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RESUMO 

 

A BAIXADA FLUMINENSE “RESPIRA OS ARES DO PROGRESSO”: UM ESTUDO 

DO DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADOS 

 

Marcelo Loura de Morais 

 

Orientador: Profº. Dr. Leandro Dias de Oliveira 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar os impactos dos recentes investimentos 

industriais na Baixada Fluminense, região contígua à metrópole carioca, e caracterizada 

historicamente por apresentar altos índices de violência e pobreza. Esses novos investimentos 

industriais representam o surgimento de uma “nova Baixada” que busca romper com o seu 

passado e superar os seus problemas sócio-históricos.  

Nesta “descentralização” das unidades produtivas para além dos limites da cidade do 

Rio de Janeiro, os distritos industriais aparecem como o principal instrumento capaz de 

oferecer “externalidades positivas” para atrair o capital industrial, localizados nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra e com prefeituras dispostas a oferecer todas as isenções fiscais 

possíveis. Com isso, as relações entre indústria e território se redefinem, criando um cenário 

de intensa “guerra fiscal” em que os municípios se vêm obrigados a oferecer todas as 

vantagens possíveis para os empreendimentos industriais, agentes cada vez mais privilegiados 

na estruturação do espaço geográfico, e a administração pública se orienta seguidamente para 

um modelo de gestão marcado pelo “empreendedorismo” e pelas ações de “city marketing”. 

 

PALAVRAS CHAVE: Reestruturação Produtiva; Baixada Fluminense; Distrito Industrial de 

Queimados. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

No processo atual de expansão das indústrias para a Baixada Fluminense o distrito 

industrial de Queimados surge como um dos símbolos dessa nova fase “progressista” da 

região. Sua localização privilegiada, as isenções fiscais oferecidas tanto pelo governo estadual 

como pelo poder municipal, aliadas a uma infraestrutura disponibilizada pelo Estado, serão os 

motivos que levarão cada vez mais as indústrias procurarem se estabelecer neste local.  

Os grandes centros urbanos que anteriormente eram atrativos para as indústrias 

devido às suas economias de aglomeração hoje se tornaram inviáveis para um 

estabelecimento industrial de grande porte; os congestionamentos, a dificuldade logística, 

além, evidentemente, do aumento do preço dos terrenos, serviram de incentivo para que os 

empreendimentos buscassem lugares mais afastados para se estabelecerem. Esta expansão, 

contudo, só foi possível também graças ao desenvolvimento técnico concomitante dos 

sistemas de transportes e das comunicações.  

A telemática e as telecomunicações avançadas permitiram com que as unidades 

fabris se mudassem ao mesmo tempo em que os escritórios e as sedes administrativas e 

financeiras permaneciam nos grandes centros. Este processo facilitou a busca da unidade 

fabril por um local privilegiado (com mão-de-obra barata disponível e ofertas de isenções 

fiscais, destacadamente), separando-a da localização da administração, que pode continuar 

usufruindo dos benefícios de se localizar em um grande centro de serviços. 

Os avanços dos meios de transportes facilitaram a intrínseca capacidade do capital à 

mobilidade, transformando as relações entre território e indústria, e “decuplicando a 

capacidade do capital de investir e reinvestir, ou seja, sua propensão à mobilidade” 

(CHESNAIS, 1996, p. 28). Consequentemente, neste cenário, as cidades se envolvem em uma 

verdadeira “Guerra fiscal” (SANTOS, SILVEIRA, 2006, p. 112), e os lugares tornaram-se 

obrigados a oferecer todos os tipos de vantagens possíveis para se transformarem em sedes 

das unidades fabris. Com isso o Estado adquiriu sob a força do discurso neoliberal uma forte 

conotação empreendedora, se destacando a partir de então o lugar capaz de “criar um clima 

favorável aos negócios” (HARVEY, 2012) e surge a “figura do prefeito ‘gestor urbano’ mais 

afeito aos negócios e ao marketing do que à politica” (PIQUET, 2007, p. 27). 

Neste trabalho em sua primeira parte buscamos reconstruir o processo histórico de 

ocupação e de expansão das indústrias para a Baixada Fluminense, e contextualizar o 
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processo de recuperação econômica do estado do Rio de Janeiro, que supera seu período de 

crise na década de 1980, para alcançar taxas consideráveis de crescimento econômico 

atualmente. Identificamos também a forte articulação do discurso progressista que enxerga 

nesse desenvolvimento regional apoiado em bases industriais à solução para os problemas 

característicos desta região. Por fim, realizamos um levantamento bibliográfico sobre os 

fatores mais globais ligados a reestruturação produtiva do capitalismo contemporâneo, 

discutindo os efeitos da expansão das indústrias para as regiões periféricas. 

Posteriormente, na segunda parte no estudo de caso sobre o Distrito Industrial de 

Queimados, resgatamos os elementos mais empíricos dessa reordenação territorial em curso 

na Baixada, além de examinar os impactos deste processo modernizador no espaço geográfico 

local, em que o distrito industrial surge na região metropolitana como um importante “vetor 

de progresso” sendo uma alternativa às “deseconomias externas” dos grandes centros urbanos, 

transformando regiões e cidades antes “esquecidas” e “ignoradas” pelos órgãos oficiais e pela 

imprensa especializada em verdadeiros “exemplos de gestão empreendedora”
1
 e “eldorados 

modernos”
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 “Queimados comemora crescimento econômico” – 21/01/2013, disponível em: 

http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/NoticiasEventos/NoticiaDetalhe.aspx?Numero=13.  
2
 “O novo eldorado do Rio” – 06/06/2013, disponível em: http://queimados-

rj.blogspot.com.br/2013/06/queimados-o-novo-eldorado-da-logistica.htm.    

http://www.codin.rj.gov.br/Paginas/NoticiasEventos/NoticiaDetalhe.aspx?Numero=13
http://queimados-rj.blogspot.com.br/2013/06/queimados-o-novo-eldorado-da-logistica.htm
http://queimados-rj.blogspot.com.br/2013/06/queimados-o-novo-eldorado-da-logistica.htm


3 
 

CAPÍTULO 1: 

A REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL-PRODUTIVA DA BAIXADA 

FLUMINENSE 

 

O objetivo deste capítulo é realizar uma análise das mudanças em curso no modelo 

produtivo da Baixada Fluminense, à luz da Geografia Econômica e sob a perspectiva da 

análise territorial. Para este fim, é importante traçar um breve histórico desta região, múltipla 

em sua demarcação espacial, e também da própria natureza das reformulações produtivas em 

curso. 

 

1.1 Delimitação da área de estudo: As diversas propostas de regionalização da 

Baixada 

 

A denominação “Baixada Fluminense” esconde inúmeras definições e propostas de 

regionalização que variam de acordo com a época e quem a estuda. Inúmeras discussões e 

debates já foram realizados acerca da dificuldade sobre a delimitação daquilo que chamamos 

de Baixada Fluminense; as propostas variam, existindo visões interpretadas pelas instituições 

de turismo, pelas prefeituras locais, por fundações estatísticas, e de inúmeros outros órgãos. 

Podemos afirmar que “se torna complexa a indefinição territorial da Baixada, uma vez que 

sua composição está à mercê de diferentes representações” (ROCHA, 2011, p. 25); ou 

mesmo que: “não existe um consenso geral do que seja a Baixada Fluminense, quais os seus 

limites e os municípios que a compõe. A cada trabalho sobre essa região reabre-se o debate” 

(SIMÕES, 2011, p.14). 

Esse debate perpassa várias interpretações. Oficialmente o IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística) delimita somente a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ), na qual a Baixada “informalmente” faz parte. Outros órgãos como a Fundação 

Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do 

Estado do Rio de Janeiro) e a associação de prefeitos da Baixada tem sua delimitação oficial 

própria.  

Sua origem histórica comum remete a ocupação portuguesa do século XVI das 

bacias dos rios Iguaçu, Magé, Meriti entre outros. Porém, delimitar precisamente os limites 

desta área se torna algo perigoso, pois é possível referenciá-la sobre diversos olhares e 
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aspectos, que vão desde sua base geomorfológica, delimitações politicas e até mesmo pelas 

suas representações simbólicas ligadas a uma área regionalizada pelos índices de violência. 

(ROCHA, 2011).  

A regionalização partindo da premissa geomorfológica à caracteriza como a região 

de baixada contraposta à serra do mar, como conferimos no mapa a seguir (figura 1.), 

 

 
 

Figura 1 Geomorfologia da Baixada Fluminense 

FONTE: SIMÕES, 2011, p.37 

 

Essa delimitação, entretanto, engloba toda a área em um nível inferior de estrutura 

geomorfológica do estado do Rio de Janeiro, enquanto na verdade se “admite” que a Baixada 

Fluminense corresponde somente à porção oeste a Baía de Guanabara, não sendo, portanto, 

tanto utilizada à interpretação estritamente geomorfológica. Em contraposição à delimitação 

sobre o plano físico temos a delimitação político-administrativa que se configura de maneira 

um pouco mais complexa, pois alguns municípios fazem parte de seu núcleo central e 

compartilham similaridades histórico-culturais, entretanto outros municípios como Paracambi 

e Itaguaí que apesar de serem apresentados como pertencentes à região, buscam uma 

associação com outras regiões como a Costa Verde para fugir da caracterização ideológica 

negativa ligada ao termo “Baixada” (ROCHA, 2011). 

No mapa a seguir (Figura 2) observamos duas propostas de regionalização política 

que são mais frequentemente utilizadas: em azul claro aparece a dita “Baixada ampliada”, que 
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corresponde a delimitação de órgãos oficiais como a Fundação Ceperj, e que justamente 

corresponde a essa porção a oeste da Baía da Guanabara localizada próxima a serra do mar; 

em azul escuro está destacada a porção central mais fortemente ligada a sua origem histórica e 

cultural baseada na ocupação portuguesa em meados do século XVI, e criação das vilas 

Iguaçu e Estrela, utilizadas como entrepostos comerciais durante o período escravocrata, 

sendo conhecida como região do “Grande Iguaçu” (SIMÕES, 2006). 

 

  

 

Fonte: SIMÕES, 2011, p. 26 
 

Como esta é uma discussão complexa e prolongada, decidimos não adentrar 

especificamente na delimitação teórica exata do que é ou não Baixada, e nos utilizamos em 

nossa pesquisa da delimitação utilizada por Simões (2006), a “Grande Iguaçu”, ou seja, os 

municípios que tem sua origem na fragmentação do município de Nova Iguaçu, antiga vila de 

Maxambomba, as cidades de: Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Belford Roxo, São 

João do Meriti, Queimados, Japeri e Mesquita.  

 

1.2 A Baixada Fluminense no século XX: “o século da descentralização da indústria e 

da população pobre” 

 
“Toda essa gente que vai morar para as bandas de Maxambomba e 

adjacências, só é levada a isso pela relativa modicidade do aluguel de casa. 

Aquela zona não lhes oferece outra vantagem (...) Não há agua (...) Não há 

Figura 2: Baixada Fluminense em destaque sobre a RMRJ (Região Metropolitana) 
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esgotos, não há médicos, não há farmácias. O viajante que se detém a olhar 

um pouco aqueles campos de intrincados carrascais, onde pasta um gado 

magro e ossudo fica constrangido e triste.”  

 

Lima Barreto3  

 

A história da Baixada Fluminense começa a se confundir com a história da capital 

carioca somente a partir do século XX; anteriormente, seu papel era fundamentalmente o de 

“caminho”. Nos séculos XVI e XVII sua ocupação é baseada na doação de sesmarias, 

formação de latifúndios, e através da apropriação do conhecimento dos indígenas, se 

utilizando dos caminhos de terra e dos rios navegáveis. Neste primeiro momento, devido ao 

caráter explorador de riquezas materiais nenhuma vila havia sido criada. Somente em 1612 

seria levantada a freguesia de Nossa Senhora do Pilar (atual Duque de Caxias), se tornando 

um marco histórico na ocupação da região. (SIMÕES, 2006, p. 62). 

A partir dos séculos XVII e XVIII se consolida seu papel de caminho para o 

escoamento do ouro extraído em Minas Gerais. Sua função era secundária e meramente 

complementar, primeiramente à economia extrativa do ouro e posteriormente à economia 

cafeeira. A estrada do comércio construída em 1822 e pavimentada em 1837 simboliza esse 

papel de “região de passagem” (Ibid, p. 66). Entretanto, os caminhos que escoavam a 

produção para o porto do Rio de Janeiro apresentavam sérias limitações, pois o transporte se 

fazia através de mulas, um meio de transporte pouco eficiente, e as elites locais começam a 

articular um discurso modernizador enfatizando a necessidade de se construir uma estrada de 

ferro no Brasil. Em 1854 o Barão de Mauá foi o responsável por tirar do papel a primeira 

estrada de ferro construída no Brasil que “ligava o porto de Guia de Pacobaíba, atualmente 

localizada em Magé, até a estação de Fragoso na subida da serra no caminho de Inhomirim” 

(Ibid, p. 67). 

Entretanto o principal indutor das transformações espaciais na Baixada Fluminense 

no advento do século XIX foi a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB), na 

época nomeada Estrada de Ferro Dom Pedro II, inaugurada em 1858, sua extensão inicial vai 

até Belém (atual Japeri), e sua importância é fundamental na expansão da região 

metropolitana do Rio de Janeiro. Entretanto, em um primeiro momento sua importância ficará 

restrita ao transporte de mercadorias, é somente mais a frente com sua eletrificação e 

disponibilidade de transporte de passageiros que o caráter de “região de passagem” será 

transformado. 

                                                           
3
 ‘Clara dos Anjos’, 2ª ed. Editora Escala, p. 83. 
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Na imagem a seguir (Figura 3), podemos observar o quadro registrado no dia da 

inauguração do trecho final que iria até Belém (atual Japeri), este evento aconteceu no dia 29 

de março de 1858 e contou com a presença do Imperador Dom Pedro II e da corte imperial 

(Memória e Patrimônio de Queimados, 2012).  

 

 

Figura 3. Inauguração do trecho final da EFCB (na época Estrada de Ferro Dom Pedro II) 

FONTE: Memória e Patrimônio de Queimados, 2012. 

 

A transição para o século seguinte é marcada pela expansão da célula urbana para 

além dos limites municipais da metrópole. Um evento fundamental é a Reforma Pereira 

Passos, uma série de intervenções urbanísticas na cidade do Rio de Janeiro, realizadas na 

primeira década do século XX, pois: 

 

A primeira década do século XX representa, para a cidade do Rio de Janeiro, 

uma época de grandes transformações, motivadas, sobretudo, pela 

necessidade de adequar a forma urbana a forma urbana às necessidades reais 

de criação, concentração e acumulação do capital. Com efeito, o rápido 

crescimento da economia brasileira, a intensificação das atividades 

exportadoras e, consequentemente, a integração cada vez maior do país no 

contexto capitalista internacional, exigiam uma nova organização do espaço 

(aí incluído o espaço urbano de sua capital), condizente com esse novo 

momento de organização social. (ABREU, 2013, p. 59) 

 

Portanto, as intervenções urbanísticas na cidade representam essa necessidade de 

criar uma “capital moderna e progressista”, acompanhando outras capitais latino-americanas 

como Montevidéu e Buenos Aires, pois o Rio de Janeiro marcado pelos cortiços e pela 
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degradação de sua área central, não era compatível com a imagem de “país progressista” que 

se pretendia consolidar. Esse projeto urbanístico “higienista” e “sanitarista” tinha uma 

concepção de cidade que enxergava nas aglomerações de casas típicas dos cortiços, e nas ruas 

fechadas um lugar propício para a propagação de miasmas, sendo necessário eliminar por 

completo essa estrutura da cidade, principalmente dos lugares mais centralizados. É a partir 

deste momento que se inicia uma política restritiva quanto à habitação dos pobres nos centros 

urbanos, exigindo que as construções possuíssem estruturas e planos bem articulados, 

encarecendo o custo da moradia e “selecionando” aqueles que poderiam morar em 

determinados locais.  

Assim, para as populações expulsas de suas moradias e desabrigadas restava agora 

somente duas opções de moradias, as recém-surgidas “favelas” e os loteamentos populares, 

disponíveis nas longínquas regiões para além da cidade que margeiam a EFCB. Ao contrário 

do que acontecia no centro do Rio de Janeiro, nos terrenos da Baixada Fluminense não existia 

nenhum controle ou restrição quando as plantas e as construções, sendo uma alternativa barata 

à moradia da classe trabalhadora. 

Logo, 

 

o período 1906-1930 caracterizou-se, ademais, pela extensão efetiva do tecido 

urbano para além das fronteiras do Distrito Federal, dando início, assim, ao processo 

de integração física da Baixada Fluminense ao espaço carioca(...) Com efeito, embora 

as estradas de ferro já mantivessem estações nos atuais municípios de São João 

de Meriti, Nilópolis e Duque de Caxias desde o final do século passado, a 

ocupação urbana dos mesmos só se concretizou nas primeiras décadas do século 

atual. (ABREU, 2013, p. 81) 

 

 

Logo a solução tocante à questão da moradia da classe trabalhadora será resolvida 

através da expansão do núcleo metropolitano em direção a Baixada Fluminense, sendo que além 

da disponibilidade dos transportes ferroviários, essenciais neste processo serão o loteamento 

popular e a autoconstrução, três elementos fundamentais da expansão urbana. (SIMÕES, 2006, 

p. 81). 

A partir das décadas seguintes a expansão da ocupação da Baixada irá aumentar 

continuadamente, redefinindo o “papel da Baixada Fluminense na economia do Rio de Janeiro, 

que deixa de ser um mero local de passagem para definitivamente ser integrada na condição de 

espaço urbano periférico subordinado ao núcleo – induzida pela expansão das ferrovias” 

(SIMÕES, 2006, p.87). Essa incorporação da Baixada à célula urbana do Rio de Janeiro e o 
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papel do transporte ferroviário podem ser exemplificados na tabela a seguir que mostra o 

crescimento do número de passageiros transportados pelas estradas de ferro (Tabela 1.): 

 

TABELA 1. Número de passageiros suburbanos transportados pela EFCB 

 

Ano E.F. Central do Brasil 

1906 19.239.236 

1916 28.928.111 

1926 56.512.937 

1930 84.000.000 

 

Fonte: Adaptado de ABREU, 2013, p. 83 

 

 

 

A importância da EFCB na expansão da malhar urbana fluminense é muito 

significativa, sendo considerada 

 

o principal responsável pela anexação de áreas longínquas ao tecido urbano. 
Por serem as suas tarifas unificadas e subsidiadas pelo governo, o transporte 

ferroviário também contribuiu bastante para o crescimento "em pulos" da 

metrópole, viabilizando uma série de empreendimentos imobiliários 

realizados a distâncias cada vez maiores do centro do Rio. A posterior 

eletrificação total das linhas só veio a acentuar esse processo: se em 1939 

somente 12 trens diários, a vapor, seguiam além de Nova Iguaçu, onde 

terminava a linha eletrificada da Central e aonde chegavam 38 composições, 

nos meados da década de 60 um total de 55 composições chegavam 

diariamente à cidade, sendo que, destas, 48 seguiam até Queimados, e 24 

atingiam Paracambi (ABREU, 2013, p. 123) 

 

 

Esta “explosão demográfica” da periferia resulta, em uma “febre imobiliária”, onde o 

“retalhamento de terras” vai ser o motor fundamental da nova estrutura espacial da Baixada 

Fluminense, a venda desses loteamentos eram rentáveis para os proprietários de terra, pois, 

aconteciam em proporções quantitativas enormes, eles eram vendidos em áreas reduzidas para 

garantir um numero expressivo de negócios. Uma ideia da dimensão e do impacto desses 

empreendimentos pode ser obtida ao se observar seu crescimento nas primeiras décadas do 

século XX, na tabela a seguir. 
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TABELA 2. Número de loteamentos e lotes aprovados por localização 

 

Região 

Administrativa 

Até 1929 1930 – 1939 1940 – 1959 

Nº de 

Loteamentos 

Nº de 

Lotes 

Nº de 

Loteamentos 

Nº de 

Lotes 

Nº de 

Loteamentos 

Nº de 

Lotes 

Duque de Caxias 7 3.302 11 9.169 270 123.258 

Nova Iguaçu 7 866 3 311 1.284 192.408 

São João do Meriti 6 5.356 6 3.169 59 30.009 

Nilópolis 1 110.000 2 2.770 2 549 

 

Fonte: adaptado de ABREU, 2013, p. 110 e 121. 

 

 

Toda a região se insere nesta lógica de expansão urbana e populacional no limiar do 

século XX; Nova Iguaçu, contudo, iria participar mais tardiamente dessa expansão devido ao 

ciclo econômico laranjeiro que valorizava suas terras, tornando-as não rentáveis para a 

construção de moradias. Entretanto, com a crise oriunda da Segunda Guerra Mundial e a 

diminuição da demanda da compra da laranja pelos mercados consumidores externos o ciclo 

econômico da laranja se encerra, seus terrenos passam a ser loteados também, como 

observamos tabela anterior em que no período seguinte a década de 1940 o número de lotes 

vendidos em Nova Iguaçu aumenta consideravelmente. 

Este processo se consolida a partir das décadas seguintes, e Abreu (2013, p. 108) 

define como os principais fatores que irão contribuir para essa ocupação efetiva da Baixada: 

(i) as obras de saneamento realizadas na década de 1930 pelo DNOS (através do serviço de 

Saneamento da Baixada Fluminense); (ii) a eletrificação da Central do Brasil, a partir de 

1935; (iii) a instituição da tarifa ferroviária única em todo o Grande Rio (beneficiando os 

subúrbios mais afastados); e (iv) a abertura da Avenida Brasil em 1946, facilitando a 

acessibilidade dos municípios periféricos. 

Tudo isto resulta por consequência no aumento do contingente populacional dessas 

regiões, tanto pelas pessoas mais pobres da capital que se mudavam para a Baixada na busca 

da “casa própria” como dos migrantes de outras partes do país recém-chegados ao Rio de 

Janeiro que se estabeleciam na periferia, sendo que 

 

para aqueles que compravam os terrenos para lá construírem sua moradia 

havia estímulos adicionais, ou seja, um mínimo de formalidades burocráticas 

No caso de Nova Iguaçu, por exemplo, as chamadas "construções de tipo 

proletário" contavam com grandes facilidades por parte da prefeitura, que 
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limitava suas exigências ao pagamento de uma pequena taxa destinada à 

aprovação de planta impressa, e fornecida pela própria municipalidade. 

Além disso, havia uma grande benevolência quanto às construções 

clandestinas, em relação às quais a prefeitura promovia, de quando em 

quando, uma legalização geral. Só no ano de 1957, por exemplo, foram 

legalizadas no distrito sede de Nova Iguaçu 1.359 construções dessa 

natureza. (ABREU, 2013, p. 123) 

 

 A tabela a seguir evidencia esse aumento do contingente populacional nas regiões 

mais longínquas do estado do Rio de Janeiro (tabela 3.) 

 

TABELA 3. População dos munícipios e distritos periféricos segundo a localização 
  

Municípios e 

distritos 

1940 1950 1960 Crescimento (%) 

Nova Iguaçu 

-Nova Iguaçu 

-Belford Roxo 

-Cava 

-Queimados 

50.368 

34.680 

7.434 

3.048 

3.974 

145.649 

90.749 

23.750 

12.376 

18.774 

356.635 

- 

- 

- 

- 

608 

Duque de Caxias 

-Duque de Caxias 

-Inhomirim 

28.328 

24.711 

3.617 

92.459 

73.527 

18.932 

241.026 

- 

- 

751 

Nilópolis 22.341 46.406 95.111 326 

São João do Meriti 39.569 76.462 190.516 381 

 

Fonte: Adaptado de ABREU, 2013, p. 110 e 118. 

*Não estão disponíveis informações sobre os distritos na década de 1960 

 

Esse aumento expressivo da população e da expansão da malha urbana para a região 

metropolitana representa um aumento da importância da Baixada Fluminense para a economia 

fluminense, que se em um momento anterior era marcada como um “local de passagem”, 

agora expressava uma importante localidade na dinâmica do Estado do Rio de Janeiro. A 

partir disto se cria uma relação mais próxima entre metrópole e periferia, com a Baixada se 

tornando uma extensão do Rio de Janeiro para além de seus limites oficiais, sendo um 

“distante que é perto”. É por isso que Simões (2006, p. 82) define que o século XX será 

marcado pela “descentralização da indústria e da população pobre”. Essa descentralização por 

consequência não é acompanhada pela expansão de uma infraestrutura adequada compondo 

uma periferia carente da participação do estado na garantia de bens urbanísticos mais básicos. 

A descentralização da indústria acompanha essa expansão, seguindo a abertura dos 

eixos ferroviários e da Rodovia Presidente Dutra, inaugurada na década de 1950. Ainda assim 

a economia fluminense vai apresentar durante muito tempo uma estrutura fundamentalmente 

“hipertrofiada” com um núcleo altamente concentrador de ofertas e serviços. (ABREU, 2013, 
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p. 17). A Baixada vai ficar conhecida por durante muito tempo por possuir as ditas “cidades 

dormitórios” em que as pessoas somente encontravam oferta de empregos e serviços no 

núcleo central.  

A Rodovia Presidente Dutra, inaugurada na década de 1950, se tornou 

posteriormente um elemento muito importante para a expansão das indústrias para a região e 

contou em sua inauguração com a presença do presidente que à nomearia (figura 4.): 

 

 

 

Figura 4. Inauguração da Rodovia Presidente Dutra 
 

FONTE: HENRIQUE, COSTA, 2011, s/p. 

 

 

A nova tendência à descentralização da economia fluminense só irá se concretizar, 

contudo, de fato a partir da década de 1990, com a formação de novos eixos produtivos, tanto 

no Norte Fluminense, com a quebra do monopólio do petróleo e com a industrialização 

crescente dos municípios recém-emancipados da Baixada (OLIVEIRA, RODRIGUES, 2009). 

Entretanto, anteriormente a esse processo de redinamização da economia fluminense, a 

década de 1980 será marcada pelo “esvaziamento produtivo” do Rio de Janeiro, sendo 

considerado inclusive a “década perdida”, será este momento que analisaremos a seguir. 
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1.3 Da década perdida à virada econômica 

 

A década de 1980 marca profundamente a economia fluminense, a crise 

internacional que cessa o fornecimento irrestrito de empréstimos dos países centrais, aliada ao 

redirecionamento da politica federal para os projetos de extração mineral no centro-oeste, 

culmina em um intenso marasmo na economia local (OLIVEIRA, 2003, p. 75). Entretanto, 

para entender esse cenário de crise na economia regional é necessário retroceder a década de 

1960 e ao processo de transferência da capital federal.  

A construção da cidade de Brasília e a transferência da capital federal constituem um 

importante marco histórico para se compreender a dinâmica da economia fluminense. Com 

essa transferência da capital federal para o Centro-Oeste uma grave crise econômica e política 

tem início no Rio de Janeiro. Junto à transferência da capital foi proposta conjuntamente uma 

emenda constitucional que criaria um novo estado, o estado da Guanabara, separando o antigo 

distrito federal do resto do estado do Rio de janeiro, agravando ainda mais a crise. Devido a 

isto as classes empresariais pleiteavam a reintegração do Estado do Rio de Janeiro, pois: 

 

Em termos econômicos, era quase unânime entre os empresários do ex-

Distrito Federal que, se a reintegração ocorresse, se evitaria a “crise”, ou o 

“esvaziamento” econômico que se abateria sobre a cidade caso fosse criado 

o Estado da Guanabara. Para os empresários a “decadência econômica” 

desse “estado” seria inevitável, devido a três fatores: a falta de investimentos 

por parte do governo federal, o crescimento e concentração industrial em 

São Paulo e, por fim, as características e especificidades da industrialização 

da cidade do Rio de Janeiro. Assim, os empresários que acabaram formando 

a Federação Industrial do Estado da Guanabara (FIEGA), os da Associação 

Comercial do Rio de Janeiro e do Clube de Diretores Lojistas (CDL), 

defendiam abertamente a reincorporação. (OLIVEIRA, 2003, p. 70) 

 

O fato é que somente quinze anos após a separação, no ano de 1975, através da lei 

complementar nº 14, há novamente a fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de 

Janeiro. Este acontecimento marca uma breve ascensão da economia fluminense sustentada 

pelos incentivos públicos oriundos da política brasileira de massivos investimentos em 

infraestrutura: “Esses investimentos, na verdade, são resultantes do modelo implantado por 

Geisel para superar os problemas que a economia nacional sofria após o inicio do ‘milagre 

brasileiro” (OLIVEIRA, 2003, p 75). Dentre as principais obras estão: a expansão da CSN 

(Companhia Siderúrgica Nacional), a instalação da usina Termonuclear em Angra dos Reis, 
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obras na BR 101 Sul, ampliação da Refinaria Duque de Caxias (REDUC), reformas na BR 

040 entre outras. 

Entretanto a advinda dos anos 1980 e o reaparecimento da crise internacional abalam 

os investimentos federais no estado do Rio de Janeiro. Isto porque  

 

o inicio da década de 1980, portanto é um momento delicado para a 

economia nacional face ao redirecionamento das prioridades de 

investimentos pelo sistema financeiro internacional que antes 

financiara o milagre brasileiro” (Ibid p. 79). 

 

  É neste momento também que o governo federal não passando mais a contar com os 

altos empréstimos disponíveis no cenário internacional abalado pela crise econômica passa a 

definir outras prioridades para atingir metas de exportação e alimentar a economia interna, 

“abandonando” a economia fluminense, fazendo com que “a produção mineral no Projeto 

Carajás e o aumento da produção agropecuária se tornam prioridade do ministro Delfim, na 

perspectiva de ampliar as exportações brasileiras” (Ibid, p. 79).  

A economia fluminense marcada então pela sua dependência do governo central se 

aprofunda em outro ciclo de crise; e a década de 1980 iria ficar marcada como a dita década 

perdida na história do desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, nesta década: 

 

A Fábrica Nacional de Motores encerrou suas operações; o mesmo fez a 

Standard Eletric. A indústria de construção naval, desfinanciada, penetrou 

numa crise setorial que se estende até nossos dias. A indústria têxtil mudou 

de endereço: a Nova América abandonou Del Castilho. Algumas importantes 

iniciativas do projeto Brasil potência foram posteriormente desmanteladas. 

Acabou-se a indústria de computadores: a Cobra fechou as portas. Foi 

desativado o programa Nuclebrás. A generosidade federal com os programas 

de ciência e tecnologia se converteu, nas décadas subseqüentes, num sufoco 

humilhante. Ao mesmo tempo prosseguiu a transposição de funções sediadas 

no Rio para Brasília (...) A representação política do Rio foi incapaz de 

impedir esta violência. (LESSA apud OLIVEIRA; RODRIGUES, p.133, 

2009) 

 

 

O crescimento industrial quando comparado a outros estados também alcançou 

índices muito pequenos: 

 

A estrutura produtiva industrial privada do estado, sobretudo nos primeiros 

anos da década de 1980, vai se desestruturando, fazendo o estado amargar 

apenas um pequeno crescimento industrial na ordem de 6,4 %, entre 1981 e 

1985, enquanto que São Paulo teve, no mesmo período, um crescimento de 
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8,8% e Minas Gerais , de 7,8%. Para ilustrar esse quadro de decadência, 

basta lembrarmos que a participação relativa do estado no PIB real do Brasil 

era de 14,2% em 1980, caiu para 12,78% em 1985, e chegou a 10,98% em 

1990. (OLIVEIRA, 2003, p. 81) 

 

 

A situação econômica do estado do Rio de Janeiro definhava na década de 1980, 

influenciada pela conjuntura internacional, e também pelas incongruências políticas do 

governo Brizola e Moreira Franco com o governo federal, além da incapacidade de superar a 

perda da capital federal para o centro-oeste. A partir deste momento o estado passa por um 

esvaziamento produtivo e por uma incapacidade de manter as taxas de crescimento 

econômico superiores a São Paulo e é ultrapassado também por Minas Gerais. 

Contudo, o cenário muda drasticamente, e 

  

a posição do Rio de Janeiro no cenário nacional apresentaria mudança 

substancial com a implantação do modelo ortodoxo, nos anos 90. Além dos 

investimentos captados por meio da revitalização da infra-estrutura fluminense 

e da criação de novas plantas produtivas, a grande virada da economia 

estadual foi “puxada” pela quebra do monopólio do petróleo, em 1997. 

(OLIVEIRA, RODRIGUES, 2009, p. 134) 

 

 

 A estagnação econômica e o discurso pessimista dão lugar a uma região que cresce 

continuadamente, expande suas atividades produtivas e articula um discurso conciliatório 

entre as classes politicas federais e estaduais: o discurso progressista, a partir de então, vai 

permear todos os projetos políticos locais. No gráfico a seguir (gráfico 1.) percebemos 

claramente como é significativo a transição de uma economia estagnada na década de 1980 

para uma economia que cresce seguidamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

GRÁFICO 1 - Crescimento em valores do PIB a preços de mercado do Rio de Janeiro 

 

 
 

Fonte: OLIVEIRA, F. G, 2003, p. 110. 

 

Sobre essa nova “fase” da economia fluminense, os seguintes autores concordam que 

 

o Estado do Rio de Janeiro não apenas interrompeu o movimento crônico de 

decadência econômica, como, a partir de 2000, vem crescendo a taxas 

superiores àquelas registradas em São Paulo, o estado mais desenvolvido do 

país. (OLIVEIRA, A.; RODRIGUES, 2009, p. 134) 

 

Assim a reviravolta econômica estadual e o cenário positivo da década de 1990 

contrasta com o período anterior, marcado pelo esvaziamento produtivo, estagnação 

econômica, divergência entre os atores políticos estaduais e federais. 

Esse otimismo gerado pela “virada econômica” consequentemente chega a Baixada 

Fluminense, que assiste na década de 1990 uma tentativa de superar o estigma de “região 

marcada pela violência e pobreza” para se consolidar como um “polo de desenvolvimento 

industrial fluminense”, onde o discurso político modernista ganha força exaltando sempre 

suas “externalidades positivas” e suas vantagens logísticas. Torna-se muito forte nesse 

período a imagem política do prefeito que é na verdade um “gestor empreendedor” que busca 

investimentos e que esta sempre se articulando aos poderes estaduais e federais, um 

“conciliador”, buscando romper com seu passado de estagnação econômica. 
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Essa virada econômica para além de seus resultados efetivos irá engessar o discurso 

politico local: 

 

A face política do governo Marcello Alencar para a Baixada baseou-se num 

poderoso esquema de comunicação e publicidade que recobriu a “região 

mais violenta do mundo” com manchetes sobre o seu progresso econômico. 

Novo polo de desenvolvimento e 4º mercado consumidor do país, segundo a 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Baixada passaria 

agora por um surto de crescimento capitaneado pelos investimentos do 

governo do estado. (ALVES, 2003, p. 170) 

 

Assim “a Baixada, como um todo, opera uma mudança da sua imagem, apagando 

seu passado e seu presente violento e assumindo a imagem de região que se projeta para o 

futuro como a alternativa mais promissora para investimentos no estado.” (Ibid, p. 171). Ou 

seja, em cima do crescimento econômico se articula um forte discurso que apresenta essa 

reviravolta econômica como o momento de ruptura histórica da região com seu passado, que 

finalmente estaria disposta a se encontrar com seu “destino”, este discurso desenvolvimentista 

inclusive será o grande motor das reinvindicações no processo de emancipação da cidade de 

Queimados, como poderemos nos aprofundar posteriormente. 

Precisamos, entretanto, entender este momento de “abertura econômica” da Baixada 

e de transformação em um local que recebe intensos investimentos industriais nas últimas 

décadas sobre um contexto mais ampliado, sob uma escala mais global. É a partir da década 

de 1970 e 1980 que as indústrias, na busca de superar a crise econômica e minar o “crescente 

poder da classe trabalhadora organizada” nos países centrais (HARVEY, 2011), irão se 

espalhar pelo “terceiro mundo”, iniciando um intenso processo de “deslocalização de 

fábricas” (WALLERSTEIN, 2007), buscando sempre externalizar custos através de isenções 

fiscais, leis ambientais e trabalhistas mais frágeis entre inúmeras outras vantagens. 

A Baixada surge, portanto, como o cenário ideal para esses investimentos, com seu 

grande contingente populacional compondo um extenso exército industrial de reserva, sua 

“proximidade com a metrópole” e a presença de governantes dispostos a oferecer todas as 

isenções fiscais possíveis para atrair empreendimentos industriais são os fatores decisivos 

nessa “reviravolta econômica”.  Ou seja: 

 

a abundância de mão-de-obra, com baixa organização sindical, possibilitava 

a formação de amplo exército industrial de reserva em condições que 

favoreciam a compressão dos salários. É fácil perceber que a espacialização 

das atividades industriais na Baixada Fluminense foi fortemente influenciada 
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pela disposição geográfica dos eixos rodoviário e ferroviário. (Alberto de 

OLIVEIRA; RODRIGUES, A. O. 2009, p. 131) 

 

Na tabela a seguir nota-se o significativo poder de atração dos municípios da 

Baixada, que nos últimos anos cresceram acompanhando e em alguns casos até superando a 

média do estado (tabela 4.): 

 
TABELA 4. Número de estabelecimentos industriais por município 

 

  2 003  2 011 Crescimento (%) 

Estado  21 787  29 268 34,34 

    

   Rio de Janeiro  9 209  11 349 23,24 

   Belford Roxo   192   328 70,83 

   Duque de Caxias  1 113  1 453 30,55 

   Japeri   20   46 130,00 

   Mesquita   45   154 242,22 

   Nilópolis   116   168 44,83 

   Nova Iguaçu   558   686 22,94 

   Queimados   66   122 84,85 

   São João de Meriti   499   588 17,84 

 

Fonte: Anuário Estatístico 2012, Fundação Ceperj. (Org. própria) 

 

Entre as “externalidades positivas” normalmente citadas estão a proximidade com a 

Rodovia Presidente Dutra, a oferta de infraestrutura previamente construída pelo poder 

público nos distritos industriais, a proximidade com grandes centros consumidores do país, e 

também a proximidade ao porto de Sepetiba-Itaguaí, além, é claro, da disponibilidade de 

grandes terrenos a preços baixíssimos, ou em casos extremos até mesmo a doação desses 

terrenos para a empresa que decide se instalar. 

Os indicadores econômicos expressam esse “clima favorável aos negócios” e na 

tabela a seguir que expressa o PIB a preços de mercados notamos a consolidação na primeira 

década dos anos 2000 dessa tendência ao crescimento (tabela 5.): 

 

TABELA 5. Crescimento do PIB ao longo da ultima década 

 

 2000 2005 2011 
Crescimento 

(%) 

Estado 139 754 795 247 017 528 462 376 208 69,8 

Rio de Janeiro (capital) 76 730 775 117 771 722 209 366 429 63,4 
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Belford Roxo 1 819 462 2 677 530 4 925 137 63,1 

Duque de Caxias 8 549 867 22 623 088 26 628 610 67,9 

Japeri 233 632 396 662 978 211 76,1 

Mesquita - 975 591 1 602 615 39,1 

Nilópolis 701 318 1 010 145 1 813 485 61,3 

Nova Iguaçu 3 996 084 5 685 554 10 245 868 61,0 

Queimados 700 819 845 592 1 880 343 62,7 

São João de Meriti 1 934 357 2 719 461 5 840 166 66,9 

 

Fonte: Anuário Estatístico 2012, Fundação Ceperj. (Org. própria) 

 

Neste processo de crescimento econômico é a indústria que irá assumir o papel de 

principal agente indutor das transformações, é possível notar que uma relevante parte deste 

PIB fluminense é composta por atividades industriais (gráfico 2.): 

 

GRÁFICO 2 -  Participação das atividades industriais no PIB municipal (2011) (%) 
 

 

Fonte: Fundação Ceperj, Anuário estatístico 2012. Org. própria 

 

O município de Duque de Caxias e o de Belford Roxo se destacam devido a serem as 

sedes da REDUC e do polo químico-farmacêutico da Bayern respectivamente. A seguir vem 

justamente Queimados, que devido à politica intensamente exercida por sua prefeitura e pela 

ASDINQ (Associação das Empresas do Distrito Industrial de Queimados) conseguir atrair nos 

últimos anos muitos empreendimentos para seus limites, e se tornaram um dos polos 

industriais mais dinâmicos da região. 
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Contudo como dito anteriormente, para uma compreensão mais detalhada deste 

fenômeno de transformação na economia espacial da região, faz-se necessário um esforço 

analítico de se ampliar o denominador da escala e entender o funcionamento mais amplo das 

mudanças em curso no modo de produção capitalista nas ultimas décadas, e suas intensas 

transformações neste período de transição pós década de 1970, que envolvem principalmente 

a adoção dos princípios toyotistas administrativos que engendraram uma reestruturação 

produtiva visando sempre reduzir os custos da produção, aumentar a produtividade, retomar 

os índices de acumulação capitalista e atacar deliberadamente o “crescente poder do trabalho 

organizado” nos países centrais. 

 

1.4 A “deslocalização” de fábricas e a industrialização dos países periféricos: a 

adoção do modelo toyotista e o enfoque na produtividade 

 

“Com a deslocalização das fábricas exporta-se o lado sombrio da produção 

industrial –– trabalho disciplinado e hierarquizado, contaminação 

ambiental etc. –– para o Terceiro Mundo, ou melhor, para lugares invisíveis 

ao mundo desenvolvido” 

Slavoj Žižek
4
 

 

A reestruturação produtiva resulta da necessidade de readequação do capitalismo em 

seu modo de acumulação, uma vez que na década de 1970 o mesmo enfrentava uma grave 

crise global, tornando-se incapaz de conceber as seguidas taxas de crescimento e manter seu 

modo de produção fordista e sua gestão estatal de “bem estar social”. Os intitulados por 

Hobsbawm (2012, p. 253) de “trinta anos dourados” escondiam contradições latentes do 

sistema capitalista, que não podiam mais ser “espremidas” e iriam desembocar em uma 

verdadeira “reestruturação do modo de produção”.  

As décadas anteriores foram marcadas pela necessidade de uma reconstrução do 

mundo destruído pela guerra e pela constante “ameaça” da expansão da influencia soviética, e 

assim, principalmente nos países europeus, ocorre uma relativa articulação entre capital e 

trabalho, sendo concedida aos trabalhadores uma série de seguidos ganhos no campo social. 

Os sindicatos também se fortalecem, e os trabalhadores dos países centrais passam a desfrutar 

de uma condição de vida relativamente melhor; entretanto, esta condição imprimia a 

necessidade cada vez maior de seguidos gastos por parte do Estado que compensava esta 

situação utilizando-se do direito de imprimir mais moeda, o “seigniorage”, o que irá gerar um 

                                                           
4
 ŽIŽEK, S. Violência: seis notas à margem. Lisboa: Editora Relógio D’Água, 2009, p. 28. 
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déficit inflacionário e por fim resultará na intensificação da inevitável crise. (HARVEY, 

2012) 

A estagnação econômica, os altos índices inflacionários e o crescente aumento do 

poder de barganha da classe trabalhadora sindicalizada e organizada obrigaram o capital a se 

reestruturar e buscar alternativas ao regime fordista de produção e a politica keynesiana, ou 

seja, “como resposta do capital à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização 

produtiva em escala global” (ANTUNES, 2005, p. 85) 

A partir deste momento, o breve “pacto capital-trabalho” se rompe, e a grande 

questão que se tornará central no debate capitalista será encontrar uma maneira de atacar o 

“crescente poder do trabalho”, isto dito nas palavras de David Harvey: 

 

O crescente poder do trabalho organizado por todos os Estados nucleares do 

sistema global elevou o nível de gastos sociais, bem como os custos com 

salários, o que implicou a redução dos lucros. Disso decorreu a estagflação. 

As oportunidades de lucro desapareceram, e surgiu uma crise de 

sobreacumulação do capital. O endividamento crônico em que muitos 

governos caíram devido a vastos investimentos em infraestruturas físicas e 

sociais produziram uma crise fiscal. (HARVEY, 2012, p. 57). 

 

 

O regime fordista se mostrava, portanto, incapaz de produzir as mudanças 

necessárias à revitalização da acumulação capitalista, que necessitava acelerar o tempo de giro 

do capital e manter as suas taxas de acumulação.  

As medidas encontradas para a solução desta estagnação econômica para Harvey 

(2007, p. 137) foram as seguintes: [1] busca por novas linhas e novos nichos de mercado; [2] 

intensificação do controle do trabalho; [3] mudanças tecnológicas como a automação; e [4] 

dispersão geográfica para zonas de controle de trabalho mais fácil. 

Essas medidas surgem majoritariamente em um estudo realizado pelo engenheiro da 

Toyota Taiichi Ohno, que ao observar as características das fábricas americanas e europeias 

definiu que elas eram dispendiosas demais de tempo e de pessoas. Assim irá formular uma 

série de pressupostos administrativos visando a flexibilização destas relações fabris, buscando 

superar a crise econômica por meio da produção just-in-time e a intensificação do controle do 

trabalho, aliadas às mudanças tecnológicas como a automação: 

  

O ponto de partida para o sistema Toyota consiste na critica que elabora ao 

fordismo. Este é dissipatório, essencialmente montado sobre o desperdício 

escreve Ohno. A superprodução, os tempos de espera, os transportes 

desnecessários, os processos de fabricação, os estoques não vendidos, as idas 
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e vindas perdidas e os defeitos de produção são perdas. (DAL ROSSO, 2008, 

p. 63) 

 

Neste momento o modelo toyotista de gestão fabril vai se inserindo no universo da 

produção, também conhecido como “acumulação flexível”, e irá influenciar seguidamente 

todas as esferas do mundo produtivo contemporâneo. Um ponto fundamental em suas 

proposições era a necessidade da degradação constante do poder do trabalho, que deveria ser 

submetido a múltiplas funções, e elevando ao máximo a noção de produtividade: 

 

Impunha-se aumentar a produtividade dos trabalhadores, o que foi obtido da 

empresa mediante um movimento duplo: atribuir a cada trabalhador o 

cuidado de diversas máquinas, inclusive aquelas que realizavam tarefas 

diferentes, o que implicava uma reconversão do trabalho especializado em 

trabalho polivalente (DAL ROSSO, 2008, p. 65) 

 

O modelo toyotista, formulado pelo engenheiro Taichi Ohno, é centralizado na ideia 

da produtividade, ele enfatiza frequentemente que a força da empresa não está no número de 

empregados que possui, mas sim em sua capacidade de produzir o máximo possível com o 

menor contingente necessário (Ibid.) Estes processos estruturais de ataque ao trabalho 

predominam hoje nos “lemas administrativos” que enfocam a “produção sem gordura de 

pessoal” e a “fragmentação dos processos de trabalho” (CHESNAIS, 1996, p. 28).  

O sucesso destas medidas organizacionais fica evidente quando observamos no 

gráfico a seguir como a partir da década de 1970, nos Estados Unidos, enquanto os salários 

reais decrescem, acontecia simultaneamente um aumento considerável da produtividade, 

consequências diretas da adoção dos modelos administrativos e produtivos do sistema de 

acumulação flexível (gráfico 3.): 
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GRÁFICO 3 - Ataque ao trabalho: salários reais e produtividade nos Estados Unidos 

 

 
 

Fonte: HARVEY, D. 2011, p. 34. 

 

Podemos definir, portanto que 

 

a partir do início da década de 1970, como resposta do capital à sua própria 

crise, iniciou-se um processo de reorganização produtiva em escala global 

(...) Esse período caracterizou-se, desde então, por uma ofensiva 

generalizada do capital e do Estado contra a classe trabalhadora e contra as 

condições vigentes durante a fase de apogeu do fordismo. (ANTUNES, 

2005, p. 85) 

 

Outra medida essencial tomada visando a recuperação das taxas de acumulação, e 

que se constitui como ponto fundamental da reestruturação produtiva é a dita “fuga das 

fábricas” para regiões de controle de trabalho mais fácil. Pois, 

 

o custo do trabalho sempre foi a maior preocupação dos capitalistas. Todos 

sabemos como os empregadores se esforçam para reduzir o nível de salários 

e como os trabalhadores lutam inversamente, para aumentá-lo. (...) A 

redução de salários torna-se, então, uma prioridade para os capitalistas 

enfrentarem a concorrência. O meio mais simples e mais eficaz para alcançá-

la é conhecido nos Estados Unidos como a “fuga de fábricas”, quer dizer, a 

“deslocalização” de unidades de produção rumo a zonas com salários mais 

baixos. (WALLERSTEIN, 2007, p. 86-87) 
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A facilidade atribuída à mobilidade do capital pelo planeta oriunda da “compressão 

espaço-tempo”, fruto do desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte (HARVEY, 

2007), permitirá as plantas fabris se espalharem pelas regiões periféricas do mundo 

capitalista, buscando sempre “externalizar custos”, visando regiões com legislações 

trabalhistas mais frágeis, poucas ou nenhumas leis de restrições ambientais, governos 

dispostos a ceder isenções fiscais e terrenos, dentre inúmeras outras vantagens. 

Esta mobilidade do capital produtivo vai ser fundamental no mundo que emerge pós 

década de 1970, pois para François Chesnais  

 

a liberalização e a desregulamentação combinadas com as possibilidades 

proporcionadas pelas novas tecnologias de comunicação decuplicaram a 

capacidade intrínseca do capital produtivo de se comprometer e 

descomprometer, de investir e desinvestir; numa palavra, sua propensão à 

mobilidade. Agora o capital está a vontade para por em concorrência as 

diferenças no preço da força de trabalho entre um país – e, se for o caso, uma 

parte do mundo – e outro. (CHESNAIS, 1996, p. 27 e 28) 

 

 

As enormes diferenças tocantes à mão-de-obra ao redor do mundo ficam evidentes 

na tabela a seguir, que diferencia seu custo no setor têxtil no final da década de 1990 em 

diferentes países(tabela 6.): 

 

TABELA 6 - Salário-hora na produção têxtil o final dos anos 1990. 

 

Países Salário-hora na 

produção têxtil  

China $0,30 

México e Coréia do Sul $2,75 

Hong Kong e Taiwan $5,00 

Estados Unidos $10,00 

 

Fonte: adaptado de HARVEY, 2011, p. 149 (Org. própria) 

 

As vantagens tocantes a essa facilidade de mobilidade são evidentes, pois se torna 

possível ao capital industrial explorar essas enormes diferenças regionais de custo da mão-de-

obra, aumentando seu “poder de barganha” em relação à classe trabalhadora, assim a 

dispersão destas instalações fabris pelos países periféricos tem como consequência 

 

a formação de um proletariado imenso, amorfo e desorganizado em boa 

parte do mundo em desenvolvimento. Isso gerou uma pressão descendente 

sobre as taxas de salário e as condições de trabalho em toda parte. Forças de 

trabalho de baixa remuneração facilmente exploradas associaram-se à 
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crescente facilidade de mobilidade geográfica da produção na abertura de 

novas oportunidades de emprego lucrativo de capital excedente. (HARVEY, 

2012, p. 59) 

 

 

Através desta da mudança das plantas fabris para regiões periféricas e do enfoque 

administrativo na produtividade e da “flexibilização das relações de trabalho”, o sistema 

capitalista “contorna” sua crise da década de 1970 e se “reorganiza” para manter as taxas de 

crescimento necessárias a seu funcionamento. Esses ajustes “espaço-temporais” (HARVEY, 

2007) irão moldar e remodelar o espaço geográfico das regiões periféricas, criando um 

cenário de verdadeira “destruição criativa”, ou seja, localidades até então ignoradas pelo 

capital industrial se tornarão repentinamente “oásis” de crescimento econômico e “modelos” 

de eficiência de desenvolvimento regional, pois 

 

a acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do 

desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões 

geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego no 

chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos industriais 

completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas. (...) Ela 

também envolve um novo movimento de “compressão do espaço-tempo” no 

mundo capitalista – os horizontes temporais da tomada de decisões privada e 

pública se estreitam, enquanto a comunicação via satélite e a queda dos 

custos de transporte possibilitaram cada vez mais a difusão imediata dessas 

decisões num espaço cada vez mais amplo e variegado. (HARVEY, 2007, p. 

140) 

 

 

A partir do capitulo seguinte, iremos nos aprofundar sobre os aspectos regionais da 

reestruturação econômica em curso na cidade de Queimados, enfatizando a importância de 

seu distrito industrial neste processo. 
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CAPÍTULO 2: 

O DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADOS –  

UM ESTUDO DE CASO 

 

A cidade de Queimados surge como um símbolo dessa nova fase progressista da 

Baixada Fluminense; a localidade anteriormente marcada como uma região coadjuvante no 

desenvolvimento regional se transforma em uma “cidade modelo” frequentemente citada por 

órgãos como a FIRJAN (Federação das Industriais do Estado do Rio de Janeiro) e a CODIN 

(Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro), e até mesmo ganhou destaque 

na edição de abril de 2014 da Revista Exame ao aparecer em terceiro lugar na lista das 100 

cidades com maior desenvolvimento econômico do país
5
. Seu PIB a preços correntes cresceu 

mais de 60% em 10 anos (de 2000 a 2010), o número de estabelecimentos industriais saltou 

de 66 em 2003 para 122 em 2011, o Valor Adicionado Fiscal aumentou de 417 mil reais 

aproximadamente para 977 mil reais, crescendo 134%.
6
 Todo esse ambiente de “clima 

favorável aos negócios” tem relação direta com o dinamismo apresentado pelo seu distrito 

industrial. Localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra, ele oferece vantagens 

suficientes para atrair as empresas interessadas em externalizar os custos e fugir das 

“aglomerações dos grandes centros urbanos”.  

Este processo engendra profundas transformações no espaço geográfico da cidade de 

Queimados, transformando seguidamente a paisagem local: os lugares próximos ao distrito 

industrial apresentam um significativo “vazio demográfico”, pois, são “preservados” para 

servirem de expansão para as atividades industriais, em um projeto de ordenação territorial 

que representa a confluência entre os interesses privados e públicos na gestão municipal; o 

centro da cidade passa por seguidas modificações, esboçando um encarecimento do solo 

urbano nas localidades mais centrais da cidade – o projeto final de “revitalização” do centro 

da cidade apresentado pela prefeitura tem a autoria do Banco Mundial e é definido como 

“inspirado nos modelos bem sucedidos das cidades de primeiro mundo” (PREFEITURA DE 

QUEIMADOS, 2013). 

No “mundo do trabalho”, este processo modernizador, funciona através da 

incorporação da alta tecnologia das indústrias dos países centrais funcionando como um 

                                                           
5
 Disponível em: http://www.urbansystems.com.br/uploads/news/arquivo/melhorcidade_deseconomico .pdf  . 

Acesso em: 20 de maio de 2014. Queimados aparece na 3ª posição com 6, 04 pts, em uma escala que vai de 0 a 

14. 
6
 Dados fornecidos pela Fundação Ceperj referentes ao anuário estatístico do Rio de Janeiro de 2012. 

http://www.urbansystems.com.br/uploads/news/arquivo/melhorcidade_deseconomico%20.pdf
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modelo de desenvolvimento “poupador de mão de obra” (SANTOS, 2009), e que apesar das 

inúmeras promessas de oferta de empregos, é nos setores complementares da economia que 

eles serão oferecidos em sua maioria: na construção civil, no setor de comércio e no setor de 

serviços pelas empresas terceirizadas. Este emprego originado no setor industrial também será 

marcado pela alta rotatividade, e pelas flexibilidades da relação trabalhista, com intuito de 

baratear ao máximo os custos envolvidos na contratação de empregados. Ou seja, mesmo com 

uma década de intensos investimentos industriais e de reviravolta econômica a oferta de 

empregos no munícipio ainda é relativamente limitada, fazendo com que mais de 50% das 

pessoas do município trabalhem em outra cidade
7
. 

Neste modelo de gestão pública, os atores políticos serão marcados pela ideologia do 

“empreendedorismo urbano”, se destacando a partir de então o ideal de um prefeito “gestor 

urbano”, mais “afeito mais aos negócios do que a politica”, responsável defender e por 

promover a cidade, “em um processo despolitizador e autoritário, em que a cidade do 

encontro e do confronto entre cidadãos desapareceria” (PIQUET, 2007, p. 27). Esta 

“proposta” de administração pública adota frequentemente o tom conciliador na tentativa de 

atrair os recursos dos governos estaduais e federais e os investimentos da iniciativa privada, 

buscando romper com o passado estigmatizado do politico da Baixada ligado a um passado de 

“violência e grupos de extermínio”. (ALVES, 2001) 

Essas transformações tem como vetor de progresso o distrito industrial, que criado 

em 1976, na então cidade de Nova Iguaçu, irá exercer um importante papel na emancipação 

de Queimados, esta emancipação será fortemente baseada em ideais progressistas e 

desenvolvimentistas, em uma premissa de que os ganhos arrecadados com o distrito industrial 

eram enviados para a longínqua sede de Nova Iguaçu e não revertidos em melhorias na 

realidade local.  

 

2.1 A emancipação de Queimados: o município que nasce “destinado ao progresso” 

 

Na história da emancipação de Queimados podemos observar alguns elementos 

primordiais para se compreender o processo de reestruturação territorial-produtiva em curso 

na Baixada Fluminense, conseguindo perceber grande parte do sustento ideológico que 

embasa esse projeto “modernizador”. As bases desse discurso progressista, da “Nova 

Baixada” que busca romper com seu passado, amadurecem em Queimados durante a 

                                                           
7
 IBGE CIDADES – censo demográfico de 2010, disponível em <www.ibge.gov.br>   
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mobilização por sua emancipação; a cidade era vista até o momento como um lugar 

“destinado ao futuro”, mas que se via impedida de crescer pela administração central. Se 

emancipar da cidade de Nova Iguaçu significava ir de encontro a esse prometido progresso, e 

passou a ser o principal objetivo da população e da elite local, pretendendo, portanto, “romper 

as amarras do subdesenvolvimento”. 

Simões (2006) em seu trabalho que investiga as emancipações da Baixada 

Fluminense identifica três fatores que contribuem para o discurso emancipatório: “a 

representatividade, a identidade e a questão econômica”. No município de Queimados, 

percebemos como esses três fatores se articularam sob a base do desenvolvimento industrial, e 

a identidade queimadense acabou por ser representada pelo ‘símbolo máximo do progresso’: 

“as chaminés da fábrica” presentes em seu brasão, escolhido para transmitir os ideais da 

cidade recém-nascida (Figura 5.). Esta rotulação tem tamanho significado para a identidade 

municipal que em sua apresentação, na página principal de comunicação oficial na internet, a 

prefeitura define a cidade como “a cidade conhecida pelo crescimento industrial”
8
. 

   

 

 

Figura 5. Brasão municipal da cidade de Queimados – Fábricas e suas chaminés 

FONTE: Prefeitura Municipal de Queimados, 2014. 

 

 

O distrito industrial de Queimados foi instituído em 1976, através de um decreto 

oficial do governo do estado do Rio de Janeiro (ASDINQ, 2014) na tentativa justamente de 

oferecer uma opção às indústrias que procuravam alternativa aos grandes centros urbanos. 

                                                           
8
 Ver: A cidade. Disponível em: www.queimados.rj.gov.br/cidade_publicacao.asp. Acesso em: 10 de junho de 

2014..  

http://www.queimados.rj.gov.br/cidade_publicacao.asp
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Uma área de aproximadamente 2.326.000 m² na então cidade de Nova Iguaçu
9
, nas margens 

da Rodovia Presidente Dutra e próxima ao rio guandu foi preparada para alocar os galpões 

industriais, sua condição logística era extremamente favorável, pois permitia o escoamento da 

produção pelas articulações rodoviárias para outros estados e para o porto de Sepetiba (atual 

Porto de Itaguaí), além da proximidade com os centros consumidores.  

Na foto a seguir (Figura 2), que remete à época da terraplanagem e preparação do 

terreno percebemos a grande área oferecida aos estabelecimentos industriais, ficando clara a 

vantagem de se estabelecer longe dos centros urbanos, que seriam incapazes de oferecer um 

terreno de tamanho porte e a preços tão reduzidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo cedido pela ASDINQ 

 

 

Rapidamente o distrito industrial passou a ser motivo de disputas políticas, pois seu 

potencial de atrair indústrias o tornou fonte de grande parte do orçamento municipal de Nova 

Iguaçu, assim as elites locais e a população se sentiam prejudicadas, pois o distrito não gerava 

                                                           
9
 De acordo com o decreto de n.º42.919 de 07/04/11 – O Distrito Industrial teve sua ampliação em mais de 

3.000.000m² e toda obra de infra-estutura será realizada pelo Governo do Estado. Fonte: Informativo ASDINQ 

DISTRITO INDUSTRIAL DE QUEIMADOS 

Figura 6. Terreno reservado para o Distrito industrial de Queimados 
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a devida sinergia local, repassando os impostos para a prefeitura que investia somente no 

distrito central (Nova Iguaçu) deixando Queimados à margem.  

Sua instalação e consequente aumento da arrecadação de recursos da localidade 

potencializou o discurso pela emancipação de Queimados, dessa forma o destino da 

arrecadação conseguida pelo Distrito Industrial passou a ser alvo de intensos debates, sendo 

que  

 

só foi possível a independência de Queimados, motivada pela estrutura que 

se criou dentro do distrito. (...) e foi o Distrito Industrial e essas duas fábricas 

ali, que potencializou de tal ordem, trouxe o mercado financeiro para cá 

(MACEDO apud COSTA, 2013, p. 7) 

 

A diferença de infraestrutura entre os dois sítios urbanos (Nova Iguaçu e Queimados) 

era visível e a insatisfação perante a falta de oferta de serviços básicos como uma rodoviária, 

hospitais e escolas vão motivar a busca pela emancipação, pois todo o potencial de 

desenvolvimento do município era visto como ‘freado’ por Nova Iguaçu sendo necessário 

administrar localmente os recursos gerados no distrito. Cada vez mais a ideia de se emancipar 

ia tomando a cabeça “das elites locais, dos profissionais liberais e dos moradores” 

(SIMÕES, 2006, p. 160). Aproveitando o momento da abertura política brasileira, que vivia 

as discussões da nova constituição foi solicitado um plebiscito para a própria população 

decidir se queria continuar pertencendo à Nova Iguaçu ou se emancipar e romper “todas as 

barreiras que impediam o progresso queimadense”. Ou seja 

 

as contradições sociais e espaciais se acentuaram e o sentimento de 

abandono e não pertencimento a Nova Iguaçu só fez aumentar durante este 

período, o que vai levar a novas tentativas na década de 1980 e a efetiva 

emancipação em 1990 (SIMÕES, 2006, p. 164) 

 

 

Sendo que a 

 

A motivação básica da tentativa de emancipação era a notória carência de 

equipamentos e serviços públicos na maior parte do município tanto em 

termos absolutos quanto relativos, quando comparado a sede de Nova 

Iguaçu. Esta sensação de abandono e injustiça ficou ainda maior após a 

inauguração, em 1978,do Distrito Industrial de Nova Iguaçu (atual 

Queimados) na Rodovia Presidente Dutra na altura de Queimados, que 

possibilitou a instalação de várias indústrias que passaram a contribuir com 

uma porcentagem significativa da arrecadação de Nova Iguaçu (Ibid, p.170) 

 

 



31 
 

O primeiro plebiscito foi organizado em 1988, mas fracassou e não atingiu o quórum 

necessário, pois a delimitação proposta incluía Km 32, Japeri, Engenheiro Pedreira Cabuçu e 

Marapicu, e estas localidades não se sentiram incluídas na identidade territorial de Queimados 

e não participaram com afinco do plebiscito. (SIMÕES, 2006). Posteriormente após a 

constatação do fracasso do projeto anterior se reduziu a proposta dos limites territoriais do 

município, e foi fundada a Associação dos Amigos para o progresso de Queimados (AAPQ) 

que efetivou um processo de conscientização junto à população da necessidade de participar 

do plebiscito. Podemos observar o panfleto (figura 7.) confeccionado para enfatizar a 

importância da emancipação para o progresso e desenvolvimento do município. 

 

 

 

Figura 7. Panfleto emancipatório distribuído à população 

Fonte: Memória e Patrimônio de Queimados, 2012[b] , s/p. 

 

 

As insatisfações quanto a administração central se acumulavam de muito tempo, mas 

somente com a abertura politica propiciada pela nova constituição é que estes plebiscitos 
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começaram a ser realizados, na seguinte manchete do jornal “Baixadão” de novembro de 

1983, (figura 8.) percebemos o tom da insatisfação das lideranças locais, que afirmavam: 

“visite Queimados antes que acabe ” 

 

 

Figura 8. Jornal Baixadão 1983 – “Visite Queimados antes que acabe” 

Fonte: HENRIQUE, COSTA, 2011, s/p. 

 

 

O recado é muito claro: o progresso destinado a Queimados não podia ser ‘impedido 

pela administração do distrito-sede’ muito distante da realidade local. Essa campanha é bem 

sucedida e o município consegue se emancipar em votação realizada no dia 25 de novembro 

de 1990, transformada na lei municipal nº 1773, a partir de então a busca pelo 

desenvolvimento regional e a superação da condição de uma “localidade periférica” vai ser a 

pauta das administrações locais.  

 
Dessa forma, os protestos emancipacionistas se alimentavam de argumentos 

que relacionavam Queimados ao desenvolvimento e progresso, na medida 

em que essa expressiva arrecadação não se revertia em melhorias locais. 

Segundo outra liderança, o senhor Carlos Vilela, os recursos financeiros 

eram, primeiramente, aplicados na sede do município, restando muito pouco 

ou quase nada para os distritos mais afastados, (...) Ao evocar e difundir tal 

premissa, as lideranças davam o primeiro passo no sentido de construção de 
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uma identidade queimadense: delimitavam sua alteridade frente à Nova 

Iguaçu. (COSTA, 2013, p. 7) 

 

Fica evidente, portanto, ao resgatar o processo histórico de emancipação, como o 

distrito industrial exerce desde a criação do município, um papel central nas disputas politicas 

da cidade e na organização territorial do município. 

No mapa a seguir (figura 9.) percebemos a “onda de emancipações” pelo qual a 

Baixada Fluminense passa a partir da década de 1980 e 1990, incentivadas pela abertura 

política, pela busca por uma identidade, como também pela ideia de “modernizar-se” e ir de 

encontro ao “progresso”. 

 

 

Figura 9. “Mapa das emancipações” da Baixada 

FONTE: Fundação Ceperj, 2013. (Adaptação própria) 

 

 

A Baixada Fluminense e mais especificamente a cidade de Queimados tem na sua 

origem um estigma ideológico de uma região “marcada pelos índices de marginalidade e 

pobreza”, contudo, a partir de 1990, década do inicio dos movimentos de emancipação inicia-

se um discurso com forte conotação “desenvolvimentista” que enxerga na incipiente 

industrialização a solução para “romper as amarras do subdesenvolvimento”. É sobre essa 

base ideológica que irá se sustentar os processos de reestruturação da geografia política e 

econômica, que estudaremos a seguir. 
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2.2 O novo “Eldorado Logístico” da região metropolitana do Rio de Janeiro 

 

Em entrevista realizada na sede da ASDINQ, no dia 18 de março de 2014
10

, a 

secretária executiva afirmou: “O distrito industrial de Queimados logisticamente falando é o 

melhor da Baixada Fluminense”. Em reportagem do dia 6 de junho de 2013, o blog oficial da 

prefeitura afirma: “surge o novo ‘eldorado logístico’ da região metropolitana do Rio de 

Janeiro.”
11

  Percebemos, como as “externalidades” oferecidas pelo distrito industrial são 

exploradas pelo discurso tanto dos gestores municipais como dos administradores e 

empresários do distrito, e foi justamente a confluência entre estes dois atores que permitiu a 

criação de um ambiente tão favorável a implementação de empreendimentos industriais. Além 

da vantagem locacional, foi a atuação do poder público que permitiu a construção de um 

aparato infraestrutural de grande porte, conseguiu através da CODIN a compra dos terrenos 

por valores subsidiados, e implementou leis significativas no tocante a isenção de impostos. 

De maneira geral, a tendência pela busca pela redução de custos, através da 

“concentração de atividades”, já é algo implícito ao desenvolvimento da “geografia histórica 

do capitalismo”: 

 

O fato de os capitalistas serem atraídos e sobreviverem melhor em locais de 

lucro máximo muitas vezes leva à concentração de muitas atividades em 

lugares particulares (...) ‘Economias externas’ produzem aglomerações 

geográficas das atividades capitalistas. O notável economista do século XIX 

Alfred Marshall chamou o conglomerado de muitas empresas de ‘distritos de 

produção industrial’. Trata-se de uma característica familiar no mundo 

geográfico que o capitalismo constrói. Serviços legais, financeiros, de 

transporte, de infraestruturas e de comunicações coletivos, juntamente com o 

acesso a um conjunto de trabalhadores em comum e o apoio da 

administração civil, podem também fornecer custos mais baixos para todos 

os capitalistas de uma dada localidade. (HARVEY, 2011[b] , p. 134) 

 

Ou seja, esta concentração de “aparatos infraestruturas e de serviços”, longe das 

grandes metrópoles representa a condição ideal para o crescimento do setor industrial. Na 

Baixada observamos recentemente um surto dessa atividade, ao se percorrer a rodovia 

presidente Dutra, nota-se em sua margem uma paisagem em “efervescência”, onde galpões 

industriais estão sendo construídos incessantemente. 

 Logo 

                                                           
10

 As perguntas realizadas durante a entrevista constam nos anexos deste trabalho 
11

 Queimados, o novo Eldorado da Logística no Rio [06/06/2013], disponível em http://queimados-

rj.blogspot.com.br/2013/06/queimados-o-novo-eldorado-da-logistica.html.  

http://queimados-rj.blogspot.com.br/2013/06/queimados-o-novo-eldorado-da-logistica.html
http://queimados-rj.blogspot.com.br/2013/06/queimados-o-novo-eldorado-da-logistica.html
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as deseconomias externas da área central, a introdução de novas técnicas 

produtivas e o aumento da escala de produção, que exigiam terrenos 

maiores, tornaram para, muitas indústrias, impraticável uma localização na 

área central(...) O distrito industrial, de localização periférica, resulta de uma 

ação do Estado visando, através da socialização de vários fatores de 

produção, como terrenos preparados (acessibilidade, água e energia) e de 

acordo com interesses de outros agentes sociais, como proprietários 

fundiários e industriais, criam economias de aglomeração para as atividades 

de produto industrial. (CORRÊA, 1995, p.9) 

 

2.2.1. As externalidades positivas 

 

No caso do Distrito Industrial de Queimados, podemos destacar como principais 

fatores econômico-geográficos positivos:  

 

a)  Infraestrutura disponível no local, construída pela prefeitura e pelo governo do estado, 

ou seja, com os custos sociabilizados
.
 Esse aparato é composto por: substação de 

energia elétrica exclusiva; telefonia digital c/ fibra ótica; internet banda larga; gás 

canalizado; abastecimento de água; cabine de segurança da policia militar;  

 

b) Proximidade com os seguintes locais: Porto de Itaguaí, Rodovia Presidente Dutra (que 

liga os dois grandes centros consumidores do país), REDUC, eixos ferroviários, ETA 

Guandu (Estação de tratamento de água), entre outros; 

 

c) Previsão de grandes investimentos para os próximos anos que consolidarão o potencial 

logístico da região: finalização da construção do arco rodoviário metropolitano [com a 

parte leste-metropolitana recentemente inaugurada], e do polo intermodal ferroviário 

da MRS (Malha Regional Sudeste da Rede Ferroviária Nacional), que irá ligar a 

região aos estados do São Paulo e Minas, com investimentos estimados em 1 bilhão e 

500 mil reais
12

; 

 

d) A lei de incentivo fiscal 5636/2010, que diminui a taxa do ICMS (Imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços) de 15% para 2%, sancionada pelo governo 

                                                           
12

 Obras do primeiro terminal logístico ferroviário do Rio de Janeiro serão iniciadas em Queimados. Disponível 

em: <http://www.queimados.rj.gov.br/noticias_publicacao.asp?idArea=5&idn=1031> 15/abr/14 
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estadual e a lei 748/2005 que isenta as indústrias da maioria dos impostos nos 

primeiros 10 anos, de origem municipal; 

 

e) Por fim, compra do terreno facilitada pela CODIN, que intermedia a negociação. 

 

 

No quadro a seguir, estão listados os principais elementos que transformaram a 

localidade em um “eldorado logístico”: 

 

Quadro 1 - Principais externalidades positivas do DI de Queimados 

 

Distâncias Infraestrutura Isenções fiscais Grandes 

empreendimentos 

Compra do 

terreno 

PAVUNA Linha 

Vermelha – 31 

km; 
 

Centro do Rio de 

Janeiro – 40 km; 
 

Porto Sepetiba / 

Itaguaí – 45 km; 
 

Porto do Rio de 

Janeiro – 40 km; 
 

REDUC – 40 km; 
 

Volta Redonda – 

76 km; 

Substação de energia 

elétrica exclusiva; 

 

Telefonia digital c/ 

fibra ótica; 

 

Internet banda larga; 

Gás canalizado; 

 

Abastecimento de 

água; 

 

Cabine de segurança 

da PM; 

Lei Municipal – 

748/2005 

(Isenção fiscal por 

10 anos, exceto o 

ISS - Imposto 

sobre serviços que 

é reduzido para 

2%) 

 

Lei estadual 

5636/2010 

(Redução do 

ICMS de 15 % 

para 2%) 

Ampliação do Porto 

de Sepetiba; 

 

Construção do Arco 

Rodoviário 

Metropolitano 

Fluminense; 

 

Construção do pólo 

intermodal 

ferroviário da MRS 

Intermediadas 

pela CODIN - 

(Preços 

subsidiados) 

 

ZENQ – (Zona 

Especial de 

Negócios) – 

 

Ocupação 

controlada pelo 

plano diretor da 

prefeitura para 

evitar conflitos de 

uso 

 

Fonte: Elaborado a partir da entrevista realizada na ASDINQ. 

 

Em sua página na internet, a primeira informação que a ASDINQ oferece é 

justamente sua localização privilegiada, como podemos perceber no mapa a seguir (Figura 

10): 
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Figura 10. Mapa que evidencia a “Localização privilegiada” do Distrito Industrial 

Fonte: ASDINQ, s/a 

 

 

Essa “localização privilegiada” como já mencionada anteriormente, fica às margens 

da rodovia Presidente Dutra a 4 km de distância do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro. 

(figura 11.) 

 

 
 

Figura 11. Entrada do Distrito Industrial – localização privilegiada e “Eldorado Logístico” 

Fonte: Trabalho de campo, 2014. 
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2.2.2. O “clima favorável aos negócios” e o aumento das receitas municipais 

 

Todas essas “economias externas”, aliadas as articulações politicas entre o governo 

municipal e o governo estadual, criaram o dito “clima favorável aos negócios”, e o número de 

empresas ativas no distrito industrial aumentou seguidamente, segundo a ASDINQ, 70% do 

PIB da cidade de Queimados é produzido no seu interior. No gráfico a seguir, percebemos a 

importância da localidade para a arrecadação do município (gráfico 4): 

 

GRÁFICO 4 - Repasse de ICMS do distrito industrial para a prefeitura 

 
Fonte: Arquivo da ASDINQ (cedido durante entrevista realizada em 18/03/14) (org, própria) 

 

Com isso a arrecadação fiscal total do município dá um salto significativo, sendo 

inclusive mais preponderante para o orçamento municipal do que os repasses estaduais algo 

bem incomum para uma cidade do tamanho de Queimados
13

, como podemos observar a 

seguir (gráfico 5): 

 

 

 

 

                                                           
13

 Não está presente no gráfico o montante relacionado ao repasse do Estado dos fundos do FUNDEF/FUNDEM 

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental/ Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) 
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GRÁFICO 5 - Repasse do estado x ICMS gerado no município 

 
Fonte: TCE-RJ, 2013 

 

Esse aumento significativo na arrecadação foi permitido pelo crescimento no número 

de empresas ativas no Distrito Industrial (Gráfico 6) 

 

GRÁFICO 6 - Número de empresas estabelecidas no Distrito Industrial 

 

Fonte: Arquivo da ASDINQ (cedido durante entrevista realizada em 18/03/14) (org, própria) 

 

O número de empresas ativas salta de 10 para 23, enquanto que o número de 

estabelecimentos em implantação vai de nenhum para 17, no período de 4 anos, fica 

perceptível o impacto da lei de isenção fiscal, estabelecida em 2010, pelo governo estadual, e 

do atrativo gerado pelo anúncio de grandes empreendimentos na região. A cidade de 
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Queimados, inclusive, foi incluída entre as regiões beneficiadas pela lei de isenção do ICMS 

devido em grande parte a proximidade entre o prefeito e o governador, ambos do mesmo 

partido politico. Nota-se a importância do prefeito/gestor municipal que possui “boas 

articulações” com instâncias superiores do governo estadual e federal.  

Podemos confirmar a consolidação da localidade como um verdadeiro “oásis 

produtivo”, ao observar o salto que a cidade realiza no indicador de exportação de 

mercadorias (tabela 7.): 

 

TABELA 7. Exportação de mercadorias por munícipio 

 

 Exportações de mercadorias ( 1000 US$ FOB) 

Regiões de Governo e 
municípios 

2009 2010 2011 2012 

Estado (RJ) 15 687 425 22 243 452 32 195 810 31 458 030 

 

Rio de Janeiro(capital) 3 201 860 3 339 025 6 564 990 7 241 701 

Belford Roxo 56 783 55 217 61 349 51 264 

Duque de Caxias 1 367 093 1 419 147 1 442 298 2 210 828 

Japeri - - 166   176 

Mesquita 8 608 2 996 58 117 

Nilópolis 343 132 376   76 

Nova Iguaçu 31 786 15 699 19 610 27 067 

Queimados 6 709 34 907 32 442 37 330 

São João de Meriti 50 576 71 820 1 126 787 

Fonte: CEPERJ, Anuário Estatístico 2013. (org. própria) 

 

Em termos percentuais o crescimento é de 456%; a cidade só fica atrás na região de 

Belford Roxo, sede da Bayer, e de Duque de Caxias, sede da REDUC, perfazendo um total de 

mais de 37 milhões de dólares em exportações de mercadorias produzidas. 

 

2.2.3 O surgimento de novos eixos produtivos e a “redefinição do papel das cidades” na 

economia fluminense 

 

Essa busca das empresas por se “deslocar” dos grandes centros irá incentivar a 

formação destes distritos industriais por toda a Baixada Fluminense. Neste cenário, a 

localização “privilegiada” dos municípios, próximos a entroncamentos rodoviários e 

mercados consumidores, se destaca. Este processo em curso se acentua a partir da década de 
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1990, e realiza uma verdadeira reordenação territorial da economia fluminense, 

historicamente marcada por uma centralidade.  

Novos eixos produtivos vão surgindo para além da capital carioca: o norte 

fluminense, e a economia baseada no setor petrolífero, e a Baixada Fluminense, que aparece 

como um local “propício” a investimentos de indústrias dispostas a se mudarem da capital ou 

a expandirem seus empreendimentos.  

No gráfico a seguir, notamos como a economia fluminense assiste a perda relativa da 

importância da produção industrial na capital e a emersão dos outros dois polos de 

desenvolvimento econômico industrial (gráfico 7.). 

 

GRÁFICO 7 – Composição das atividades industriais no PIB do estado (%) 

 

 
 

Fonte: Fundação Ceperj, anuário estatístico 2012. (Org. própria). 

 

Se anteriormente a atividade industrial da capital carioca representava quase 45% da 

produção industrial do estado, hoje esse indicativo não chega a 20%, enquanto que o Norte 

Fluminense assume a condição de principal vetor de crescimento local representando mais de 

um terço da produção industrial do Rio de Janeiro. A Baixada. apesar de diminuir seu 

percentual absoluto de 15% para 10%, em termos comparativos à metrópole ganha 

importância. Vale ressaltar, entretanto, que apesar de significativa, essa “mudança de eixo 

produtivo”, resultado das saídas das grandes plantas fabris dos grandes centros urbanos, não 

significa uma perda da importância econômica da capital, que ainda é a grande concentradora 
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de serviços e de atividades financeiras. Por exemplo, no ano de 2012, 80% das aplicações de 

crédito de todo o estado foram realizados na cidade do Rio de Janeiro, e também: 78% dos 

depósitos à vista do setor privado, além de possuir 1171 agências bancárias de um total de 

1966 do estado do Rio de Janeiro. (CEPERJ, 2013) 

Essa concentração das atividades financeiras na capital pode ser entendida como 

fruto da capacidade do capital industrial de deslocar exclusivamente seu lócus produtivo, 

permanecendo com os escritórios, e entrepostos administrativos na capital, ou seja, a capital 

do estado perde plantas fabris, mas continua altamente concentradora de atividades 

financeiras não perdendo sua importância.  

 
Temos, assim, por um lado, a redefinição do papel de cidades antes 

secundárias na organização dessas áreas, ampliando a especialização do 

núcleo, e produzindo novas centralidades na metrópole. Por outro lado, 

temos a expansão da influência do espaço metropolitano para além de seus 

limites tradicionais, incorporando de formas variadas cidades e aglomerados 

urbanos mais afastados. (OLIVEIRA, 2009, p. 9-10) 

 

Essa “transformação” do espaço metropolitano fluminense revela a capacidade da 

indústria contemporânea de administrar sua produção à distância, compondo uma realidade 

em que os destinos do território são definidos por atores exógenos, criando áreas que 

“funcionam sob um regime obediente a preocupações subordinadas a lógicas distantes, 

externas em relação à área da ação; mas essas lógicas são internas aos setores e às 

empresas e às empresas globais que as mobilizam.” (SANTOS, 2013, p. 93).  

No distrito industrial esta característica fica evidente empiricamente, pois, em nosso 

levantamento constatamos que pelo menos 16 de um total de 23 empresas ativas possuem 

seus escritórios centrais localizados em outra cidade
14

, dentre essas empresas: a Arfrio, 

Citycol, Tangará Foods/Sanes, Quartzolit, Power Boats, Burn, Grupo Euronete, VIFRIO, 

Raft, Henamar, Pactual, e o DER, possuem sedes administrativas nas cidades do Rio de 

Janeiro ou na Grande São Paulo. Enquanto que a P&G, a NKS, MK3, e o grupo AJE são 

empreendimentos de administração estrangeira, normalmente conglomerados de empresas 

administradas por uma unidade sede do país de origem. 

Como já dito anteriormente, a atratividade que o local é capaz de exercer para o 

capital industrial, se torna uma questão fundamental na gestão municipal atualmente, se 

destacando nesta lógica as cidades que possuem uma maior capacidade de exercer o “city 

marketing” e de se promover. Isto desencadeará um ambiente de intensa “guerra fiscal”, a dita 

                                                           
14

 Ver nos anexos a listagem completa das empresas instaladas no Distrito Industrial 
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“propensão à mobilidade do capital produtivo” (CHESNAIS, 1996, p.28), chegará a níveis 

exorbitantes onde “as mudanças de localização de atividades industriais são às vezes 

precedidas de uma acirrada competição entre Estados e municípios pela instalação de novas 

fábricas.” (SANTOS, SILVEIRA, 2006, p. 112).  

As implicações desta lógica em que “o grande capital passa a ter uma enorme 

ubiquidade, podendo esta em qualquer região para produzir para qualquer outra, e cada 

uma delas torna-se uma opção a mais entre muitas” (PIQUET, 2007, p. 24) são um abandono 

da perspectiva de um desenvolvimento nacional, esperando que a descentralização, e os 

governos locais e municipais, “produzam o milagre de resolver os problemas de emprego e 

renda” (Ibid, p. 27), perdendo-se a perspectiva de um desenvolvimento regional mais 

abrangente, sendo pensado em uma escala maior. Logo:  

 

O nacional dá lugar ao local, e a gestão substitui o planejamento. Enquanto 

antes o debate se centrava em torno de questões sobre as desigualdades inter-

regionais, sobre as carências dos equipamentos urbanos de uso coletivo e 

sobre a racionalização do uso do solo, agora a questão regional-urbana 

remete ao campo da competitividade. Entra em moda o planejamento 

estratégico – inspirado e baseado no planejamento estratégico empresarial. 

(Ibidem, p. 27) 

 

 

No item a seguir, discutiremos, portanto, as implicações deste modelo urbano 

empresarial, na ordenação territorial do município de Queimados, e as consequências desta 

acirrada “guerra fiscal”, no desenvolvimento regional fluminense. 

 

2.3 A “guerra fiscal” e a gestão pública “empreendedora”  

 

“O cenário do ‘cada um por si’ já está em ação, e será provavelmente o 

cenário dominante dos próximos vinte anos. Nesse cenário, vê-se ‘cada 

companhia, cidade, região, país e grupo social atrelar-se à defesa e 

promoção de suas próprias vantagens comparativas e posição já adquirida’. 

A competitividade e a produtividade são erigidas em dogma absoluto (...)” 

François Chesnais
15

 

 

A consequência direta dessas transformações político-econômicas é o acirramento 

das competições intermunicipais, pois as cidades procuram atender aos requisitos impostos 

pelas empresas e indústrias praticamente colocando seus “territórios a venda”. É possível 

                                                           
15

 A mundialização do capital, 1996, p. 319. Ed. Xamã 
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perceber como o “espaço” deve se adequar aos dogmas da produtividade e da 

competitividade. 

 

2.3.1. “Produtividade espacial” e a “guerra dos lugares” 

 

Santos (2006, p.166), define a ideia de “produtividade espacial”, em que, “assim 

como se fala de produtividade de uma máquina, de uma plantação, de uma empresa,. 

podemos, também, falar de produtividade espacial ou produtividade geográfica”. Portanto, 

podemos considerar que o território também deve ser analisado sobre uma perspectiva 

mercantilizada, em que determinados “espaços” são mais “rentáveis que outros”, nesta lógica 

 

os lugares se distinguiriam pela diferente capacidade de oferecer 

rentabilidade aos investimentos. Essa rentabilidade é maior ou menor, em 

virtude das condições locais de ordem técnica (equipamentos, infra-

estrutura, acessibilidade) e organizacional (leis locais, impostos, relações 

trabalhistas, tradição laboral). (SANTOS, 2006, p. 166) 

 

Como já dito anteriormente, as décadas de 1970 e 1980 assistem ao fenômeno da 

“deslocalização de fábricas” (WALLERSTEIN, 2007), e da “desindustrialização dos países 

centrais” (HARVEY, 2007), e estes acontecimentos implicam em consequências diretas sobre 

as relações entre a indústria e o território. Com a dita “aniquilação do espaço pelo tempo”, e 

da “compressão espaço-temporal” (HARVEY, 2007, 2012), o capital industrial se torna muito 

mais propenso à mobilidade, passando a possuir uma enorme “ubiquidade” (PIQUET, 2007, 

p.25), decuplicando sua capacidade intrínseca de se comprometer e descomprometer, 

(CHESNAIS, 1996, p. 27). Logo 

 

como os investidores investem onde é lucrativo investir, resta aos lugares – 

regiões e cidades – competir entre si por esses investimentos, procedimento 

que estimula o discurso sobre o papel dos governos locais, vistos como os 

agentes capazes de induzir, mobilizar e promover o crescimento econômico 

de seus próprios espaços. (...) A nova agenda dos organismos internacionais 

– fortemente influenciada pelos conceitos de desenvolvimento sustentável, 

competitividade urbana e descentralização – reforça essa tendência do 

pensamento sobre a competição entre cidades. (PIQUET, 2007, p.26 e 27) 

 

Assim, percebemos como o “capital industrial” se torna um agente 

consideravelmente decisivo na configuração territorial dos municípios, a intensa competição 
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entre os lugares por investimentos, coloca a indústria em uma situação privilegiada na 

negociação que envolve a instalação de uma unidade produtiva em determinado local.  

A CODIN em seu informativo periódico nº 28, de janeiro de 2014, anuncia mais uma 

empresa que optou por se estabelecer no estado do Rio de Janeiro: 

 

Foi assinado no dia 05 de dezembro pelo Governador Sergio Cabral e o 

Diretor Global de Estratégia e Desenvolvimento da Jaguar Land Rover, em 

cerimônia no Palácio Guanabara, o memorando para a vinda da montadora 

inglesa para o estado do Rio de Janeiro (...) A nova planta industrial será 

instalada no município de Itatiaia, localizado na região do Médio Paraíba do 

estado. (...) A CODIN foi peça fundamental nesse processo. Apresentou 

para a JLR dez opções de terrenos nos municípios de Barra do Piraí, 

Barra Mansa, Itatiaia, Magé, Nova Iguaçu, Queimados, Porto Real, 

Resende, São Gonçalo e Seropédica e acompanhou a empresa durante todo 

o processo de seleção até a escolha da JLR pelo terreno localizado no 

município de Itatiaia. O município de Itatiaia ofereceu boas condições de 

topografia e infraestrutura, como vias de acesso, fornecimento de gás e 

energia, além uma localização privilegiada às margens de um 

rodoferroviário e da principal rodovia do país, a Presidente Dutra. 

(CODIN, s/p, 2014, grifo nosso) 

 

 

 

Não poderia ficar mais evidente a manifestação da intensa competição que envolve a 

instalação de um empreendimento industrial atualmente, e como os municípios não tem opção 

a não ser submeter-se o máximo possível a esta lógica. Esse cenário de intensa competição 

que Santos (2006) define como uma verdadeira “guerra dos lugares” tem como resultado duas 

principais consequências: (i) perde-se a noção de um planejamento mais abrangente, e o 

“nacional dá lugar ao local” (PIQUET, 2007, p. 27) e; (ii) a administração pública adquire um 

caráter de “gestão”, com fortes conotações “empreendedoras”. 

Até mesmo os administradores públicos se deram conta do impacto para o 

desenvolvimento regional da competição entre as cidades: Tande Vieira, o atual secretário 

estadual de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, por exemplo, afirma em entrevista 

recente que 

a região tem que ser pensada e planejada de forma global, deixando de lado 

as picuinhas locais (...) Acho que o mais inteligente seria um esforço para 

criar alternativas eficientes de mobilidade urbana e ver as potencialidades de 

cada local que podem ser complementares aos outros. (JORNAL AQUI, 

2014, p. 14) 

 

Ou seja, o cenário de competição entre os prefeitos por investimentos, e pela 

instalação de empreendimentos em seus territórios, compromete a ideia de um planejamento 
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territorial mais abrangente que se articula em um nível mais regional, essa situação chegou a 

um nível tão extremo que é percebido e criticado até mesmo pelo próprio corpo politico.  

Oliveira (2003), em seu trabalho sobre a economia espacial fluminense, também 

constata esse fenômeno: 

 

Outro aspecto problemático quando a administração municipal participa 

mais ativamente na gestão do crescimento regional, na maioria das vezes é a 

pequena cooperação entre as administrações. Ao contrario há uma 

acirramento da competição entre municípios, uma competição muitas vezes 

comprometedoras da sua capacidade de arrecadação e de sustentação de 

gastos sociais uma vez que , a administração, erroneamente caminha na 

direção de participar deste processo realizando renúncias fiscais 

(OLIVEIRA, 2003, p. 166) 

 

Seguidamente, ele enfatiza a importância de uma visão mais ampliada do 

desenvolvimento econômico das prefeituras municipais, e da necessidade de práticas de 

cooperação das politicas de planejamento estratégico, pois 

 

a ação isolada de administrações municipais tem limitações estruturais. E 

isso começa a ser percebido por todos. A competição (...) cede lugar, em 

alguns casos a novas formas de relação politica que (...)  podem se expressar 

como ‘cooperação competitiva’, ou ‘associação induzida’” (OLIVEIRA, 

2003, p. 166) 

 

 

Os avanços nessa “cooperação intraregional” ainda são muito tímidos, esbarrando 

nas rivalidades entre os grupos políticos, e também na obrigação cada vez maior dos 

municípios de se submeterem aos pressupostos definidos pelos “potenciais investidores”. 

Afinal nessa concepção de “empreendedorismo urbano” a cidade que não se tornar “atrativa 

aos negócios” acaba ficando à margem do processo modernizador.  

 

2.3.2. O “empreendedorismo urbano”  

 

O outro importante elemento desta redefinição do papel da gestão do território é o 

forte caráter “empreendedor” que ela assume, a administração pública fica marcada pelo 

“perfil ideal dos novos prefeitos (...), de gestores urbanos, aparentemente mais afeitos aos 

negócios e ao marketing do que à politica” (PIQUET, 2007, p.27). Logo 
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Estes prefeitos teriam a “legitimidade” que os políticos “corrompidos” 

perderam e poderiam falar em nome de uma vontade única, que visaria antes 

de tudo a defender e promover a cidade, em um processo despolitizador e 

autoritário, em que a cidade do encontro e do confronto entre cidadãos 

desapareceria. (VAINER apud PIQUET, 2007, p. 27) 

 

 

O exemplo de Queimados é paradigmático: seu prefeito é a representação do gestor 

empreendedor, e sua reeleição com 90% dos votos evidencia o sucesso desta imagem de 

“gestor urbano”. Sempre presente nos círculos empresariais, define os rumos das politicas 

públicas junto à FIRJAN e a ASDINQ, sua imagem é mais associada ao “administrador 

moderno”, do que a um “politico tradicional”. 

 Nas figuras 12 e 13 observamos a placa presente em frente à sede da ASDINQ, 

localizada no distrito industrial, principal entidade criada para defender os interesses 

empresariais – atua diretamente na gestão municipal e possui canal de comunicação direta 

com o prefeito, e a apresentação dos resultados do governo municipal, ao lado do presidente 

da ASDINQ, e do representante da FIRJAN.  

 

 

Figura 12. ASDINQ – associação criada para defender 

os interesses empresariais  
Fonte: Trabalho de campo – Acervo do autor 

 

Figura 13. Prefeito, presidente da ASDINQ e 

representante da FIRJAN apresentando os resultados 

da administração da cidade. 

Fonte: FIRJAN, 2011, s/p. 

 

Novos agentes ganham importância e peso nas decisões politicas e na tarefa de “gerir 

as cidades”. É possível perceber claramente a confluência entre os interesses públicos e 

privados nas medidas tomadas pela prefeitura municipal em seu plano diretor ao estabelecer 

no zoneamento municipal, a criação da ZENQ (Zona Especial de Negócios de Queimados), 

destinada a “complexos de empreendimentos econômicos agropecuários, industriais, de 

serviços e turísticos, geradores de trabalho e renda, de interesse para a sustentabilidade da 
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economia municipal” (PREFEITURA DE QUEIMADOS, 2006, p. 20), buscando evitar 

conflitos de uso do solo. 

Nessa categoria de zoneamento, o entorno do distrito industrial e grande parte da 

região próxima à Rodovia Presidente Dutra é destinada ao estabelecimento tanto de imensos 

galpões logísticos como reservado para expansão física do distrito, já programada e definida 

em decreto oficial. 

Esses enormes terrenos ficam, portanto, à espera de um uso, grandes regiões são 

mantidas “congeladas”, na expectativa de se converterem posteriormente a algum uso 

industrial, nota-se na claramente no espaço urbano o antagonismo e o contraste entre o núcleo 

urbano que se formou aglomerado à EFCB, um grande centro de comércio e serviços, e a 

região do distrito industrial, localizado em um verdadeiro “vazio demográfico”, em uma área 

de semblante “quase rural”. No seguinte mapa esta estrutura urbana fica explicita (figura 14): 

 

 
Figura 14. Uso do Solo de Queimados – “vazio urbano” 

Fonte: SIMÕES, 2011, p. 286 

 

 

Este processo evidencia a consonância entre a gestão pública e a necessidade das 

empresas, onde a administração municipal altamente articulada com o poder privado 

estabelece um zoneamento que privilegia os empreendimentos industriais. Com isso, a 

reordenação territorial da cidade tem como agente hegemônico não somente o Estado, mas 

também o “capital industrial privado”, que acaba por possuir o poder de definir os destinos do 

uso do território. 
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O centro de Queimados, como é possível perceber no mapa de uso do solo, é um 

grande concentrador de comércio e serviços, e é marcado pela grande presença do “setor 

informal”, com um enorme número de “camelôs”, parte da paisagem urbana da cidade. No 

entanto, recentemente, a prefeitura anunciou um projeto de “requalificação do centro urbano”, 

um modelo visando justamente a adequação da cidade a condição de um local que quer 

redefinir seu papel regional, se transformando em uma cidade “exemplo de crescimento 

econômico”. Nesse projeto, financiado e idealizado pelo Banco Mundial, a inspiração vêm 

dos “países de primeiro mundo”: 

 

O Prefeito Max Lemos recebeu nesta terça-feira (17), representantes do 

Banco Mundial, da Concessionária SuperVia e das Secretarias Estaduais de 

Obras e de Transportes. Na agenda da comitiva, além deste encontro, estava 

marcada uma reunião com o Secretário Municipal de Urbanismo André 

Bianche e uma visita ao centro da cidade, que receberá um projeto precursor 

no estado, que visa a requalificação em torno da estação ferroviária. Além de 

intervenções urbanísticas, o plano ainda direciona centralizar acessos aos 

meios de transportes como ciclovias, rodoviárias e pontos de meios de 

locomoção alternativos. O projeto que será desenvolvido em Queimados, 

ainda sem custos estimados, será financiado pelo Banco Mundial. (...) Um 

dos representantes do Banco Mundial e especialista em transportes, Diego 

Canales, disse que o projeto é sucesso nos EUA, Europa e Ásia e trazê-lo 

para a Baixada Fluminense é um desafio (PREFEITURA DE 

QUEIMADOS, 2013, s/p, grifo nosso) 

 

Mais uma vez, fica evidente a manifestação da administração pública como uma 

confluência entre atores privados, que gerem o espaço visando atingir então a “produtividade 

espacial”, tornando o mais atrativo possível, para os novos investimentos. As consequências 

dessas reordenações e requalificações urbanas já são conhecidas na história da geografia 

urbana: a expulsão dos menos privilegiados desse centro, que agora pretende se tornar 

“moderno” e a “altura” de uma cidade que busca alcançar outro patamar político-econômico: 

 

Comerciantes informais de Queimados podem ganhar novos pontos de 

trabalho - O Prefeito de Queimados, Max Lemos, recebeu a direção da 

Supervia para iniciar os estudos de remodelação da Estação Ferroviária do 

Município, visando colocar o comércio informal da cidade nos espaços da 

empresa responsável pelos trens urbanos do Estado do Rio de Janeiro.(...) 

De acordo com o diretor da Supervia, Luiz de Souza, a empresa está 

elaborando um estudo para remodelação da Estação Ferroviária de 

Queimados. “Queremos ajudar o comércio informal local fazendo um ponto 

para eles em nosso espaço, mas ainda estamos na fase de estudo que tem 

várias variáveis: econômica, de engenharia e social.” (PREFEITURA DE 

QUEIMADOS, 2013[b], grifo nosso) 
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A seguir podemos observar (figura 15, figura 16 e figura 17) como é significativa 

essa presença do “setor informal” da economia no centro da cidade, sendo uma “paisagem” 

não correspondente a uma “cidade que aspira ser progressista”: 

 

 

 

Figura 15. Os “camelôs”: muito presentes no centro da 

cidade 

Fonte: Trabalho de Campo, acervo do autor. 

 

 

Figura 16. Comerciantes “informais” próximos à estação 

da Supervia 

Fonte: Trabalho de campo, acervo do autor. 

 

Figura 17. Centro comercial que  será “requalifcado”, o projeto é financiado pelo Banco Mundial 

Fonte: Trabalho de Campo, acervo do autor. 

 

Essas modificações do centro da cidade de Queimados revelam a forma em que a 

lógica urbana da cidade assume um caráter “altamente empreendedor”, e gerir a cidade se 

transforma em exercício de “city marketing” e de “planejamento estratégico”. Esse é o dito 

processo despolitizador, criando a “cidade do pensamento único” (VAINER apud PIQUET, 

2007), e estão ligados diretamente com a ideologia progressista que toma conta das 

prefeituras da Baixada, que na tentativa de romper com as “representações ideológicas” do 
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passado, assumem totalmente a condição de gerar o “clima favorável aos negócios” que 

Harvey (2011) define como a responsabilidade contemporânea principal do Estado na era 

“neoliberal”.  

Podemos concluir, portanto, definindo que a “produtividade espacial”, a 

competitividade e o “empreendedorismo urbano” se tornam os verdadeiros dogmas do poder 

público e da gestão municipal contemporânea, se transformando em algo praticamente 

hegemônico, onde as prefeituras que não se submetem a essa lógica são vistas como 

“ultrapassadas”. 

 

2.4 Os impactos do processo modernizador no “mundo do trabalho” 

 

Uma ideia comum e muito presente nos discursos das elites políticas, ao se referirem 

à industrialização em curso na Baixada Fluminense, é o da promessa de inúmeros empregos, é 

possível detectar nas falas do prefeito e dos órgãos oficiais, sempre a previsão de números 

altíssimos de empregos gerados. Sob essa premissa é possível defender que, apesar de todas 

as possíveis contradições envolvidas nesse “projeto modernizador”, a “farta” disponibilidade 

de empregos compensaria qualquer consequência negativa. 

Essas previsões sempre apontam números e ofertas de empregos extremamente 

otimistas, e são marcadas sempre por um discurso genérico, que não enfatiza detalhadamente 

onde esses empregos são gerados e quais as condições desse “trabalho”: 

 

Este ano, mais de 50 empresários interessados em se instalar em Queimados 

já visitaram o Distrito Industrial. Até o final de 2010, quatorze novas 

empresas se fixarão na cidade, gerando 3.500 empregos diretos e nove mil 

indiretos. (SINCONVANI EM AÇÃO, 2010, p. 11)  

 

Outra das previsões feitas pelos órgãos oficiais aponta: “Com o desenvolvimento 

industrial, já foram gerados 3.140 empregos, a maioria para técnicos nas áreas de 

construção civil, alimentícia e produção. A expectativa é que até o fim do ano sejam 

oferecidos 8 mil empregos.” (PREFEITURA DE QUEIMADOS, 2013). 

O que essas previsões não levam em conta, contudo, são as condições 

estruturalmente ligadas a instalação desses empreendimentos industriais oriundos do processo 

de expansão do capital industrial para as regiões periféricas do capitalismo. Esta expansão é 

resultado de intensas transformações políticas e econômicas recentes, consequências da 
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reestruturação produtiva do capitalismo pós década de 1970, que se caracteriza por uma 

ofensiva generalizada ao trabalho organizado e sindicalizado. (ANTUNES, 2005, p. 86).  

 

2.4.1. O processo modernizador e os modelos tecnológicos “poupadores de mão de obra” 

 

Com já discutindo anteriormente, durante os ditos “trinta anos dourados” do 

capitalismo, foram concedidos relativos benefícios aos trabalhadores dos países centrais, 

entretanto, este fortalecimento do “welfare state” implicou em altos índices inflacionários 

que culminam na crise da década de 1970, e assim o capitalismo necessitou “reorganizar suas 

bases produtivas” para crescer novamente (HARVEY, 2007). A mudança das bases 

produtivas para os países periféricos é uma das características fundamentais desta lógica, que 

aliada a crescente redução dos benefícios trabalhistas acumulados ao longo do período 

anterior, irão formar a base da ideologia do “trabalhador flexível”. 

O novo modelo toyotista, formulado pelo engenheiro Taichi Ohno, tem como 

paradigma central a ideia da produtividade, e a partir da década de 1970 podemos afirmar que 

a força da empresa não está no numero de empregados que possui, mas sim em sua 

capacidade de produzir o máximo possível com o menor contingente necessário. 

Este “ataque sistematizado ao trabalho” predomina hoje nos “lemas administrativos” 

que enfocam a “produção sem gordura de pessoal” e a “fragmentação dos processos de 

trabalho” (CHESNAIS, 1996, p.28). Além, é claro, da intensificação do uso da alta tecnologia 

em praticamente todos os setores industriais, diminuindo consideravelmente o número de 

empregados das grandes industriais, criando níveis críticos do dito “desemprego tecnológico”. 

Logo 

 

O investimento de substituição, necessário à modernização tecnológica, 

desloca de suas atividades uma boa parte daqueles que aí aplicavam seu 

capital de trabalho. De acordo com a fórmula sugerida por Singer, a criação 

de empregos resulta no crescimento do desemprego. Isso não é um jogo de 

palavras. Com efeito, onde antes dois, três ou às vezes uma dúzia de 

trabalhadores dividiam o trabalho, agora basta um trabalhador. E 

frequentemente esse novo cargo não caberá a nenhum daqueles que antes 

desempenhavam as atividades tradicionais originais. (SANTOS, 2009, p. 42) 

 

 

Ou seja: 
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O progresso técnico atual muda profundamente a composição técnica do 

capital e reduz rápida e drasticamente a demanda de mão de obra, 

principalmente nos setores mais afetados pela modernização. (Ibid, p. 43) 

 

 

Percebemos como a questão do emprego no setor industrial enfrenta uma realidade 

em que os investimentos em modernização tecnológica, diminuem o emprego na linha de 

produção, criando os empregos majoritariamente na área administrativa, ou altamente 

especializados nas áreas de engenharia, informática e etc., e considerando que grande parte 

dos escritórios e centros administrativos das empresas ficam nos centros urbanos das grandes 

cidades podemos afirmar que criação de empregos acaba repercutindo em outros lugares que 

não na cidade em que a unidade produtiva se instala. 

A confluência entre o progresso técnico aliado a volatilidade adquirida pelo capital 

industrial criam esse cenário, portanto: 

 

a destruição de postos de trabalho, muito superior à criação de novos 

empregos, não é só uma espécie de fatalidade atribuída “à tecnologia” em si 

mesma. Ela resulta, pelo menos em igual medida, da mobilidade de ação 

quase total que o capital industrial recuperou, para investir e desinvestir à 

vontade, “em casa” ou no estrangeiro. (CHESNAIS, 1996, p. 304) 

 

 

Ao se dissecar os dados disponíveis referentes à estrutura de empregos criados na 

cidade de Queimados, conseguimos perceber essa lógica contraditória, onde apesar de o 

município passar por um momento de intensos investimentos industriais, e viver o ápice do 

crescimento econômico, a oferta real de empregos no setor industrial, aumenta, mas não é 

ainda a principal fonte de empregos na cidade (Gráfico 8). 
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GRÁFICO 8 – Participação das atividades econômicas no emprego formal (2012) 

 

. 
Fonte: Fundação Cepertj, 2013 

*APU (Administração pública) 

 

Nota-se que os empregos no setor industrial correspondem a 17% da oferta de 

empregos formais, ao contraponto que a construção civil, o setor de comércio e serviços 

respondem respectivamente por 31%, 18% e 21%. Logo, apesar de todo o dinamismo 

econômico, são esses setores complementares que fornecem oferta de empregos para a 

população local. Isto se deve justamente a esta característica fundamental da indústria 

contemporânea de incorporar “elementos tecnológicos altamente poupadores de mão-de-obra” 

(SANTOS, 2009, p. 43). Vale ressaltar também que este levantamento leva em conta somente 

os trabalhadores formais, com carteira assinada, e segundo o Atlas Brasil, a cidade de 

Queimados apresenta um percentual de 20% de trabalhadores sem carteira assinada
16

, ou seja, 

não constam nessa listagem, grande parte dessa população que provavelmente trabalha ou por 

conta própria nos “camelôs”, ou como “ambulantes”, ou no setor de serviços exercendo 

atividades de caráter bem “precarizados”.  

Dissecando ainda mais os números, percebemos mais algumas questões relacionadas 

à estrutura de emprego da cidade (gráfico 9.): 

 

                                                           
16

 ATLAS BRASIL, 2014. Disponível em: www.atlasbrasil.org.br/2013. 
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GRÁFICO 9 - Deslocamentos do trabalho na cidade de Queimados (2010) 

 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

  

Neste levantamento, disponível no censo demográfico de 2010, do IBGE, notamos 

que precisamente 53% da população exerce sua ocupação principal em outro município, e da 

população que trabalha na própria cidade um numero considerável trabalha majoritariamente 

no setor da construção, ou do comércio. Neste levantamento, que trabalha com a variável 

“ocupação principal”, entram na conta os trabalhadores “informais”, e percebe-se a distância 

ainda maior entre o número de trabalhadores no setor de comercio, serviços e construção civil 

e o setor industrial. 

Esses atenuantes são acentuados pela alta exigência de qualificação da mão-de-obra 

fabril contemporânea, sendo o município de Queimados marcado historicamente por baixos 

índices de qualidade na educação e de baixas ofertas de cursos superiores e técnicos. Simões 

destaca que: 

 

Estas unidades (fabris) não são grandes geradoras de empregos locais, pois 

em geral, utilizam de tecnologias avançadas que exigem uma grau de 

qualificação que os trabalhadores locais não possuem. (...) menos de 1% da 

população tem mais de 15 anos de estudo e mais da metade possui menos de 

sete anos de estudo. Os efeitos da criação de cursos superiores na cidade 
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ainda não se fizeram sentir, o que deve ocorrer a médio prazo. (SIMÕES, 

2006, p. 200) 

 

 

Contudo, a questão do deslocamento significa um custo adicional para as empresas, 

afinal empregar pessoas oriundas de lugares mais distantes acaba se tornando mais custoso. 

Assim, a questão da formação da mão-de-obra qualificada passa a se tornar alvo de esforços 

da administração pública que tenta reverter esse quadro (em um processo clássico de 

sociabilização dos custos), observamos no município a recente instalação da ‘Estácio de Sá’ 

no centro da cidade, com cursos voltados para a formação de uma mão-de-obra qualificada 

local
17

. A articulação entre a prefeitura e o governo do estado para a instalação de uma CVT 

(Centro de Vocação Tecnológica)
18

, a implementação de ensino técnico nas escolas de ensino 

médio locais
19

, e também a promessa de uma instalação da UERJ (Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro)  na cidade, que já terá vestibular em 2015
20

, mas como já dito, os efeitos 

desses cursos deve se fazer sentir somente a médio e longo prazo. 

Esse impacto significativo do setor da construção civil na estrutura de empregos 

revela mais um elemento contraditório da expansão das plantas fabris pelo Distrito Industrial 

de Queimados: a construção dessas plantas necessita de um alto número de trabalhadores da 

construção civil, contudo esses empregos normalmente são temporários e ocupados por 

trabalhadores com pouca qualificação. Apesar de temporários, as pessoas que se mudam para 

ocupar esses postos de trabalho migram definitivamente, e assim criam um cenário em que 

observamos nos números atuais um baixo índice de desemprego, mas que no médio prazo, 

tende a aumentar consideravelmente, na medida em que a construção desses galpões e plantas 

fabris é finalizada. 

Nota-se a seguir (Gráfico 10) como é impactante para a estrutura do município a 

construção civil: 

 

 

 

                                                           
17

 Os cursos oferecidos por essa nova unidade da Estácio são: (Presenciais) Administração, Direito, Gestão de 

Recursos Humanos e Processos Gerenciais. (À distância) Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências 

Contábeis, Gestão da tecnologia da informação, Gestão Pública, Letras, Marketing, Pedagogia e Sistemas de 

Informação. – todos relacionados a demanda de mão-de-obra qualificada do D.I. 
18

 http://revistaqueimados.com.br/noticia/2014-01/cvt-de-queimados-esta-com-inscricoes-abertas.  
19

 http://queimados-rj.blogspot.com.br/2014/05/queimados-tera-escola-de-ensino-medio.html.  
20 http://www.queimados.rj.gov.br/noticias_publicacao.asp?idArea=5&idn=1136 – Campus da uerj em 

Queimados terá vestibular já em 2015. 

http://revistaqueimados.com.br/noticia/2014-01/cvt-de-queimados-esta-com-inscricoes-abertas
http://queimados-rj.blogspot.com.br/2014/05/queimados-tera-escola-de-ensino-medio.html
http://www.queimados.rj.gov.br/noticias_publicacao.asp?idArea=5&idn=1136
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GRÁFICO 10 - Número de estabelecimentos industriais por classe: 

 

 

Fonte: Ceperj, 2012. 

*SIUP – Serviços Industriais de Utilidade Pública 

 

O distrito industrial conta atualmente com 17 empresas em instalação que estão na 

fase de construção dos galpões, e observa-se rapidamente em um “passeio” pelas suas ruas 

esse aspecto de “local em ebulição” (Figuras 18 e 19). 

 

 
Figura 18. Galpões sendo construídos 

Fonte: Trabalho de campo – acervo do autor. 

 
Figura 19. Forte presença da construção civil no DI 

Fonte: Trabalho de campo – acervo do autor. 
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As taxas de crescimento populacional (Tabela 8) evidenciam o aumento da 

importância do município, que passa a atrair um numero considerável de trabalhadores, 

principalmente em conta da forte presença ideológica de um discurso modernizador, assim é 

possível pressupor que ao se diminuir posteriormente as ofertas de emprego no setor da 

construção civil, dificilmente a indústria será capaz de oferecer postos de trabalho a todos os 

“recém-chegados”. 

 

TABELA 8. Crescimento populacional ao longo dos anos 

 

 1991 2000 2010 Crescimento (%) 

Estado 12.807.706 14.391.282 15.989.929 24,85% 

Rio de Janeiro 5.480.768 5.857.904 6.320.446 15,32% 

Belford Roxo 360.714 434.474 469.332 30,11% 

Duque de Caxias 667.821 775.456 855.048 28,04% 

Japeri 65.723 83.278 95.492 45,29% 

Mesquita 142.058 166.080 168.376 18,53% 

Nilópolis 158.092 153.712 157.425 -0,42% 

Nova Iguaçu 630.384 754.519 796.257 26,31% 

Queimados 98.825 121.993 137.962 39,60% 

São João de Meriti 425.772 449.476 458.673 7,73% 

 

Fonte: Ceperj, 2013. 

 

2.4.2 A alta rotatividade e a “era da empresa enxuta” 

 

Os dados disponíveis relacionados ao emprego no município de Queimados (Tabela 

9) são muito claros no tocante a relação entre admissões e desligamentos, ainda que o 

dinamismo econômico tenha criado um numero considerável de empregos entre diretos e 

indiretos (principalmente na construção civil como observamos no item anterior). A alta 

rotatividade no emprego, representada pela grande quantidade de desligamentos, torna 

explicita esse caráter fragilizado da organização do trabalho. 
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TABELA 9 - Número de admissões e desligamentos no município de Queimados 

 

 Admissões Desligamentos 

2008 3.868 3.337 

2009 3.405 3.369 

2010 6.425 5.031 

2011 8.004 5.649 

2012 12.886 7.767 

2013 6.230 7.945 

 

Fonte: CEPERJ, Anuário Estatístico 2013. 

 

O número de admissões consequentemente aumenta devido à construção das plantas 

fabris e da oferta de empregos na produção industrial. Contudo um dado considerável 

presente nesta tabela é o alto numero de desligamentos, evidenciando a emersão deste 

trabalho “flexível” com uma alta rotatividade no emprego – a imagem clássica do operário 

fabril que “dedicava sua vida inteira” a uma empresa pertence a um passado muito remoto. O 

que temos hoje é o “trabalho” desprendido de obrigações e regulamentações por parte da 

indústria. Isto é tão evidente que no ano de 2013 o saldo entre contratações e demissões é 

negativo, havendo mais demissões, mesmo sendo um ano de intenso crescimento econômico 

para o município. Sobre isso Marcio Pochmann (2009, s/p), presidente do IPEA (Instituto De 

Pesquisas Econômicas Aplicadas) alertava: “as empresas vêm usando, de uma forma 

significativa, o recurso da rotatividade para rebaixar custos de contratação e provocando o 

achatamento salarial, reduzindo a remuneração a níveis cada vez mais próximos do salário 

mínimo.” 

Esta faceta da “eliminação de gordura de pessoal” (CHESNAIS, 1996, p. 28) da 

empresa moderna é evidenciada ao nos debruçarmos sobre os dados referentes à contratação 

de pessoal no setor da “indústria da transformação” no período de três anos (tabela 10.): 

 

TABELA 10 - Ocupações que mais admitiram no período 01/2010 – 12/2013 
 

Ocupações 
Salário 

médio 
Admissões Demissões Saldo 

Alimentador de Linha de Produção 762,12 671 409 262 

Forjador Prensista 939,22 212 184 28 

Auxiliar de Escritório, em Geral 674,34 140 121 19 
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Ajudante de Motorista 829,46 115 91 24 

Moldador, a Mao 769,41 102 108 -6 

Ceramista 1.053,35 102 12 90 

Trabalhador da Elaboração de Pré-fabricados 

(Concreto Armado) 
694,99 97 75 22 

Motorista de Caminhão (Rotas Regionais e 

Internacionais) 
1.070,22 87 78 9 

Costureiro na Confecção em Serie 669,40 86 103 -17 

Almoxarife 1.191,50 82 58 24 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. 

  

O setor da indústria da transformação, no período de três anos, contratou 3.765 

pessoas, (o setor da construção civil no mesmo período contratou 15.230 pessoas)
21

, e ao 

buscarmos na lista as dez ocupações que mais admitiram percebemos fatores como “alta 

rotatividade”, “ampliação generalizada de trabalhadores precarizados” – com médias salariais 

bem próximas ao salário mínimo, além é claro de um quadro de contratação bem limitado. 

Nesses três anos de intenso crescimento econômico a oferta de empregos no setor industrial 

cresceu timidamente, pois como já afirmamos anteriormente a indústria moderna caracteriza-

se pela “substituição crescente de parcelas de trabalhadores manuais pelo maquinário 

tecnocientifico” (ANTUNES, 2005, p. 50) e pela consolidação da “era da empresa enxuta” 

(ibid, p. 62). 

Percebe-se nitidamente que nesse processo de reestruturação produtiva a indústria se 

apresenta como um agente diferenciado de sua estrutura clássica em que por excelência 

mostrava sua força através do número de empregados. Agora a grande indústria mede sua 

eficácia pelos altos índices de produtividade, ou seja, sua capacidade de produzir o máximo 

possível com mínimo necessário de pessoal, além é claro das novas horizontalidades que a 

organização do trabalho assume envolvendo o alto índice de trabalhadores terceirizados 

(HARVEY, 2007, p. 167).  

Assim se 

 

No apogeu do taylorismo/fordismo a pujança de uma empresa mensurava-se 

pelo número de empregados que nela exerciam sua atividade de trabalho, 

                                                           
21

 Ministério do trabalho e emprego: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php.   

http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_perfil_municipio/index.php
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pode-se dizer que na era da acumulação flexível e da “empresa enxuta” 

merecem destaque, e são citadas como exemplos a ser seguidos, aquelas 

empresas que dispõem de menor contingente de força de trabalho e que 

apesar disso tem maiores índices de produtividade. (ANTUNES, 2009, p. 

55) 

 

 

Podemos concluir, portanto, que a emersão desta nova “geografia econômica e 

industrial de Queimados” carrega elementos fundamentais para se entender a reestruturação 

produtiva-territorial em curso no modo de produção capitalista contemporâneo, e nas relações 

entre indústria e território, e que o desenvolvimento econômico regional esconde as 

contradições latentes e estruturalmente ligadas à expansão das industriais para a periferia do 

capitalismo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em nossa pesquisa tentamos resgatar as origens do atual processo em curso na 

Baixada Fluminense, que nos últimos vinte anos busca assumir um “novo papel” na Geografia 

Econômica Fluminense, e desvendar seus impactos político-econômicos. Essa incipiente 

expansão das indústrias para regiões até então ignoradas, aliadas a um forte discurso 

ideológico progressista fomentam a imagem de uma “Nova Baixada”, que superaria seus 

problemas historicamente conhecidos através do crescimento econômico. Contudo, grande 

parte dos atores hegemônicos, ao reforçarem este discurso “modernista” ignoram outros 

fatores intimamente ligados à expansão do capitalismo industrial para a periferia. Faz-se 

necessário o esforço teórico e analítico de se aprofundar nas consequências desta 

“industrialização”, e enxergar suas nuances e impactos na configuração do território 

fluminense. 

Dentre as atuais mudanças na economia do estado do Rio de Janeiro a principal é a 

valorização econômica e produtiva de outras regiões em detrimento da capital; a Baixada 

Fluminense e o Norte Fluminense, por exemplo, despontam nos indicadores industriais, 

contudo a cidade do Rio de Janeiro ainda é uma grande concentradora de comércio e serviços, 

exercendo uma incomparável centralidade. Importante também é a confluência dos atores 

políticos estaduais e federais, algo que foi durante muito tempo no Rio de Janeiro um entrave 

aos investimentos.  

A Baixada, que possuía anteriormente algumas indústrias de muita importância, 

como a Bayern e a REDUC em Belford Roxo e Duque de Caxias respectivamente, nunca 

consolidou seu potencial logístico, sendo sempre uma região marcada pela presença das ditas 

“cidades dormitórios”. Dessa forma, se orienta para assumir um papel mais “preponderante” 

na economia regional. Nova Iguaçu estabeleceu um distrito industrial, recentemente, a cidade 

de Japeri também investe na consolidação de seu condomínio industrial, além do incentivo do 

governo estadual para as industriais se estabelecerem em regiões próximas a Rodovia 

Presidente Dutra. É possível detectar essa “transformação do papel da Baixada” até mesmo na 

construção de CVTs, Faetecs, novos polos universitários e cursos técnicos pela região. 

O caso de Queimados, contudo, é emblemático, exaltado pelo poder público e pela 

mídia especializada, é tratada como um “modelo de cidade progressista”. O ex-governador do 

estado chega afirmar que: “Uma revolução Industrial está acontecendo em Queimados” 

(SÉRGIO CABRAL, 2013). Entretanto, a despeito do discurso hegemônico, é importante 
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perceber como essas transformações em curso implicam em reordenações no espaço 

geográfico da Baixada Fluminense, e que apesar do aumento das receitas municipais e da 

inserção das cidades no “mapa do crescimento econômico”, inúmeras contradições intrínsecas 

à expansão do capitalismo contemporâneo estão presentes na Baixada. A primeira delas é a 

gestão pública, que sob o mantra do “discurso neoliberal” e da “eficiência administrativa” se 

vê submetida a interesses de pequenas elites econômicas e outros agentes hegemônicos que 

irão interferir diretamente na administração municipal, criando a “cidade do pensamento 

único” (VAINER apud PIQUET, 2008), e gerando um processo despolitizador em que 

administrar uma cidade se confunde com administrar uma empresa. 

 Outra questão problemática que emerge desse modelo “desenvolvimentista” é o 

grande poder de barganha que a classe empresarial adquire perante os prefeitos, nas relações 

entre indústria e território cabe ao segundo se submeter indiscriminadamente aos interesses do 

primeiro, criando um cenário caótico de intensa competição por fábricas e unidades 

produtivas que nesta situação são “presenteadas” com isenções fiscais de 10 anos, terrenos 

cedidos gratuitamente, instalações de energia, água, saneamento, fibra ótica, internet, etc. A 

contrapartida de geração de empregos também está longe do cenário exibido pelos jornais e 

periódicos que realizam previsões de números altíssimos de vagas sem mencionar a alta 

especialização que envolve a contratação de determinados cargos, ou que esses “empregos” 

todos são estimativas de ofertas que possivelmente surgirão no setor de serviços. 

Essa competitividade dogmática chegou à determinada situação em que até mesmo 

os próprios prefeitos e gestores se deram conta da problemática; contudo, é impossível pensar 

em uma ruptura com esse modelo quando grande parte dos prefeitos precisa apresentar 

resultados administrativos eficientes (que hoje significam unicamente “atrair indústrias” e 

investimentos para seus limites municipais). Da mesma forma, pressupor uma colaboração 

“inter-regional” entre os prefeitos também é difícil devido às eternas “incongruências” 

politicas históricas da Baixada Fluminense, e à própria limitação brasileira de gestão de suas 

regiões metropolitanas. 

No centro de Queimados também fica perceptível os impactos dessa “abertura 

econômica” da Baixada, pois, para continuar aumentando seus indicadores econômicos, 

seguir sendo uma cidade “modelo de gestão empreendedora”, e recebendo investimentos a 

prefeitura precisa readequar a forma urbana local. A reforma definida e planejada pelo Banco 

Mundial e pela Supervia é uma expulsão muito mal disfarçada pelo poder público dos 

comerciantes informais do centro da cidade (afinal, uma cidade que “aspira os ares do 



64 
 

progresso” não pode  ter um cartão de visitas “manchado” pelo símbolo da paisagem terceiro-

mundista: o “vendedor ambulante”). 

Cabe, portanto, à geografia e às ciências sociais, a investigação que analisa a 

realidade para além das questões aparentes, desvendando o processo em todas as suas formas, 

mostrando que o crescimento econômico e a euforia pela ascensão da Baixada Fluminense 

escondem contradições e questões, que virão à tona e devem ser debatidas e problematizadas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. – Questionário com as perguntas realizadas durante a entrevista concedida 

pela ASDINQ 

 

 

Questionário aplicado no dia 18/03/2014, para a secretaria executiva da 

ASDINQ. 

 

1. O que levou as empresas a escolherem o distrito industrial? 

 

2. Qual a principal dificuldade ainda encontrada pela empresa para seu 

estabelecimento e expansão? Possuem planos de se consolidar na 

localização e expandir seus investimentos? 

 

3. Tem isenção para as indústrias se instalarem no local? Qual o percentual de 

isenção de impostos?  

 

4. A atração das indústrias tem aumentado a arrecadação de impostos? A 

isenção fiscal vem provocando impactos no orçamento da prefeitura? 

 

5. Quais as indústrias que são mais incentivadas pela prefeitura a se 

instalarem no local? Existe uma complementaridade entre os setores 

instalados no distrito? 

 

6. Como funciona a relação entre o aumento das industriais e a criação de 

empregos? 

 

7. Existem cidades que concorrem diretamente com Queimados pela atração 

das indústrias?  
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Anexo 2. – Lista completa das indústrias estabelecidas no D. I. 

 

 EMPRESAS ATIVAS NO DISTRITO INDUSTRIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMPRESAS EM INSTALAÇÃO NO D. I.

  Empresa Atividade 

1 RHI  Metalúrgica 

2 SKAFE Ind. de Cosméticos 

3 V.TRUM Ind. de refratários 

4 QUEIMADOS INV. IND  Montagem  de eletroeletrônicos 

5 DURATEX C. Civil 

6 SAYOART Ind. Têxtil 

7 RIO LAB Ind. Química 

8 ARTSUL Ind. C. Civil 

9 INVESTIPLAN Montagem  de eletroeletrônicos 

10 PORTO FERRO Metalúrgica 

11 RAFT II Metalúrgica 

12 IND. DE COLCHÕES Industria 

  Empresa Atividade 

1 ARFRIO Frigorífico 

2 CITYCOL Ind. Têxtil 

3 TANGARÁ FOODS/SANES Armazéns Frigoríficos 

4 QUARTZOLIT Ind.de Argamassa 

5 MULTIBLOCO  Artef. de concreto 

6 POWER BOATS  Ind.Náutica 

7 JRM21 Ind Plást. e Reciclagem  

8 RELUZ  Ind.Cosméticos 

9 BURN         Ind. de Higiene e limpeza 

10 VIG XAVIER  Vig. e Segurança 

11 GRUPO AJE Ind. Refrigerantes 

12 P & G  Ind.Customização 

13 NKS     Montagem  de eletroeletrônicos 

14 VIFRIO Armazéns Frigoríficos 

15 GRUPO EURONETE Ind. Naútica 

16 RAFT          Ind. de Embalagens Metálicas 

17 MULTIBLOCO II Ind. C Civil 

18 PACTUAL         Ind. de Higiene e limpeza 

19 ATIVPLUS Ind. de bebidas 

20 MASTERPAV     Ind. C Civil 

21 MK3 Montagem  de eletroeletrônicos 

22 DER Usina de Asfalto do Estado do RJ 

23 HENAMAR ind. Química 



71 
 

13 PRECON Ind C. Civil 

14 SAYLUJ Ind. de Cosméticos 

15 K2M2 Ind. Química 

16 PIRAQUE Ind. Alimentícia 

17 TOP LONAS Ind. Têxtil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


