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1 – Como o senhor vê o desempenho 
do setor metalomecânico no Ceará 
e no Brasil?  

Sampaio Filho - A indústria de 
maneira geral tem sido muito 
afetada pela grave crise econômica. 
Nos últimos cinco anos, a economia 
brasileira passou por forte declínio 
no crescimento. Mesmo com os 
esforços do Governo Federal, o 
desempenho dos investimentos não 
responde na mesma intensidade 
e a indústria de transformação 
continua com desempenho em 
queda. O setor metalomecânico 
sofre esses reflexos. É o caso das 
siderúrgicas que, com capacidade 

Com diferenciais tecnológicos e 
processos considerados o estado 
da arte na indústria siderúrgica, 
a planta da CSP inclui, em suas 
instalações, um laboratório central 
de última geração. Essa estrutura é 
responsável por garantir o controle 
máximo de qualidade desde o 
recebimento de matérias-primas 
até a expedição das placas de aço 
da companhia. Considerado o 
laboratório mais moderno do setor 
no Brasil, é equipado com sistemas 
automatizados e opera com rapidez, 
eficiência e alta precisão. Para 
garantir esse resultado, uma equipe 
altamente capacitada, formada 
por 93 profissionais, é responsável 
pelas atividades e por garantir que 
a empresa atenda aos rigorosos 
padrões internacionais do setor.

Nesse corpo técnico, 70 (75%) são 
cearenses e 35 (38%) são mulheres. 
Essa equipe realizou 574 mil ensaios 
ao longo de 2016, com um pico de 
97 mil ensaios em dezembro. E está 
distribuída numa estrutura que 

para produzir cerca de 50 milhões 
de toneladas por ano, produziram 
33 milhões de toneladas em 2015 e 
30,2 milhões de toneladas em 2016, 
em consequência, principalmente, 
da queda nas vendas internas. 
No Ceará, não é diferente. Nossa 
indústria metalomecânica é 
caracterizada principalmente 
pelo segmento seriado e de 
serviços, que tem sofrido retração 
em decorrência da redução de 
demanda da construção civil. 
No entanto, em plena crise, a 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) começou a produzir, no 
Ceará, resultado de investimentos 

da ordem de US$ 5,4 bilhões. 
Nesse cenário, o desafio para 2017 
é manter o parque produtivo em 
operação e tentar saídas inovadoras 
para a retração do mercado.

2 – O SIMEC realiza algum trabalho 
voltado para o fortalecimento dos 
fornecedores locais? 

Sampaio Filho - Nos últimos anos, 
temos mantido como palavra de 
ordem a certificação das empresas 
associadas e a busca pela inovação, 
como forma de sobrevivência 
à crise. A própria CSP, já no 
período de implantação, firmou 
parcerias para qualificar a cadeia 
de fornecedores locais, e isso 
envolveu muitas empresas do setor 
metalomecânico. Hoje podemos 
afirmar, com tranquilidade, 
que temos uma indústria bem 
preparada para atender às 
demandas de crescimento quando 
a economia e o mercado reagirem. 
Temos procurado levar essa 
mesma vertente para os dois polos 
localizados no interior, a exemplo 
das empresas de transformação 
de alumínio da região do Cariri, 
que passaram recentemente por 
processo de certificação para se 
tornarem mais competitivas. Já o 
polo da região do Jaguaribe criou 
uma central de compras para 
reduzir custos. 

3 –  Há um planejamento para 
aproveitar as oportunidades de 
negócios geradas no CIPP? 

Sampaio Filho - O SIMEC sempre 
foi um indutor do aproveitamento 
de oportunidades de negócios 
na cadeia do setor. O Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém 
não tem sido diferente. Incentivar a 
qualificação das empresas tem sido 
uma ação constante do SIMEC nos 
últimos anos.

4 – As empresas do setor estão 
aptas para atender ao CIPP? 

Sampaio Filho - Temos 
disponibilizado programas 
que subsidiam as consultorias, 
por exemplo, voltadas para a 
certificação das empresas, seja 
através de convênios com o Sebrae, 
seja através de outras fontes. Mas 
o importante tem sido fomentar 
a cultura da certificação e da 
inovação.

5 - As indústrias do setor 
metalomecânico já adotam 
práticas de sustentabilidade? 

Sampaio Filho – Sim e temos 
vários exemplos, como Aço 
Cearense, Esmaltec, Metalic, 
Eletra, dentre muitas outras, que 
atuam fortemente com a cultura da 
sustentabilidade. 

Sampaio Filho: “A CSP, já no período de implantação, 
firmou parcerias para qualificar a cadeia de fornecedores locais” 

Chegamos ao fim dos primeiros seis meses do período de ramp up de produção 
com um marco na indústria siderúrgica do Brasil: um milhão de toneladas 
de placas de aço produzidas até dezembro do ano passado, numa região em 
que somos os pioneiros do setor. Muitos desafios foram superados. Um deles 
foi a criação de oportunidades de emprego no Ceará, com o treinamento 
e capacitação de mão de obra local, realizado com investimentos de R$ 5 
milhões e executado pelo Senai-CE. Em 2017, nossa missão é desenvolver 
esses profissionais de forma contínua. E que todos possamos trabalhar, 
com espírito de time. Voltados para uma visão de longo prazo, em que os 
conceitos-chave são colaboração, cooperação e competitividade. 

Por competitividade, entendemos não apenas reduzir custos como uma 
questão crucial em um cenário global bastante desafiador para a indústria 
siderúrgica e num mercado cada vez mais seletivo. Sim, queremos ter baixo 
custo. Mas com qualidade de produto que atenda e supere, num processo de 
melhoria contínua, as expectativas de nossos clientes. 

Isso envolve desde a capacitação continuada de nossa mão de obra, à 
integração da cadeia de fornecedores. Do desenvolvimento de parceiros 

ENTREVISTA - PRESIDENTE DO SIMEC, SAMPAIO FILHO se divide, na verdade, entre três 
laboratórios principais, sob gestão 
do laboratório central: de matérias-
primas, de ferro-gusa e aço e de 
meio ambiente. 

“Foi um desafio enorme começar 
todas as atividades nos laboratórios 
juntamente com o início da produção 
da usina e garantir que milhares de 
testes fossem realizados ao mesmo 
tempo. Essa etapa foi superada 
graças à incrível performance dos 
nossos jovens cearenses, sendo 55 
oriundos do Senai-CE e que bateram 
vários recordes internos. O mérito 
em primeiríssimo lugar é desse 
time de profissionais locais”, afirma 
o gerente geral de Metalurgia e 
Qualidade da CSP, Henrique Freitas. 

Quanto aos diferenciais, o 
laboratório de matérias-primas, 
por exemplo, conta com uma 
planta de amostragem com oito 
andares, distribuídos em 36 metros 
de altura e integrada às correias 
responsáveis pelo transporte de 

minério de ferro, carvão e fundentes 
do Porto do Pecém até a CSP. Sem 
precedentes na siderurgia nacional, 
esse sistema é 100% automatizado 
e viabiliza o controle dos insumos 
desde o descarregamento dos 
navios no porto. As amostras são 
analisadas por um robô, que verifica 
características como granulometria 
e umidade. “À medida que acontece 
o descarregamento, começa o 
trabalho de análise”, explica a 
coordenadora do laboratório central, 
Márcia Oliveira.

Já o laboratório de aço e gusa 
controla a qualidade do ferro-gusa 
e das placas de aço, do início ao fim 
do processo produtivo. A tecnologia 
é a mais avançada disponível 
no mercado internacional, com 
sistemas de transporte pneumático 
que permitem uma rapidez 
impressionante. As amostras 
chegam para análise em um tempo 
máximo de 1 minuto na linha mais 
extensa, que atende ao alto-forno da 

Laboratório da CSP é o mais moderno do setor no país

Sistema robotizado de alta precisão é utilizado para analisar 
características físicas de minério, pelotas e fundentes.

Time responsável pela análise 
das matérias-primas da siderúrgica

Planta de amostragem: oito andares, 
36 metros e tecnologia de última geração

Meio ambiente: aspectos decisivos para 
a sustentabilidade e cumprimento da legislação

Corpo técnico de 93 colaboradores - 75% cearenses e 38% mulheres

Realizou 574.246 ensaios em 2016

Foram 97 mil ensaios apenas em dezembro

A estrutura se subdivide em três unidades: matérias-primas, aço e gusa e meio ambiente

A planta de amostragem tem 8 andares, está integrada às correias transportadoras e conta até com um robô

As correias que transportam as amostras até o laboratório de matérias-primas chegam a 11 km

O laboratório de aço e gusa recebe as amostras dos processos em, no máximo, 1 minuto

O sistema pneumático que liga o alto-forno ao laboratório de aço e gusa tem 759 metros

O laboratório de meio ambiente analisa os efluentes, águas de processos e de estações de tratamento, contribuindo 
para evitar a poluição dos ecossistemas na região

regionais à logística para garantir o cumprimento rigoroso dos nossos prazos 
com eficiência. Em resumo, a visão de negócio da CSP é produzir com mão 
de obra cada vez mais qualificada, excelência de processos, alta performance, 
inovação, baixo custo, qualidade internacional, preço competitivo e foco no 
cliente. 

A competitividade também significa, como pilar de nosso direcionamento 
estratégico, colocar a segurança sempre em primeiro lugar. 

Trabalhando de forma incansável e com disciplina para garantir a segurança 
ocupacional e o bem-estar de nossos colaboradores diretos e terceiros. 
Usando toda a tecnologia embarcada em nossa planta industrial, e da 
qual nos orgulhamos, para obter os melhores resultados em produtividade. 
Mas com respeito ao meio ambiente. Isso inclui ainda canais de comunicação 
e relacionamento com as comunidades vizinhas, baseados na ética e na 
sustentabilidade. 

É dessa forma que vamos seguir em frente para um 2017 com resultados 
ainda mais grandiosos do que os que tivemos em 2016. E trabalhando, com 
determinação, pelo desenvolvimento da região, do Ceará e do Brasil.

CSP e tem 759 metros de extensão. 
Esses equipamentos possibilitam 
à companhia garantir que os seus 
produtos atendem as exigências 
de seus clientes e das sociedades 
classificadoras globais em mercados 
específicos, como o da indústria 
naval.

O laboratório de meio ambiente, por 
sua vez, tem uma atuação estratégica 
nas questões de sustentabilidade. 
Controla os efluentes, as águas de 
processos fabris e a água nas estações 
de tratamento. Os equipamentos 
são de alta performance e checam 
aspectos decisivos e sujeitos à 
legislação ambiental do país, para 
detectar riscos como a presença de 
metais pesados e micro-organismos, 
por exemplo. É uma contribuição 
fundamental para que a CSP possa 
manter um nível de reúso de água 
da ordem de 98% e descartar 
efluentes sem que haja qualquer 
contaminação dos ecossistemas na 
região.
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A CSP dá continuidade à parceria com o Senai-CE por meio do convênio
que viabiliza o Programa Jovem Aprendiz CSP, voltado para jovens de 18
a 24 anos das comunidades vizinhas à usina. Moradores de São Gonçalo
do Amarante e Caucaia serão beneficiados com duas modalidades de
treinamento em siderurgia: operador de processos siderúrgicos e ope-
rador de manutenção eletromecânica. A assinatura do contrato reuniu
o presidente da companhia, Eduardo Parente; a gerente geral de Capital
Humano da empresa, Silmara Polli; o presidente da FIEC, Beto Studart,
e o diretor regional do Senai-CE, Paulo André Holanda. Mais informa-
ções no www.cspecem.com.br, na sala do Senai em São Gonçalo do Ama-
rante e no Sine Pecém.

A CSP é um divisor de águas na siderurgia no Brasil e na Amé-
rica Latina, sendo a líder entre as siderúrgicas em tecnologia 
embarcada, no país. Em sintonia com esse posicionamento, a 
sul-coreana Posco, uma das sócias do empreendimento, é res-
ponsável pela transferência de tecnologia, por meio de um con-
trato que está 82% executado. Mas, para que esse know-how 
seja devidamente assimilado em todos os setores da empresa, 
entra em ação uma interface fundamental: a área de Pesquisa 
& Desenvolvimento + Inovação, que trabalha em parceria com 
as instituições científicas e de ensino locais e nacionais. “A atu-
ação da área está focada prioritariamente em redução de custos 
e agregação de valor aos nossos produtos”, explica o gerente 
Miguel Bentes.

O executivo sul-coreano Stan (Sungho) Lee assumiu, em janeiro de 2017, as atividades de 
diretor administrativo na CSP. Antes da siderúrgica, Lee atuou como diretor nas áreas de gestão 
estratégica, administrativa e financeira da Dongkuk, uma das sócias da companhia. Além disso, 
conta, em sua carreira, com passagem pela Daewoo Securities, Korea Exchange Bank (KEB) e 
Academia Militar da Coreia do Sul, onde foi professor. É graduado pela Universidade de Nova 
York e Universidade Nacional de Seul, com formação na área de Ciências Políticas.

PROGRAMA JOVEM APRENDIZ

CONHEÇA A NOSSA ÁREA DE P&D+I

Em apenas dois meses, a aciaria e o lingotamento contínuo da CSP cer-
tificaram 174 operadores que participaram do Programa de Qualificação 
do Senai-CE. A certificação mais recente ocorreu em janeiro, marcada 
por mensagens de motivação, pertencimento e espírito de equipe. 
Os novos operadores tiveram seis meses de treinamento in company, 
supervisionados por “padrinhos”. Agora, passam a realizar as atividades 
sem a necessidade de acompanhamento. Começa uma outra etapa de 
suas carreiras, após muitos desaf ios e superação.

NOVOS OPERADORES

FIQUE POR
DENTRO

NA VANGUARDA DA SIDERURGIA 

A CSP tem um volume de tecnologia superior ao das usinas do Brasil e 

América Latina

Os sócios (Vale, Dongkuk e Posco) têm uma experiência global 

acumulada em práticas eficientes de produção, qualidade, negócios e 

logística

82% do contrato de transferência de tecnologia com a Posco estão 

concluídos

10 profissionais alocados nas áreas de P&D+Inovação

Parcerias com instituições científicas e de ensino locais e nacionais

Prioridade para redução de custos e agregação de valor aos produtos

Entre as linhas de pesquisa atuais, estão o desenvolvimento de 

matérias-primas locais e o uso de energia solar no processo fabril


