominado quase completamente por fontes 
de indignação para um discurso expert, ancorado nos mesmos fundamentos científicos que produzem os 
mecanismos de legitimação e sustentam a legitimidade de seus agentes, explicita a mutabilidade da própria 
noção de legitimidade. Ao comparar os padrões de concentração de diferentes agentes químicos na atmosfera, 
por exemplo, em diferentes configurações institucionais, como o CONAMA e o Parlamento Europeu, e conflitá-
los com os níveis reais desta concentração em territórios específicos, como o de Santa Cruz, Rio de Janeiro, 
peças de contestação social de tipo tecno-científico, como tabelas estatísticas aparentemente neutras, produzem 
efeitos ao nível da moralização da atividade econômica. O conteúdo da crítica permanece o mesmo. Mas sua 
forma se altera. O resultado, por sua vez, é a deslegitimação do duplo padrão, isto é, da liberdade da decisão de 
(des)investimento de tipo locacional da firma. 
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capacidade de formação de coalizões transescalares torna-se um dos principais mecanismos 

de legitimação de pleitos locais. 

 

Isso era uma preocupação muito grande dos pescadores desde o início. – A gente tem que tirar do 
Brasil. Primeiro, porque a pressão quando vem de fora é maior. E segundo, porque se a gente ficar aqui 
não vai sair nada. É meio que blindado. A imprensa blinda. Todo mundo blinda. Os interesses tão muito 
alinhados. Porque você tem uma junção de forças em todos os níveis de governo, né?! Isso era uma 
preocupação deles muito forte. E a gente tomou isso meio como uma bandeira. – Vamos pra fora. 
Vamos começar a botar em todas as instâncias. (KATO, 2010) 
 

No caso específico da TKCSA, os pescadores artesanais e, particularmente, suas 

organizações de representação, estabeleceram vínculos com outros agentes sociais e políticos, 

como a ONG PACS, que lhes proporcionaram a construção de uma rede transescalar 

relativamente extensa326, ainda que temporária. O apoio obtido assim, junto à Fundação Rosa 

Luxemburgo, ligada ao partido político alemão DIE LINKE (À Esquerda) e a mediação do 

próprio PACS permitiu a transnacionalização da constestação social dirigida a TKCSA.  

Os principais eventos nos quais denúncias formais contra a TKCSA foram 

apresentadas foram o Tribunal Permanente dos Povos (TPP)327, em Lima, Peru, realizado em 

2007 e que condenou a TKCSA por uma série de violações ambientais, trabalhistas e de 

                                                           
326 Essa rede congrega, dentre outros grupos e organizações, a Association pour la Taxation des Transactions 
pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC), o European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), a Rettet 
den Regenwald (Salve a Selva), a Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL) e, em 
especial, a Association of Critical Shareholders in Germany (Acionistas Críticos). O primeiro evento de 
preparação à formação desta rede sociopolítica de suporte à contestação da TKCSA foi representado pela 
participação de Karina Yoshie Martins Kato (PACS) na conferência sobre “Transnacionais e Direitos Humanos”, 
promovida pelo ECCHR, em outubro de 2008. 
327 O TPP foi criado em 1979, sucedendo os Tribunais Russell sobre o Vietnam (1974-1976) e sobre as ditaduras 
latino-americans (1966-1967). Seu objetivo expresso é reconhecer a violação dos direitos do homem que não 
encontram canais oficiais de expressão nos níveis nacional e internacional (TPP, 2008: 02). Particularmente no 
que concerne ao temário dos direitos humanos, o TPP constitui um caso limite da aspiração por 
responsabilização. Embora atribua a responsabilidade sobre a promoção e a garantia dos direitos humanos 
principalmente ao Estado, o TPP dilui esta responsabilidade a partir de um duplo mecanismo. Em primeiro lugar, 
postula o enfraquecimento das capacidades normativas do Estado vis-à-vis às da firma. O TPP considera que 
“atores privados como as empresas transnacionais [...] se revelam como violadores sistemáticos dos direitos 
humanos” (idem: 12) em parte, porque seu poder econômico lhes permite “evadir-se mais facilmente do controle 
jurídico e político do Estado nacional” (idem). Em segundo lugar, postula a existência de níveis distintos de 
responsabilidade, que incorporam o Estado-hospedeiro, o Estado-matriz, a UE e organismos financeiros 
internacionais, as firmas públicas e privadas (particularmente as transnacionais) e a sociedade civil em sua 
totalidade (ibid.: 12-13).  
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direitos humanos; e o Encontro Anual dos Acionistas da ThyssenKrupp AG, em Bochum, 

Alemanha, em 2010. Neste segundo evento especificamente, a participação de ativistas do 

PACS e do pescador Luis Carlos de Oliveira, propiciada pela ONG Acionistas Críticos, 

evidenciou os padrões de compromisso fraco e de controle social sobre o território que a firma 

vem estabelecendo, em detrimento dos agentes sociais e políticos locais.  

 

A ideia é essa. Não vai mudar nada depois que vocês participarem. Mas tem dois pontos que são 
fundamentais. Um é a visibilidade. Porque a imprensa vai ta olhando pra isso. Vai estar presente. E isso 
é uma forma de você botar o assunto na mídia. E por outro lado, é uma forma de você constranger a 
empresa no espaço dela. Dentro do espaço dela. Com os acionistas dela. Então, é importante. E a nossa 
estratégia foi muito essa. (KATO, 2010) 
 

Embora ainda seja cedo para identificar consequências concretas da 

transnacionalização da contestação social sobre as decisões operacionais da TKCSA, 

certamente a abertura de novos espaços de visibilização da crítica socioambiental, nos 

parlamentos alemão e europeu, assim como a formalização de uma denúncia contra a firma 

junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), podem 

produzir efeitos no que concerne às forma de enraizamento e padrão de compromisso da 

TKCSA, em particular, e da atividade econômica, em geral, nesta fração do território sídero-

logístico fluminense.  

Independentemente, no entanto, da probabilidade de alterações ao nível do 

comportamento corporativo, torna-se claro que, o tipo específico de desenvolvimento 

econômico produzido por atividades industriais e infra-estruturais de magnitude significativa 

– grandes projetos (CASTRO, 1995) –, visto que moral, supõe também a moralização da 

atividade econômica. Nesse sentido, implica na conversão do fato ou acontecimento 

econômico em um fenômeno cultural complexo e na formação de um metacampo próprio, ao 

redor do qual transitam agentes econômicos, políticos e sociais cujas ações importam, pois 
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que são economicamente relevantes. Isto significa que, no estudo socioantropológico do 

desenvolvimento econômico, essa miríade de agentes é impossível de ser ignorada. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Porque a evolução, de alguma forma, se não houver um controle, há uma destruição de alguma coisa. 
Igual... a minha visão é que houve sim uma destruição até mesmo do meio ambiente, a qual a gente tem 
lutado pra combater... [...] Então, a evolução... ela vai trazer sim algum desgaste pra sociedade. 
[INTERVENÇÃO DO ENTREVISTADOR] Faz as duas coisas: vai melhorar... Na verdade, na 
verdade, vai melhorar pra alguns. Pra outros vai prejudicar... (ANDRES, 2010) 

 

A fala aparentemente ingênua de Vitor Andres (APEITA) acerca da transformação 

social experimentada por Itaguaí ao longo dos últimos cinco anos resume com propriedade a 

tese que se procura defender aqui, a saber, a de que o desenvolvimento econômico, 

considerado como um fenômeno cultural complexo e totalizante – na medida em que é 

apreendido por uma perspectiva socioantropológica clara – é um fenômeno que apenas pode 

ser compreendido em sua integralidade a partir das múltiplas perspectivas daqueles que o 

experimentam em suas vidas concretas. 

O termo ‘vida concreta’ se refere, no entanto, às experiências partilhadas – e, portanto, 

não prioritariamente individuais – por contingentes humanos inseridos nos processos 

transformativos. Nesse sentido, uma das tarefas cruciais da pesquisa socioantropológica 

acerca do desenvolvimento econômico é explicitar os modos através dos quais estes 

indivíduos, grupos, organizações e instituições percebem – e (re)agem sobre – os efeitos da 

mudança. 

Carreada para suas vidas como uma série de abalos que altera simultaneamente sua 

posição na estrutura social e nas redes sociopolíticas da qual fazem parte, a mudança e seus 

processos constituem o elemento de definição do desenvolvimento econômico – confundido 

em grande medida, de um lado, com suas causas e agentes motrizes e, de outro, seletivamente, 

com alguns de seus efeitos. 



236 

 

A ‘espécie’ de desenvolvimento econômico aqui tratada é assim, a única possível 

dentro de uma perspectiva que assume os processos históricos concretos (o como) como o seu 

conteúdo e forma. E nesse sentido, ao abandonar concepções causalistas e finalistas do 

desenvolvimento econômico, abre-se mão, simultaneamente, de conceituá-lo a priori. Nesse 

sentido, fatores como o Estado nacional, o investimento, a tecnologia e a inovação, a firma 

transnacional, a especialização flexível, a distribuição de renda, a saúde e a educação, etc., 

reunidos ou independentemente, formam combinações extremamente variadas em processos 

desenvolvimentistas, sendo, portanto, incapazes de defini-los teoricamente. 

No entanto, tomar em consideração os processos concretos de desenvolvimento 

econômico em territórios cujos processos de formação socioeconômica são tão díspares 

quanto os da Amazônia Oriental e do Rio de Janeiro exige também, algum grau de 

seletividade. A escolha destas regiões para o propósito da pesquisa se deveu prioritariamente 

à importância que assumiram na renovada configuração das redes de produção globais do 

setor siderúrgico. 

Em primeiro lugar, a siderurgia foi – e continua a ser, um dos setores-chave das 

estratégias nacionais de desenvolvimento econômico. Nos países de industrialização 

originária e/ou tardia (CARDOSO DE MELLO, 1982), com a Inglaterra, a Alemanha e a 

França, o setor foi constitutivo da 2ª Revolução Industrial, tendo sido decisivo para a 

formação das indústrias de bens de consumo duráveis, como a automobilística, por exemplo. 

Em países de industrialização retardatária (idem), como o Brasil, a siderurgia 

representou, além do referido papel, e em complemento a este, um dos principais esteios da 

passagem plena de economias e sociedades rurais e agrárias para estruturas socioeconômicas 

urbano-industriais. Além disso, permitiu a constituição de estratégias de desenvolvimento 

econômico de longo prazo, não mais atreladas às necessidades funcionais de 

complementaridade das economias mais avançadas. 
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Não surpreendentemente, praticamente todo Estado nacional com capacidades 

mínimas de mobilização de capital, nos níveis necessários para a produção siderúrgica, 

instituiu um parque setorial – ainda que limitado. A WSA listou 97 países produtores de aço 

bruto em 2009 (WSA, 2010: 03-05). 

Ademais, como núcleo da indústria de bens de capital, e indicador-chave do consumo 

produtivo de um Estado nacional, a siderurgia possibilita a consideração de questões 

importantes acerca da materialidade e desmaterialidade relativas do processo de produção 

capitalista. Nesse sentido, permite discutir de modo profundo, o elemento central da atividade 

econômica – o valor, assim como seus múltiplos processos. 

Como um setor maduro e plenamente desenvolvido, a siderurgia explicita com clareza 

os processos de geração, aumento, captura (HENDERSON et al., 2002) potencialmente, de 

multiplicação financeira do valor, para os quais importam sobremaneira, as relações de poder 

e de compromisso que são estabelecidas por uma multiplicidade de agentes – econômicos e 

não econômicos – que gravitam nos territórios e metacampos sídero-logísticos. 

Diferentemente das indústrias de bens de consumo não duráveis e, cada vez mais, 

também as indústrias de bens de consumo duráveis, processos de desmaterialização da 

produção vêm induzindo a formação de novos padrões setoriais de relações de poder e 

compromisso, redefinindo o equilíbrio de forças entre agentes econômicos e não econômicos 

em contextos específicos. Esta redefinição vem sendo compreendida fundamentalmente como 

um processo de desenraizamento social da atividade econômica, isto é, como a 

autonomização da ação-decisão da firma – convertida em agente privilegiado – em detrimento 

do Estado nacional, por exemplo – dos processos desenvolvimentistas.  

Os paradigmas teórico-epistemológicos explícitos e implícitos que sustentam as 

abordagens das cadeias de valor de Porter e das CGCs/CGVs de Gereffi e outros autores dão 

testemunho suficiente de que a firma, isto é, o agente econômico ‘típico’ – que ignora também 
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as funções econômicas de indivíduos e instituições – substituiu o Estado nação como a força 

propulsora de processos desenvolvimentistas. Mesmo em Gereffi & Korzeniewicz (1994), 

cuja teorização acerca do poder é bastante sofisticada, este fenômeno é circunscrito às 

atividades econômicas encadeadas de redes inter-firmas. 

Apesar disso, a formação de novos repertórios de ação coletiva (TILLY, 1979) 

fundados nos processos constitutivos da crítica (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009) e da 

contestação (HOMMEL; GODARD, 2005) sociais, que envolvem o domínio, por parte dos 

agentes sociais, do discurso tecno-científico que sustenta parcialmente, a legitimidade das 

atividades econômicas, e mesmo sua tecnificação, apontam para a relevância daqueles agentes 

na determinação, condicionamento e influência dos fatos e agentes econômicos. 

A utilização instrumental de quadros teórico-metodológicos – cadeias de valor, 

CGCs/CGVs, etc. – capazes de apresentar, de forma integrada, as atividades produtivas e 

comerciais de firmas, já se verifica nos discursos e ações dos agentes sociais. A referida 

internalização da linguagem de redes e cadeias reforça a crítica e a contestação ao produzir, 

em níveis teórico e prático, atividades física e geograficamente desintegradas, mas 

funcionalmente dependentes no que concerne aos processos do valor. 

Desse modo, a conjunção de crítica e contestação sociais à construção social do 

formato em rede da atividade econômica, particularmente com relação àquela representada 

pelo grande projeto (CASTRO, 1995), permite um reequilíbrio de forças entre agentes 

econômicos e não econômicos nos metacampos que gravitam em torno de atividades 

econômicas de magnitude transformadora – neste caso, nos metacampos sídero-logísticos. 

A integração econômica e produtiva de setores e sub-setores econômicos 

aparentemente independentes na Amazônia Oriental, após a ação criadora do Estado nacional 

que institui a região sídero-logística, é o principal fator explicativo das dinâmicas da 
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transformação estrutural neste espaço. Nesse sentido, a externalização discursiva da 

integração responde a uma dinâmica concreta. 

Na região sídero-logística oriental amazônica, é impossível compreender o sub-setor 

produtor de ferro gusa sem a referência aos aparatos infra-estruturais e minerários que o 

compõem. Sua importância, como demonstrado no capítulo 3, se assenta na magnitude e 

potencial transformador do grande projeto operado pela Vale e que cria as dependências 

relacionais que caracterizam o sub-setor guseiro.  

Neste caso específico, a demanda por carvão vegetal por parte do nodo guseiro das 

redes de produção globais de firmas semi-integradas (mini mills) é pouco ‘problemática’, 

considerando sua localização na franja oriental da floresta tropical amazônica, o que permite 

às produtoras independentes colher os benefícios da quase ausência de controle sobre os 

setores pecuário e extrativo vegetal. 

Do mesmo modo, sua demanda por mão-de-obra barata permaneceu inalterada desde a 

inauguração do sistema logístico da Vale, quando a ferrovia começou a operar trens de 

passageiros, reduzindo de forma consistente os custos de circulação da força de trabalho. Este 

fator proporcionou uma oferta flutuante e subutilizada de trabalho, que se concentra hoje em 

espaços gigantescos – mistos de bairros operários e favelas, como a Vila Ildemar e o Pequiá, 

em Açailândia328.  

Ao mesmo tempo, sua demanda por minério de ferro foi garantida, visto que a Vale, 

na condição de firma estatal âncora (MARKUSEN, 1995), foi concebido como elemento 

central no processo de desenvolvimento econômico regional. Um quarto de século depois, 

esta cena se encontra completamente transformada, embora a Vale continue a desempenhar 

um papel organizador e centralizador – junto ao segmento siderúrgico semi-integrado norte-

                                                           
328 Para uma etnografia bem documentada a respeito das condições de vida e trabalho do contingente operário do 
bairro do Pequiá, ver Evangelista (2008). 
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americano, exemplificado pela RPG da Nucor (HENDERSON et al., 2002) – para o sub-setor 

guseiro. 

De forma apenas panorâmica, é possível estabelecer alguns marcos analíticos com 

base na análise apresentada no capítulo 3. A Vale exerce pressão à montante sobre o sub-setor 

guseiro: em primeiro lugar, influenciando diretamente os produtores de ferro gusa, 

comportando-se como um fornecedor quase monopólico de minério de ferro e de serviços 

logísticos; e em segundo lugar, influenciando indiretamente outros grandes setores e sub-

setores econômicos: a pecuária, o carvoejamento e o segmento madeireiro. De maneira 

semelhante, ela concorre para produzir dinâmicas relacionadas em outras arenas, 

particularmente em âmbito social. Assim, seus principais impactos indiretos, mediados pelo 

sub-setor guseiro, vão desde a urbanização e o desmatamento, passando pelo controle, 

concentração e especulação fundiária, e chegando, lamentavelmente, ao trabalho escravo 

moderno e ao trabalho infantil. 

Nesse sentido, o sub-setor guseiro é o principal fator direto de pressão sobre os 

agentes sociais e políticos locais, mas sua ação – isto é, a ação de suas firmas – tende à 

subordinar-se a de outros players siderúrgicos e mineradores, formadores de preços em seus 

respectivos mercados. Nesse sentido, o sub-setor guseiro absorve, por exemplo, o aumento de 

custos operacionais à montante e à jusante de sua posição em uma dada rede de produção 

global, como a da Nucor, por exemplo, repassando-os diretamente à sua força de trabalho e, 

indiretamente, aos agentes sociais e políticos locais. 

Isto porque, em termos estritamente econômicos, o referido sub-setor é um nodo 

secundário no metacampo sídero-logístico oriental amazônico. Assim embora 

economicamente subordinado à mineração e à siderurgia semi-integrada, a produção de ferro 

gusa é claramente dominante em face da pecuária, exploração de madeira e, principalmente, 

da produção de carvão. A sua influência é exercida sobre tais segmentos via: expansão 
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indireta de seus mercados, diminuindo os custos da formação de novas pastagens e da 

‘limpeza da área’ em empreendimentos madeireiros e serrarias; e expansão direta, associando 

a demanda por carvão vegetal à limitação de seus custos operacionais. Sendo uma commodity 

com preços formados no mercado internacional e influenciados pelos mercados de minério de 

ferro e sucata ferrosa (e seus substitutos), seus limites de custo tornam a força de trabalho e, 

principalment, o carvão vegetal as variáveis de ajuste do sub-setor – em especial em contextos 

de preços internacionais muito baixos. Assim, os produtores de ferro gusa ‘forçam para baixo’ 

as margens praticadas pelos produtores de carvão vegetal de modo a equacionar seus próprios 

custos.  

Desse modo, a indústria de ferro gusa é diretamente responsável pelas principais 

dinâmicas sociais na região sídero-logística da Amazônia Oriental, constituindo, portanto, um 

canal de mediação entre tendências econômicas internacionais e/ou globais e as dinâmicas 

localizadas. Neste território sídero-logístico, redes de produção globais e locais integram-se 

através do nodo guseiro, que opera como (des)estruturador econômico e social, recebendo 

pressões dos setores econômicos oligopólicos – mineração e siderurgia – e redistribuindo-as 

no metacampo regional. 

De outro lado, o sub-setor guseiro constitui o elo mais sensível aos processos de 

crítica e contestação sociais. Isto porque a transformação social estrutural inaugurada com a 

implantação do sistema mínero-logístico da Vale, ao atrair novos agentes, como os produtores 

independentes de ferro gusa, e as comprometer seriamente a reprodução social de outros, 

recompôs as relações entre os agentes econômicos e não econômicos no metacampo da 

Amazônia Oriental. 

Para os grandes grupos econômicos presentes no sub-setor, como a Vale (FGC) e o 

Queiroz Galvão (Pindaré, Simasa e SIMARA), suas estruturas multi-setoriais tendem a 

aumentar o efeito de difusão dessa crítica e da contestação sociais, colocando restrições 
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relevantes no que concerne à desvalorização de seus estoques de capital simbólico – 

potencialmente conversíveis em perdas de capital econômico (CARNEIRO, 2008) – influindo 

em seu comportamento corporativo.  

Essa centralidade social (subjacente à centralidade econômica do setor de mineração 

neste cenário regional) exigiu uma análise mais acurada e, sobretudo, assentada em dados 

quantitativos, acerca das relações comerciais e produtivas entre os setores e sub-setores 

econômicos presentes no território sídero-logístico oriental amazônico. Apoiada em uma 

combinação de abordagens próprias à Economia Política Internacional e da Sociologia 

Econômica e do Desenvolvimento, essa representação foi baseada em dois períodos 

descontínuos de trabalho de campo em 2007 e 2008 no Maranhão e Pará. No entanto, por 

hora, seu caráter primitivo e exemplar permite explicitar a importância de uma apreciação das 

atividades e fatos econômicos a partir de uma perspectiva calcada em redes multivariadas de 

agentes. 

Nesse sentido, a opção pela abordagem das redes de produção globais (RPGs), ainda 

que apoiada na dominância da firma, particularmente em sua versão transnacional, como 

agente líder, permite considerar dinâmicas econômicas e não econômicas profundamente 

influentes sobre os fatos econômicos. Nesse sentido, deslocando-se das relações de poder 

inter-firmas para relações de poder e compromisso entre agentes diversificados, o modelo das 

RPGs é especialmente profícuo para a pesquisa socioantropológica. 

Acredita-se também que a referida perspectiva, ao apreender o fato ou acontecimento 

econômico como um fenômeno cultural complexo, dá um passo importante – ao menos no 

plano teórico – para superar o economicismo do modelo, oriundo da Geografia Econômica. 

Nesse sentido, esta tese tomou como objeto de estudo o desenvolvimento econômico porque a 

sua natureza complexa e totalizante constitui arenas ou metacampos relacionais de valor, 
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poder e compromisso capazes de pôr frente à frente, agentes econômicos, políticos e sociais e 

recursos ou capitais extremamente diversificados.  

A opção pela siderurgia como setor privilegiado responde também à magnitude dos 

óbvios impactos locais causados por sua operação em territórios específicos. Particularmente 

a rota tecnológica integrada, exemplificada pela TKCSA em Itaguaí, marcada por economias 

de escala e barreiras à entrada de firmas gigantescas – mas também os ‘clusters’ guseiros de 

Marabá e Açailândia, em virtude de seus efeitos combinados – torna imperativa a formulação 

de explicações e modelos teóricos capazes de incorporar os agentes não econômicos como 

uma variável endógena ao desenvolvimento econômico. 

E não apenas porque estes sofrem os impactos da transformação estrutural promovida 

pelos processos desenvolvimentistas relacionados à siderurgia, em grande medida 

compromentendo condições de reprodução material e imaterial de indivíduos, grupos, 

organizações e instituições. Mas, principalmente, porque os agentes não econômicos, em 

especial os de base local, vêm constituindo ativamente, em ambos os territórios, metacampos 

sídero-logísticos. Isto porque, progressivamente seus discursos e ações, em grande medida 

fundamentados em perspectivas críticas e constestatórias e apoiados na tecnificação e na 

transescalaridade, vêm produzindo efeitos ao nível da ação corporativa. 

Assim, de modo até mesmo surpreendente, a contestação produzida pelos agentes 

sociais e políticos em contextos específicos, vem implicando no questionamento aos padrões 

de compromisso e enraizamento da implantação e operação de atividades sídero-logísticas. É 

certamente, muito cedo para identificar o nível de eficácia destes enfrentamentos. Mesmo 

algumas das interpretações propostas aqui, por exemplo, dos modelos operacionais da Vale e 

da FGC, devem ser aprofundadas em trabalhos posteriores e submetidas a testes de maior 

validade empírica. 
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Entretanto, acredita-se que os dois casos apresentados por esta tese, das regiões sídero-

logísticas da Amazônia Oriental e do Rio de Janeiro, de modo diversificado, ampliam o 

arsenal de ferramentas teóricas e interpretativas voltadas para uma discussão estritamente 

socioantropológica do ‘fato econômico’. No primeiro caso, a ação transformadora do Estado 

nacional constituiu o impulso inicial do processo transformador, posteriormente assumido 

pela operação da Vale.  

No entanto, da perspectiva das dinâmicas socioambientais contemporâneas, é a 

operação dos parques guseiros e a atuação de suas firmas que promove diretamente a 

complementação dos processos de comodificação da terra, do trabalho e da natureza 

(POLANYI, 2000) neste espaço. Nesse sentido, o capítulo 3 se propôs a esboçar um quadro 

geral das relações entre o Estado nacional e algumas das firmas-chave nos setores siderúrgico 

e minerário no processo de transformação social estrutural da Amazônia Oriental. Do mesmo 

modo, procurou evidenciar algumas das tendências observadas nos movimentos de crítica e 

constestação sociais a estas atividades e, principalmente, na reação de firmas específicas, que 

contrariam o padrão operacional de fracos compromisso e enraizamento da atividade de 

produção de ferro gusa. 

O capítulo 4, diferentemente, centrou-se em evidenciar a dimensão de incompletude 

da transformação estrutural da fração costeira da região sídero-logística fluminense. Nesse 

sentido, esta fração territorial experimenta hoje, um processo de desenvolvimento acelerado, 

que promete convertê-la completamente em um espaço urbano-industrial, compromentendo a 

reprodução de grupos, organizações e instituições sociais tradicionais. Assim, o capítulo 

detalhou o potencial transformador dos projetos sídero-logísticos previstos, em implantação e 

implantados neste espaço, tendo a TKCSA desempenhado um papel paradigmático na 

retomada do processo desenvolvimentista em nível ampliado; e a posição contestatória, 

tecnificada e transescalar, dos agentes sociais – capitaneados pelas organizações de 
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representação da pesca artesanal – cada vez mais importantes para a compreensão dos 

processos concretos de desenvolvimento econômico. 
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8. ANEXOS 

 
Figura 1. Projetos de Terminais Portuários Privativos para a Baía de Sepetiba 

 
 
Fonte: FIRJAN. 
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Figura 2. Grupos e Firmas Siderúrgicas no Brasil: Portfólio de Produtos. 

 

Fonte: http://www.acobrasil.org.br/site/portugues/aco/produtos--siderurgicas.asp Acesso em: 17 out. 2010. 
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Tabela 1. Maiores Produtores Mundiais de Minério de Ferro (2010) 
 

Firma/Grupo Sede Capacidade 
(Mtpa.) 

Vale Group Brasil 417,1 

Rio Tinto Group Reino Unido 273,7 

BHP Billiton Group Austrália 188,5 

ArcelorMittal Group Reino Unido 78,9 

Fortescue Metals Group Austrália 55,0 

Evrazholding Group Rússia 50,4 

Metalloinvest Group Rússia 44,7 

AnBen Group China 44,7 

Metinvest Holding Group Ucrânia 42,8 

Anglo American Group África do Sul 41,1 

LKAB Group Suécia 38,5 

CVG Group Venezuela 37,9 

Cliffs Natural Resources EUA 34,6 

NMDC Group Índia 32,6 

Imidro Group Irã 29,8 

CSN Group Brasil 28,0 

Shougang Beijing Group China 26,5 

US Steel Group EUA 23,5 

ENRC - Eurasian Natural Resources Casaquistão 19,7 

Wuhan Iron & Steel Group China 18,6 

Outros Produtores Vários 650,7 

Capacidade Total 2177,3 
Fonte: STEELONTHENET (2010). 
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Tabela 2. Maiores Produtores Mundiais de Aço Bruto (2007) 
 

Posição 
Produção 
(Mtpa.) Firma/Grupo   Posição 

Produção 
(Mtpa.) Firma/Grupo 

1 116,4 ArcelorMittal   41 7,3 Salzgitter3 

2 35,7 Nippon Steel   42 7 Ilyich 

3 34 JFE   43 6,9 Voestalpine 

4 31,1 POSCO   44 6,8 BlueScope 

5 28,6 Baosteel   45 6,6 Panzhihua 

6 26,5 Tata Steel1   46 6,4 Metalloinvest 

7 23,6 Anshan-Benxi   47 6,4 Beitei 

8 22,9 Jiangsu Shagang   48 6,3 Azovstal 

9 22,8 Tangshan   49 6,2 Duferco 

10 21,5 US Steel   50 6,2 Rizhao Steel 

11 20,2 Wuhan   51 6,1 SSAB 

12 20 Nucor   52 6,1 Mechel 

13 18,6 Gerdau Group   53 6 Nanjing 

14 17,9 Riva   54 5,9 AK Steel 

15 17,3 Severstal   55 5,8 Guangxi Liuzhou 

16 17 ThyssenKrupp2   56 5,6 Jiangxi Xinyu 

17 16,2 Evraz   57 5,5 HKM4 

18 14,2 Maanshan   58 5,4 Erdemir 

19 13,9 SAIL   59 5,3 CSN 

20 13,8 Sumitomo   60 5,2 Tangshan Guofeng 

21 13,3 Magnitogorsk   61 5 Tonghua 

22 13,1 Techint   62 5 Steel Dynamics 

23 12,9 Shougang   63 4,6 HADEED 

24 12,1 Jinan   64 4,6 Zaporizhstahl 

25 11,7 Laiwu   65 4,5 EZDK 

26 11,1 Hunan Valin   66 4,4 Shaoguan 

27 10,9 China Steel   67 4,4 Global Steel Holdings 

28 10,1 IMIDRO   68 4,4 Tianjin Tiantie 

29 10 Hyundai   69 4,1 Pingxiang 

30 9,7 Novolipetsk   70 4,1 Tianjin Steel 

31 9,3 Taiyuan   71 4,1 Nisshin 

32 9,1 Metinvest Holdings   72 4 Hebei Jinxi 

33 9 Anyang   73 4 Lion Group 

34 8,8 Baotou   74 3,6 Essar Steel 

35 8,7 Sistema USIMINAS   75 3,5 AHMSA 

36 8,3 Handan   76 3,5 Guangzhou 

37 8,1 Celsa   77 3,5 Chongqing 

38 8,1 Kobe Steel   78 3,5 Hangzhou 

39 7,6 Tangshan Jianlong   79 3,5 Tokyo Steel 

40 7,4 Jiuquan   80 3,4 Stelco 
Fonte: WSA. 
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Tabela 3. Firmas e Grupos Guseiros na Amazônia Oriental (2010). 

Firma Sigla Local Controle AFs 
Origem do 

Capital 
Início 
Oper. 

Viena Siderúrgica do 
Maranhão S.A. Viena Açailândia Capital próprio 5 Siderurgia 1988 

Gusa Nordeste S.A. Gusa Nordeste Açailândia 
Grupo 
Ferroeste 3 Siderurgia 1993 

Siderúrgica do 
Maranhão S.A. SIMASA Açailândia 

Grupo Queiroz 
Galvão 2 Holding 1993 

Companhia Siderúrgica 
Vale do Pindaré S.A. Pindaré Açailândia 

Grupo Queiroz 
Galvão 3 Holding 1993 

Ferro Gusa do 
Maranhão S.A. FERGUMAR Açailândia Grupo Aterpa 2 

Construção Civil, 
Siderurgia e 
Operações 
Portuárias 1996 

Maranhão Gusa S.A. MARGUSA Bacabeira Grupo Calsete 2 Siderurgia 2003 

Usina Siderúrgica do 
Pará Ltda. USIPAR Barcarena 

Grupo Costa 
Monteiro 2 Siderurgia 2006 

Companhia Siderúrgica 
do Pará S.A. COSIPAR Marabá 

Grupo Costa 
Monteiro 4 Siderurgia 1988 

Siderúrgica Marabá 
S.A./Siderúrgica Norte 
Brasil S.A. SIMARA/SINOBRAS Marabá 

Grupo Aço 
Cearense 2 Siderurgia 1995 

Usina Siderúrgica de 
Marabá S.A. USIMAR Marabá Capital próprio 2 Siderurgia 2002 

Siderúrgica Ibérica do 
Pará S.A. Ibérica Marabá 

Promotora 
Vascoasturiana 3 Siderurgia 2002 

Terra Norte Metais 
Ltda. Terra Norte Marabá Capital próprio 2 

Hotelaria, 
Construção e 
Siderurgia 2003 

Ferro Gusa Carajás 
S.A. FGC Marabá Vale 2 Holding 2005 

Siderúrgica do Pará 
S.A. SIDEPAR Marabá 

Construtora 
Valadares 
Gontijo 2 

Construção Civil 
e Siderurgia 2005 

Sidenorte Siderúrgica 
Ltda. SIDENORTE Marabá Capital próprio 1 Siderurgia 2006 

Marabá Gusa 
Siderurgia Ltda. MARAGUSA Marabá Grupo Leomar 1 

Comércio 
Varejista 2007 

Da Terra Siderúrgica 
Ltda. Da Terra Marabá 

Grupo 
Revemar 2 

Comércio 
Varejista e 
Agropecuária 2007 

Companhia Siderúrgica 
do Maranhão Ltda. COSIMA 

Pindaré 
Mirim 

Grupo Queiroz 
Galvão 2 Holding 1991 

Fontes: 1. Carneiro (2008); 2. CETEM/MCT (2006); 3. ZEN & GARCIA (2006); 4. Monteiro (2004). 
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Tabela 4. Lista de Entrevistados na Amazônia Oriental e no Rio de Janeiro 
 

Data Orgão Entrevistado 
16/01/2007 Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de 

Açailândia-MA 
Carmen Bascarán Collantes (Presidente) e 
Antônio Filho e Ivanete (Coordenadores) 

16/01/2007 Bairro do Pequiá, Distrito Industrial de Açailândia  D. Francisca (moradora) 
16/01/2007 Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Açailândia e Imperatriz – MA 

Raimundo Nonato Fernandes Frasão 
(Presidente) 

17/01/2007 Acampamento California do MST Militantes do MST 
17/01/2007 Secretaria Municipal de Agricultura de Açailândia Luiz Mathias Guedes (Secretario) 
18/01/2007 Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo 

de Açailândia / Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
(interino) 

Lucimar José de Souza – 'Cordeiro' 
(Secretario) 

18/01/2007 Ferro Gusa Carajas S.A. Silas Zen (Gerente de Exportação) 

19/01/2007  Instituto Carvão Cidadão Ornedson Carneiro (Diretor-Presidente) 
19/01/2007  Instituto Carvão Cidadão Auditores de Campo 
19/01/2007  Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Sudoeste do 

Maranhão / Movimento Interestadual de Quebradeiras 
de Coco Babaçu 

Maria Querubina da Silva Neta (Presidente / 
Diretora) 

20/01/2007 Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural do 
Maranhão (CENTRU) 

Manoel da Conceição (Fundador / Líder 
Camponês) 

07/06/2010 Confederação das Federações de Pesca do Brasil 
(CONFAPESCA) e Federação das Associações de 
Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FAPESCA/RJ) 

Marcos Garcia (Delegado) 

08/06/2010 Associação dos Pescadores Artesanais do Canal da 
Ponte Preta (APEITA) 

Vitor Lopes Andres (Presidente) 

08/06/2010 Associação dos Pescadores Artesanais do Canal da 
Ponte Preta (APEITA) 

Evaldo de Sousa Belo (Pescador) 

08/06/2010 Associação dos Pescadores Artesanais do Canal da 
Ponte Preta (APEITA) 

Daniel dos Santos (Pescador) 

09/06/2010 Ex-trabalhador da Mascaranhas e Consórcio Carioca Ênio Costa* (Trabalhador da Construção 
Civil) 

11/06/2010 Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Pescadores 
Artesanais do Brasil (SINTRUPAIB) 

Albertino Neri dos Santos (Presidente) 

10/06/2010 Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMMA) de Mangaratiba 

Cosme Giovanni Kede (Secretário) 

10/06/2010 Associação dos Pescadores Artesanais da Ilha da 
Madeira (APAIM) 

Alcides Tartari (Pescador) 

18/01/2010 Confederação das Federações de Pesca do Brasil 
(CONFAPESCA) e Federação das Associações de 
Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FAPESCA/RJ) 

Marcos Garcia (Delegado) 

19/01/2010  Secretaria Municipal de Indústria, Turismo e Esportes 
(SMITE) de Itaguaí 

Enos Laje Bento (Funcionário) 

19/01/2010  Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e 
Pesca (SMMA) de Itaguaí 

Jaílson Barboza Coelho (Secretário) 

19/01/2010  Políticas Alternativas para o Cone Sul (PACS) Karina Yoshie Martins Kato (Ativista) 

* Este nome foi alterado para a preservação do entrevistado. 
 


