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Ser uma empresa que valoriza e prioriza a mão de obra local 
é um orgulho para a CSP
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A CSP é um projeto espetacular, em todos 
os sentidos. Tanto pela grandiosidade de 
ser a primeira siderúrgica integrada da 
região Nordeste, com investimentos de 
US$ 5,4 bilhões, quanto pelos desafios 
superados ao longo de nossa história. Es-
tou feliz de passar a fazer parte da equipe 
e poder contribuir neste novo momento: 
o de consolidação da empresa na fase 
operacional. 

Concluímos o comissionamento das nos-
sas plantas, começamos a produzir as 
primeiras placas de aço feitas no Ceará, 
iniciamos as exportações e seguimos nos 
integrando cada vez mais com a econo-
mia, mercado de trabalho e comunidade 
locais. Grandes conquistas.

Nesta nova fase os desafios são dife-
rentes. Temos uma planta no estado da 
arte da indústria siderúrgica, projetada 
e construída para estar entre as mais 
competitivas do mundo. Mas isso vai de-
pender da equipe que passou a operá-la. 
Não podemos relaxar, nosso mercado é 
global, competimos com empresas do 
mundo todo. Temos que ser os melhores, 
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Novo presidente tem expertise sólida 
em grandes organizações

Eduardo Parente

Como o senhor avalia a importância atu-
al da CSP para a economia do Ceará?

Camilo Santana: Fundamental. A CSP 
representa um marco para a economia 
do Ceará, já que a companhia trará um 
incremento de 48% em nosso PIB indus-
trial e 12% no PIB total do Estado. São 
mais oportunidades e possibilidade de 
desenvolvimento para o Ceará.

Quais outros frutos que a CSP está tra-
zendo para o Ceará em termos de atra-
ção de investimentos?

Camilo Santana: A CSP, com certeza, 
ajudará na captação de novos negócios 
para o Estado. Muitas empresas, inclu-
sive de outros países, já demonstraram 
interesse em se instalar na nossa ZPE 
desde que a siderúrgica começou a ope-
rar. A CSP está localizada em uma zona 
de livre exportação, que coloca o Ceará 
na rota de vários países.

A empresa tem cerca de 70% de cearenses 
em seu quadro funcional. Como o senhor vê 
pessoas formadas no próprio Estado, hoje 
trabalhando na operação de uma cadeia 
produtiva nova na economia local?

Camilo Santana: Isso só nos enche de 
orgulho e dá ainda mais motivação 
para seguir trabalhando na captação de 
novos negócios. Temos investido na for-
mação e qualificação de mão de obra da 
população do Pecém. No ano passado, 
inauguramos o Centro de Treinamento 
Técnico do Ceará (CTTC), em Caucaia, 
que está sendo muito importante nesse 
processo.  

A parceria com o Governo do Estado 
tem sido decisiva para o sucesso da 
CSP. Que ações do poder público o se-
nhor destacaria como mais importan-
tes para garantir a viabilização da CSP?

Camilo Santana: Realizamos diversas 
obras de infraestrutura para atender a 
demanda da CSP, como a construção da 
CE-576 (rodovia de placas) e a duplicação 
da CE-155. Inauguramos, ainda, a correia 
transportadora de minério e estamos re-
alizando a ampliação e modernização do  
Porto do Pecém, com a construção dos 
berços 7, 8 e 9. Os investimentos somam 
mais de R$ 1 bilhão em obras. 

Que setores o senhor destacaria como 

beneficiados pela operação da primeira 
usina siderúrgica integrada do Nordes-
te?

Camilo Santana: A Companhia Side-
rúrgica do Pecém abre um leque de 
oportunidades muito grande para o 
setor metalomecânico. As empresas 
poderão, inclusive, instalar-se na pró-
pria ZPE e aumentar nossa produção e 
nossas exportações.  

Como o senhor vê, no futuro, o im-
pacto da CSP para a economia, o 
mercado de trabalho e o desenvol-
vimento socioeconômico do Estado?

Camilo Santana: A CSP é a realiza-
ção de um sonho e será fundamental 
para o desenvolvimento do nosso Es-
tado, já que teremos a produção de 
matéria-prima aqui. Com a indústria, 
a possibilidade de atrair novas em-
presas aumenta muito e ajudará na 
geração de novos empregos. Seria 
bom se todos os cearenses tivessem 
a chance de conhecer a siderúrgica 
e entender a importância dela para 
o Ceará. 

extremamente disciplinados e eficientes. 

E temos que fazer isso em linha com os 
nossos valores, com orgulho de sermos 
referência na indústria também em ter-
mos de responsabilidade. Precisamos 
trabalhar em segurança, cuidando de si, 
dos colegas de trabalho e do ambiente 
que nos cerca. Sempre. Irredutíveis. 

O povo cearense é nosso companheiro 
nessa jornada. O Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém foi viabilizado com 
uma velocidade impressionante, um 
exemplo da força que temos quando uni-
mos a iniciativa privada e um Estado com 
visão moderna como o Ceará. À socieda-
de e ao Governo do Estado, nosso muito 
obrigado. Seguimos contando com vocês 
e trabalhando muito para retribuir a con-
fiança e o apoio.

Viemos de uma trajetória de muito su-
cesso, o que gera um aumento de ex-
pectativas em todos – dentro e fora da 
empresa. Precisamos seguir entregando 
bons resultados, o desafio está apenas 
começando! Estamos juntos!

Camilo Santana

O executivo Eduardo Parente assumiu 
a presidência da CSP, em outubro, para 
liderar o novo ciclo de operações da 
primeira usina siderúrgica integrada do 
Nordeste.

Parente tem expertise sólida em gran-
des organizações. Foi diretor-presidente 
das companhias Prumo Logística e 
MRS Logística. Também atuou na 
Mckinsey&Company, durante nove anos, 
como sócio responsável pelo escritório da 
empresa no Rio de Janeiro. É engenheiro 
de produção, formado pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e com 
mestrado em Administração de Empre-
sas pela Universidade de Nova York.

Para o presidente do Conselho de Admi-
nistração da CSP, Hélio Cabral, a chegada 
do executivo dará continuidade ao plane-
jamento do empreendimento. “Estamos 
confiantes na escolha do novo presidente, 

ENTREVISTA - GOVERNADOR CAMILO SANTANA

NOVO PRESIDENTE TEM EXPERTISE 
SÓLIDA EM GRANDES ORGANIZAÇÕES

que é extremamente preparado para 
os grandes desafios da siderúrgica. 
Eduardo Parente vai contribuir de forma 
decisiva para garantir a rentabilidade, 
eficiência e competitividade da nossa 
empresa no curto prazo”, afirma.
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UMA EMPRESA 
INTERNACIONAL 
COM ALMA CEARENSE

ORGULHO DE SER CSP

“Sou eletrotécnica, com muitos anos 
de experiência na área. Soube que 
estavam realizando um processo 
seletivo para a minha área na CSP 
e não perdi tempo. Mandei currícu-
lo, fiz seleção e passei. Mas a grande 
surpresa foi quando me disseram 
que, pelo meu currículo, eu seria ad-
mitida para uma função de lideran-
ça. Foi uma alegria que eu não sei 
dizer. É uma grande realização como 
cearense e mulher.” 

Claudiomara Pinheiro, 36 anos
Líder de operação do sistema 
de distribuição de energia.

“Trabalhava na área de telemarke-
ting. Um dia, no site do Senai, vi que 
a CSP tinha um Programa de Qua-
lificação Profissional. Participei da 
seleção e passei. A identificação com 
a siderurgia foi muito grande, desde 
o início. Acabei pedindo demissão 
do emprego anterior e me joguei de 
cabeça nessa carreira que a empre-
sa me oferece. Hoje, estou realizada. 
Vejo a companhia como um exemplo 
de empresa nova e que oferece opor-
tunidade para os cearenses.”

Tamires Morais, 27 anos - Operado-
ra da sala de controle do Pátio de 
Matérias-primas.

“Entrei como trainee há cerca de 1 
ano e fui muito bem recebido. Cos-
tumo dizer que aqui temos a família 
CSP. Não esperava conseguir a vaga 
porque já tinha tentado ingressar 
pelas terceirizadas sem sucesso. 
Sempre me vi como CSP mesmo an-
tes de ser um empregado porque via 
o potencial da empresa como força 
para aumentar a riqueza da região e 
reforçar a empregabilidade das pes-
soas. Aqui tenho outro paradigma, 
outra visão de mundo.”

Emerson Bruno Teixeira, 21 anos - 
Operador de produção I da Aciaria

“Venho de uma família de pescado-
res da região. Tenho formação téc-
nica na área de manutenção elétri-
ca e trabalhava em outra empresa 
no Complexo do Pecém. Mas o meu 
grande sonho era entrar na CSP. 
Vi que precisavam de técnicos da 
minha área para a obra, corri para 
participar da seleção e passei. Com o 
fim da implantação, me inscrevi para 
trabalhar na operação e também fui 
aprovado. Não sei dizer o sentimento 
que eu tenho todos os dias quando 
eu visto a farda.”

Pedro Alves, 23 anos
Técnico de manutenção elétrica 
da Coqueria 

- Total de empregados: 2.580 (outubro/16) 
- 1.500 formados no Programa de Qualificação Profissional com o Senai-CE, dos quais 700 estão trabalhando na CSP 
- Quase 1 mil treinados em outras usinas do Brasil e de outros países 
- 97,2% dos empregados da CSP passaram por capacitação
- Em 2016, os operadores da siderúrgica já tiveram 110,9 horas de treinamento/pessoa
- 21,2% dos treinamentos realizados em 2016 foram sobre segurança
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CONHEÇA 
NOSSA FORÇA

Ser uma empresa que valoriza e prioriza 
a mão de obra local é um orgulho para a 
CSP, pois reforça a parceria com o Estado 
e com o povo que a acolheu, desde quan-
do a companhia era um projeto. Atual-
mente, cerca de 70% do quadro da CSP 
- formado por 2,5 mil empregados - são 
integrados por pessoas do Ceará. Gente 
da terra, que hoje atua numa cadeia pro-
dutiva nova na economia cearense, já que 
a empresa é a primeira usina siderúrgica 
integrada da região Nordeste do Brasil. 

Até chegar ao nível atual de produção e 
exportação, a CSP percorreu um longo 
caminho, que incluiu investir fortemente 
em capacitação para que os cearenses 
pudessem se beneficiar plenamente do 
empreendimento. Com essa visão es-
tratégica, a CSP destinou volumosos re-
cursos em treinamento local, em outros 
Estados e fora do país. O plano de capa-
citação dos empregados para a operação 
incluiu transferência de tecnologia da Co-
reia do Sul, treinamentos de supervisores 

na Indonésia, em usinas no Sudeste do 
país, em segurança e em parceria com o 
Senai-CE.

Cerca de 1.500 jovens cearenses foram 
treinados em 22 modalidades profissio-
nalizantes nessa parceria com o Senai-
-CE, perfazendo 53 turmas. Como resul-
tado, 700 cearenses que trabalham na 
siderúrgica foram formados pelo Pro-
grama de Qualificação da empresa. Qua-
lificação contínua, aliás, é uma palavra-
-chave para o sucesso da CSP. Com isso, a 
empresa contabiliza quase mil emprega-
dos que passaram por treinamentos em 
outras usinas no Brasil e no exterior.

A CSP também valoriza a diversidade, as 
questões de gênero e a inclusão social. 
As mulheres representam quase 12% 
do total de empregados e metade delas 
trabalha nas áreas de produção. A com-
petência, experiência e desenvolvimento 
profissional levou muitas delas a ocupa-
rem funções de supervisão e gerência. 
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CSP NA ABM WEEK 2016 

A CSP quer ouvir você. Conheça nossos canais de ouvidoria: 
0800 2805502 | ouvidoria@cspecem.com | www.cspecem.com

 cspceara
 cspceara
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A CSP comemorou o primeiro recorde interno de produção. Em 24 horas, 
entre os dias 30 de setembro e 10 de outubro, a área de Lingotamento 
Contínuo contabilizou 27 “corridas”. Cada corrida equivale a uma “panela” 
com 300 toneladas do aço líquido que abastece a área. Com isso, foram 
produzidas, em um dia, 8.100 toneladas de placas de aço ou 364 placas 
destinadas à exportação.

A primeira parceria da CSP com o Cine Ceará foi um sucesso. Fo-
ram dois dias do projeto Curta CSP na programação da 26ª edição 
do festival, com exibições ao ar livre na comunidade do Planalto 
Pecém e na Praça Matriz de São Gonçalo do Amarante, em outu-
bro. O público total chegou a 400 pessoas para assistir, de graça, à 
animação brasileira “As Aventuras do Pequeno Colombo”. 

Os Voluntários da Alegria CSP – grupo de voluntariado da empresa 
– contribuíram para a animação da festa organizada pela comu-
nidade da Parada em comemoração ao Dia das Crianças. Foi uma 
manhã bem divertida no Parque Botânico do Ceará. A programa-
ção incluiu a doação de quase 500 brinquedos arrecadados entre 
os empregados da siderúrgica, parquinho e algodão doce.

Com patrocínio e apoio dos grandes players do setor – entre eles a CSP 
– o maior evento técnico-científi co na América Latina, ABM Week, reuniu 
1.200 empresários e executivos no Rio de Janeiro, em setembro. A CSP 
participou da programação com palestra do gerente de Meio Ambiente, 
Marcelo Baltazar, e do especialista de Desenvolvimento de Projeto, Wilson 
Paulino. Eles falaram sobre os desafi os da implantação do projeto da CSP 
nas palestras “Compensações Ambientais na Implantação da CSP” e “Aná-
lise de Risco na Implantação de uma Siderúrgica”, respectivamente. Em 
comum, ressaltaram uma conquista obtida pela empresa: a certifi cação 
ISO 9001 alcançada em menos de três meses após o início da produção.
“Nossa operação é extremamente bem controlada e buscamos a melhoria 
contínua”, afi rmou Paulino. Baltazar explicou os diferenciais ambientais 
do processo siderúrgico da CSP e ressaltou ainda a parceria com o go-
verno estadual: “não tivemos nenhum impacto no nosso cronograma de 
implantação por questões de licenciamento. Agora o objetivo é a obtenção 
da Licença de Operação até o fi nal deste ano”, concluiu.

RECORDE DE PRODUÇÃO

CURTA CSP FESTA PARA A GAROTADA

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, 
visitou a CSP em setembro, em sua programação no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP) e na Zona de Processamento de Exportação do 
Ceará (ZPE Ceará). Estavam na comitiva os secretários estaduais de Assuntos 
Internacionais, Antonio Balhmann, e do Desenvolvimento Econômico, Nicolle 
Barbosa, juntamente com o diretor-presidente da Cearáportos, Danilo Serpa.

MINISTRO MARCOS PEREIRA 
VISITA A CSP

O ministrou realizou um tour guiado para conhecer as 
principais áreas de produção da empresa 
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