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UMA NOVA ERA

INDUSTRIAL
Mais resistente e versátil, o grafeno ganha espaço na indústria e pode ser
aplicado em diferentes segmentos. Primeiro investimento tecnológico de
impacto em larga escala da CSN Inova, composto tem enorme potencial
para revolucionar a produção e fabricação de materiais
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Equipe do Centro de
Pesquisas, localizado
em Volta Redonda

GRAFENO:

O MATERIAL
DO FUTURO

Primeiro investimento da CSN Inova Ventures aposta em novo composto
derivado do carbono, mais resistente e versátil, para revolucionar o mercado

E

letrônicos, metalurgia, construção civil, química, biomedicina e indústria espacial: em comum, segmentos
movidos a inovação e alta tecnologia. E, agora, ligados
por um elemento capaz de dar início a uma nova era industrial. Trata-se do grafeno, uma das apresentações cristalinas do carbono, mais resistente e versátil, que promete
revolucionar a produção e fabricação de materiais (saiba
mais no quadro ao lado).

envolve pesquisa, troca de conhecimento e o uso da substância em escala industrial.
A escolha da 2DM não foi por acaso. A empresa conta
com empreendedores experientes, como Antonio Helio Castro Neto e Ricardo Oliveira, duas das principais referências
no assunto, e tem como conselheiro Konstantin Novoselov,
Prêmio Nobel pelo trabalho pioneiro e sucesso em isolar o
grafeno. A 2DM possui como diferencial de mercado um
processo de produção mais barato, sustentável e com um
material final de altíssima qualidade. “Conseguimos baratear
o custo de produção e, no contraponto, temos uma eficiência de 70%, o que significa que produzimos mais com menos
matéria-prima. Nosso processo é ambientalmente amigável:
usamos a água como solvente principal e elementos biodegradáveis. Reciclamos quase todo o rejeito que geramos”,
detalha Ricardo Oliveira.
A aliança é resultado de um movimento estratégico da
CSN, que enxerga na inovação aberta e na participação em
novos negócios o cenário ideal para impulsionar o crescimento da companhia. “Está claro que o futuro é participativo. Inovação disruptiva, tecnologia e iniciativas ambientais,
sociais e de governança corporativa (ESG), combinadas a
esse modo de operar colaborativo, vieram para ficar. As empresas que não se adequarem estarão fora do jogo”, acredita
Felipe Steinbruch, cofundador da CSN Inova e líder da agenda de inovação do Grupo CSN.
Nesse contexto transformador, o grafeno tem papel central. “As aplicações poderão beneficiar o Grupo em seus diversos segmentos e abrir oportunidades de atuação, com
soluções diferenciadas e foco em suas propriedades extraordinárias. O grafeno possui altíssima resistência à deformação

DIAMANTE

mecânica, alta condutividade elétrica, suporta densidades
elevadíssimas de corrente elétrica e consegue ser impermeável mesmo ao Hélio, que é o menor elemento químico conhecido. Pensando nessas características é possível vislumbrar uma nova geração de materiais em siderurgia, soluções
energéticas e na produção de cimentos avançados”, elenca
José Noldin, head de estratégia tecnológica da CSN Inova.
Para ele, “com grafeno, o céu é o limite. A CSN entrou nessa
para valer! Vamos usar todas as nossas competências e vocações, inclusive via parcerias estratégicas, para nos firmarmos
como a melhor e maior referência na aplicação de grafeno”.
Citado na literatura científica pela primeira vez em 1962
por Peter Boehm, mas apenas isolado na década de 2000 —
período em que houve pesquisas significativas com o composto, principalmente realizadas por Andre Geim e Konstantin Novoselov, que ganharam, em 2010, o Prêmio Nobel de
Física —, o grafeno é um material bidimensional, de camadas monoatômicas de carbono e que utiliza grafita como
sua principal matéria-prima. “O Brasil é um grande produtor
de grafita e possui belíssimas reservas”, explica Noldin.
Cerca de um milhão de vezes menor do que um fio de
cabelo, o composto é um aditivo, que se misturado a outros
materiais, dá a eles características como alta condutividade
elétrica e térmica, leveza, maior resistência e menor potencial à corrosão. No caso dos metais, ao que tudo indica, surgirá uma linhagem mais resistente, durável e versátil. Já a
produção do cimento pode ser transformada. “Além de potencializar características do cimento, gera condutividade
elétrica, o que, no futuro, abrirá passagem para prédios inteligentes, monitorados a distância”, acrescenta Antonio Helio
Castro Neto, da 2DM.

GRAFITE

De olho no potencial de transformação desse aditivo, a
CSN Inova Ventures, veículo da CSN Inova que possui 100
milhões de reais comprometidos para investir em startups
nos próximos anos, fez, no início de 2021, seu primeiro aporte em soluções tecnológicas de impacto em larga escala e
consolidou uma aliança com a 2DM, startup baseada em
Singapura que possui um método único para a produção do
material. A iniciativa marcou o começo de uma parceria que
CARBONO DESORDENADO
(AMORFO)

GRAFENO

Jose Noldin, Gabriela Toribio e Felipe
Steinbruch celebram as conquistas
da CSN Inova
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Outra vantagem é habilitar materiais a situações em
que, antes, não seriam utilizados. “Estruturas isolantes
passam a ser condutoras, a ter barreiras químicas perfeitas ou se tornam impermeáveis. Plástico e alumínio, por
exemplo, podem ser utilizados de modo ainda mais diverso”, comenta Castro Neto.
O potencial de inovação do grafeno para o Grupo CSN vai
além do emprego direto nos artigos que fabrica ou na criação de novos produtos. “Pode ser um facilitador na linha de
produção da companhia, alavancando processos ou, assim
como o investimento em startups de inovação disruptiva,
representar a porta de entrada da CSN a outros nichos de
atuação e desenvolvimento de novas aplicações”, afirma Gabriela Toribio, gestora da CSN Inova Ventures
Para Gabriela, a criação do segmento possibilitou definir
e planejar de forma mais clara a estratégia de inovação da
CSN a longo prazo, culminando na criação da CSN Inova
Ventures. “Agora, a Ventures nos impulsiona a participar
ativamente do ecossistema de inovação aberta e investir
em empreendedores que resolvem grandes desafios em
mercados promissores”.
CSN INOVA: SOLUÇÕES PARA DESAFIOS DA CSN
O primeiro marco do movimento estratégico de inovação
da companhia ocorreu em 2018 com a criação da CSN Inova.
O objetivo era buscar soluções a desafios internos da própria produção com parceiros e startups. “A inovação sempre
existiu na CSN, mas não era um tema concentrado. A CSN
Inova nasceu com esse objetivo: centralizar e potencializar
tudo o que diz respeito à inovação, tecnologia e ESG para o
Grupo CSN”, explica Steinbruch.
Deu-se início, então, à fase seguinte desta jornada: o
mapeamento e estruturação de objetivos de inovação e
negócios do Grupo CSN. “Nos debruçamos sobre as operações, entrevistamos executivos para entender a direção
da nossa empresa, desafios e oportunidades. Em paralelo,
estudamos tendências, novos materiais e até novos nichos
de mercado”, explica Steinbruch, destacando que são qua-

tro os pilares dentro do CSN Inova: CSN Inova Open (realiza
a gestão de inovação e inovação aberta), CSN Inova Bridge (executa e acompanha projetos relacionado aos fatores
de Inovação ESG), CSN Inova Tech (desenvolve e executa
a estratégia tecnológica disruptiva da CSN e conduz a jornada de descarbonização) e CSN Inova Ventures (constrói
oportunidades via co-desenvolvimento e participação em
startups).
Dentro da CSN Inova Ventures, complementa Gabriela,
head da área, são quatro os segmentos a que os esforços
de inovação do veículo de investimentos se direcionarão:
indústria 4.0, energias renováveis, tecnologias que auxiliem na jornada de descarbonização (greentechs) e ESG.
Além disso, uma parte do veículo investirá em teses disruptivas, isto é, em negócios não-relacionados ao core business da CSN, mas com grande potencial para a entrada da
companhia nesses mercados.”
INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO
Sob o valor de 100 milhões de reais, o primeiro venture capital da CSN não se restringe ao aporte financeiro. A
parceria com a 2DM envolve desde intercâmbio de conhecimento técnico a apoio aos empreendedores para o desenvolvimento da companhia e institucional.
No Centro de Pesquisas da Usina Presidente Vargas
(UPV), o intercâmbio técnico-científico se dá de forma intensa, onde foi implementado recentemente um núcleo
de trabalho dedicado ao grafeno. “Recebemos grafeno da
2DM, aplicamos em testes, compartilhamos resultados,
enviamos matéria-prima de produtos e trocamos amostras. Estamos avançando nessa jornada de descoberta”,
explica Roney Lino, gerente de desenvolvimento de produtos do Centro de Pesquisas.
Os testes e pesquisas aos quais Lino cita se referem
a soluções já relacionadas a processos e produtos CSN.
“Entre todas as pesquisas a que temos nos dedicado, estamos na fase de resultado de teste em dois pilotos na
siderurgia. A expectativa é que, num futuro não distante,

“A CSN Inova nasceu com o objetivo
de centralizar e potencializar tudo o que
diz respeito à inovação, tecnologia e ESG
para o Grupo CSN”
(Felipe Steinbruch, cofundador da CSN Inova)

8

possamos anunciar produtos elaborados com grafeno,
nos posicionando na vanguarda da aplicação do grafeno
em produtos e soluções que façam parte do nosso cotidiano”, diz Noldin. Ele reconhece que o desafio tecnológico é relevante, “até mesmo porque existem vários tipos
de grafeno, em função do número de camadas monoatômicas, tamanho lateral e nível de impurezas, por exemplo.
Além disso, o sucesso depende do percentual correto, da
preparação dos compostos, das técnicas de aplicação e
controle de processo”. Um verdadeiro quebra-cabeças em
que as peças devem se encaixar perfeitamente. Isso torna
o processo mais instigante e motivador, exigindo equipes
capacitadas e aliança com parceiros externos. “A sorte é
que o Brasil apresenta um protagonismo relevante em
nanomateriais e grafeno, com amplo domínio de técnicas

bastante avançadas de caracterização, por exemplo”.
Além do grafeno, a CSN Inova Ventures já anunciou
novos investimentos em andamento. “Temos parcerias
focadas em inteligência artificial e cleantechs”, comenta
Gabriela, salientando que, apesar de a CSN Inova atuar à
frente do processo de inovação da CSN, é importante que
esse movimento seja feito no sentido contrário, das áreas
até a CSN Inova.
“É fundamental que cada área da CSN se sinta estimulada a vislumbrar inovações e nos propor, pois ninguém
conhece melhor cada área, suas dores e possibilidades, do
que a equipe que nela trabalha. Além de provocar mudanças, queremos também ser provocados pelas ideias e propostas de nossos colegas”, finaliza a gestora.

O uso do grafeno: da Terra ao espaço
A aplicação do grafeno, em termos de sustentabilidade, pode ter diversas possibilidades, como o desenvolvimento de baterias mais potentes, que dariam a carros elétricos maior autonomia, facilitando a substituição definitiva do combustível
fóssil. Placas de energia solar mais eficientes, por sua vez, podem contribuir para a
produção de energia limpa.
A biomedicina também deve se beneficiar. Estudos indicam que a detecção e o
tratamento de doenças serão aperfeiçoados. Outra linha de análise sugere o componente como aliado na recuperação de água contaminada por metais pesados.
E, até mesmo no espaço, o grafeno é capaz de chegar. Se incorporado à produção
de sondas e naves espaciais, esses veículos podem se tornar mais rápidos e potentes rumo a um universo de, quem sabe, ainda mais descobertas. E esta não é uma
história de quadrinhos ou um filme blockbuster.

Centro de Pesquisas da Usina Presidente Vargas (UPV) desenvolve trabalho intenso de pesquisa
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TEAMS:

UM PARCEIRO
PARA TODA HORA
Plataforma de comunicação colaborativa se
transformou em ferramenta essencial para mobilizar
e engajar as áreas e empresas do Grupo

*Diretoria de Tecnologia da Informação

Amaro e Mogi das Cruzes, em São Paulo, e Resende, no Rio de
Janeiro. A chegada do Teams facilitou a vida da coordenadora,
que o utiliza para as reuniões semanais.
Fabiana lembra que, antigamente, essas chamadas eram
realizadas apenas por telefone. Para ela, as reuniões por vídeo
aproximam mais as equipes. “Falamos bastante com gestores
e supervisores de outras unidades e conseguimos conectar
todos em uma única reunião, o que era praticamente impossível antes”, afirma.

Jéssica Araújo da Silva integra o
Grupo dos Campeões e incentiva o
uso da ferramenta entre os colegas

JORNADA DIGITAL

ARQUIVO PESSOAL

A adoção de plataformas digitais na pandemia, como
solução para o trabalho remoto, foi fundamental para que
as empresas mantivessem a comunicação frequente com os
colaboradores, reforçando a cultura organizacional e seus valores e atitudes. Na CSN, o Microsoft Teams ganhou papel de
protagonista nesse novo cenário. Além de ser a plataforma usada por todos para reuniões por vídeo, transformou-se no ponto
de encontro das equipes, encurtando a distância entre as áreas
e empresas do Grupo.
Num movimento orgânico, impulsionado pela área de Infraestrutura de Informática, a ferramenta conquistou espaço
relevante no dia a dia dos colaboradores. Assistente técnica da
Gerência de Transporte Rodoviário Interno na Unidade Presidente Vargas (UPV), em Volta Redonda, Jéssica Araújo da Silva
elogia as funcionalidades do Teams: “Tem sido essencial, sobretudo nesse momento pelo qual estamos passando, facilitando
o trabalho e agilizando tarefas que antes demoravam um pouco mais porque precisavam ser presenciais”.
Ela é uma das integrantes do Grupo dos Campeões, um
time de influenciadores que incentiva o uso da ferramenta e
está sempre à disposição para esclarecer dúvidas dos demais
colegas. Ao lado do departamento de Recursos Humanos, a
Gerência de Infraestrutura, liderada pelo gerente Leandro
Barcelos, mapeou em todas as áreas as pessoas com o perfil
de multiplicadores do uso da solução. Desde abril de 2019,
elas integram o grupo que ajudou a popularizar o Teams em
todas as operações.
“Existe uma colaboração intensa tanto de divulgação de
alguma informação quanto de dificuldade ou dúvidas que
possam surgir”, diz Leandro, reforçando que o grupo foi criado
para treinar e capacitar as pessoas quanto à adoção da plataforma. Entre as muitas funcionalidades, o compartilhamento de telas é visto por Jéssica como um grande facilitador na
rotina. “Estávamos acostumados a compartilhar em drives,
mas eram muito limitados e nem sempre as pessoas tinham
acesso àquela pasta específica. Com o Teams, ficou tudo mais
prático e ágil”, completa.
A equipe de Fabiana Lopes, coordenadora de Gente e Gestão da Prada Embalagem e Prada Distribuição, é composta por
dez pessoas. Acontece que esse número se divide entre Santo

virou case para a Microsoft sobre o aumento de produtividade
em todo o Grupo graças ao pacote do Microsoft 365.

Para que a plataforma obtivesse o resultado esperado em
plena pandemia, foi preciso que a área de TI do Grupo CSN se
antecipasse às tendências. O uso do Teams faz parte de um projeto maior chamado CSN Digital, que começou em 2019 com a
implementação do Office 365 – o pacote da Microsoft oferece
uma infinidade de soluções tecnológicas para otimizar a colaboração, como SharePoint e OneDrive.
Por isso, graças à visão da área de Tecnologia, que trabalhou
ao longo de meses pesquisando as melhores experiências do
mercado e fazendo benchmarks, o Grupo já estava preparado
para manter equipes e áreas conectadas. Mas a jornada digital
só se consolidou de fato, ganhando relevância, quando as equipes foram obrigadas a implementar novas formas de trabalho
e relacionamento.
Leandro diz que o movimento para que a ferramenta fosse
utilizada coincidiu com a chegada da pandemia no Brasil, sobretudo no período em que viagens tiveram de ser suspensas
ou reduzidas, e as reuniões on-line se tornaram a melhor alternativa. “Quando chegou a pandemia, nós já estávamos com
grande parte do time treinado e capacitado”, lembra o gestor.
O gerente ainda destaca a economia que o planejamento
trouxe para a companhia. O sucesso da iniciativa foi tanto que

STELLA, A ESTRELA
Dentro do Microsoft Teams, além da comunicação por vídeo
e voz – inclusive para relacionamento com o público externo
– e dos grupos que por lá se formaram, outras facilidades rapidamente foram absorvidas. A ferramenta completa oferece
aplicações como Forms e Planner (leia mais no quadro).
Mas foi a assistente virtual Stella quem virou a estrela da
plataforma, respondendo e tirando dúvidas dos usuários.
“Vimos a possibilidade de o usuário, em vez de ligar num call
center, contatar o service desk pelo Teams”, explica Leandro,
que ao longo de 26 anos de empresa passou por várias transformações. Para ele, porém, ver a CSN Digital acontecendo
traz uma satisfação muito grande.
O gerente faz questão de ressaltar que foi um trabalho
que contou com a mobilização e o engajamento das áreas
de Segurança, Infraestrutura e as demais áreas de TI, e que o
departamento de Recursos Humanos e os próprios usuários
tiveram papel essencial. “Foi realmente um trabalho em equipe, fundamental para mudar a cultura de todos os envolvidos
e agregar valor”, afirma.

Conheça algumas das ferramentas e usabilidades do Microsoft Office 365
Forms: Ideal para elaboração de pesquisas, questionários e formulários.
Planner: Ferramenta para criar projetos, distribuir e elaborar tarefas e compartilhar arquivos.
SharePoint: Para criar sites, armazenar, organizar e compartilhar informações de outros dispositivos.
OneDrive: Serviço de armazenamento baseado em nuvem para todos os tipos e formatos de arquivos.
PowerApps: Aplicativos de negócios personalizados que podem ser conectados via web
e dispositivos móveis.
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CSN 80 anos
ARI FRANCISCO DE FARIA SILVA
ANALISTA DE CONTRATOS PLENO |
CSN MINERAÇÃO

Histórias da nossa gente
HISTÓRIAS

“Ingressei em uma empresa terceirizada
da CSN em 1998 como recepcionista. Não tinha nem concluído o ensino médio e cheguei
a supervisor nesse setor. Em 2006, fui contratado pela CSN na minha atual gerência,
concluindo o ensino médio. Em 2010, pude
concluir o ensino superior (Tecnólogo em
Processos Gerenciais) e passei a atuar como
analista de contratos júnior, ssendo responsável hoje pelos postos de combustíveis de
Casa de Pedra e do Pires. Quero ressaltar o
meu crescimento profissional e pessoal dentro desta empresa.”

QUE A EMPRESA AJUDOU

A CONSTRUIR

Nesta edição, compartilhamos mais relatos de colaboradores que, dia após dia,
vêm nos ajudando a fazer bem, fazer mais e fazer para sempre:

MARCELA DELESPOSTIS BARROSO SILVA
ENGENHEIRA | VOLTA REDONDA

FABIANO GONZAGA DA SILVA
TÉCNICO ESPECIALISTA | TECAR

“Tenho nove anos de CSN, mas a minha história com
a empresa começou bem mais cedo: meu avô e meu pai
trabalharam aqui, meu pai por 35 anos. Depois de anos
fora do país, retornei à minha cidade natal, Volta Redonda, e decidi que seria a minha vez de integrar o time
CSN. Assim, entrei na UPV em 2011, como intérprete de
uma empresa contratada. Mas eu queria mais. Em 2012,
participei de um processo seletivo para assistente administrativo e me tornei uma colaboradora da fábrica de
Aços Longos, função na qual permaneci até 2015. Nesse
ano, fui promovida à técnica de desenvolvimento e, em
2017, me tornei técnica de desenvolvimento especialista, tendo que liderar uma equipe formada em 80% por
homens. Após muita dedicação e com apoio da família e
dos colegas de trabalho, em 2020 aceitei a missão de ser
analista de Garantia da Qualidade. Em 2021, fui promovida a engenheira, assumindo novas responsabilidades
e desafios, três dias antes de comemorar aniversário de
nove anos de empresa.”

“Minha linda história com a CSN teve início quando eu vi no mural
o anúncio da primeira turma do Projeto Capacitar, no Porto de Itaguaí.
Passei no processo seletivo e essa grande empresa acreditou em mim
e abriu as portas para minha carreira profissional na indústria. Foi o
primeiro degrau, pois foram várias vitórias ao vestir a camisa desse
grupo. Ao longo de minha trajetória na empresa, recebi inúmeros desafios, conquistei cargos e sei que posso conquistar mais e crescer junto com a CSN. Além do sucesso profissional, consegui casar na praia,
que era um grande sonho, comprei minha casa, inúmeras viagens e
passeios culturais proporcionados pela motivação de trabalhar em
um local onde seu desempenho é reconhecido a cada dia. Quando
iniciei na empresa, meu filho estava com 11 anos e também participou de concursos corporativos e ganhou duas vezes. Isso o motiva
para seguir os meus passos. Esses meus 10 anos e 80 anos da CSN são
para comemorarmos juntos!”

JONAS ROCHA DA SILVA FILHO
SUPERVISOR DE PÁTIOS E TERMINAIS | FTL
“Nasci em uma família de ferroviários, meu avô
passou a paixão para meu pai e hoje sou o herdeiro
desse amor pela ferrovia. A minha jornada na empresa começa na antiga Companhia Ferroviária do
Nordeste (CFN), em novembro de 2004, na função
de manobrador. Durante toda minha carreira na
companhia, prezei sempre pelo bom convívio entre
os colegas de trabalho e hoje, com quase 17 anos de
empresa, tenho orgulho de contribuir com a história
de crescimento da empresa por tudo que ela proporciona, especialmente os aprendizados e ensinamentos contínuos.”

LULIANA GOMES DE MELO
GESTORA DE CONTAS III |
CSN CONTAGEM
“Trabalhei por 13 anos em uma empresa
que comprava o aço da Prada/CSN. Trabalhando nesse setor por anos, fiquei interessada em
trabalhar na CSN. Fiz uma entrevista para uma
vaga de vendedora interna que apareceu na
Prada e fui aprovada. Hoje, atuo como gestora.
Agradeço muito a CSN pela oportunidade.”
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A
Pedro ficou encantado com as
máquinas e o ambiente onde o pai,
Deiler, trabalha

alegria que Deiler Marcelo de Castro Silva, supervisor de operações portuárias no Porto de Itaguaí
(RJ), demonstra ao chegar em casa após um dia de
trabalho contagiou o filho caçula. Pedro Branco Duarte de
Castro Silva, de apenas 4 anos de idade, fica tão encantado
que pediu um uniforme da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ao pai. Deiler, que além de Pedro tem mais dois
filhos, Deiler Júnior (22) e Lucas Lima (24) e uma enteada,
Luíza Duarte (16), e está na companhia há dois anos, mandou adaptar uma camisa antiga que já não servia mais nele
e atendeu ao pedido do pequeno. Desde então, o caçula
passou a usar o uniforme em casa, dizendo que estava indo
“trabalhar” com o papai.
sonho do garoto foi realizado no início de novembro, quando Pedro foi convidado pela diretoria da
CSN para conhecer as instalações e o local de trabalho do pai. “Ele passou o final de semana (antes da visita) falando que ia trabalhar, ficou bastante ansioso. Era
o sonho dele”, conta o pai, que lembrou ao filho que seria
preciso acordar mais cedo para ir “trabalhar”. A decepção
com o horário foi logo esquecida quando o carro que os levaria até o Porto de Itaguaí chegou. Além da camisa, Pedro
usava capacetes e botas especiais.
encantamento de Pedro ao chegar ao local de
trabalho do pai era visível. A criança, que adora
máquina e caminhões, reconhecia todos os instrumentos quando chegou ao pátio. Nomeava escavadeiras,
guindaste e carregadeira. Ele ficou muito feliz quando viu
a maquete do pátio na sala onde o pai trabalha e, ao descer, conseguiu associar as peças quando as viu nas versões
maiores. O supervisor lembra o momento em que ele viu
as escavadeiras em formato de Lego, parte de um treinamento de gestão chamado Lean Manufacturing e que tem

O

UMA EMPRESA DE FAMÍLIA
O garoto saiu de lá com uma ideia fixa na cabeça: disse
que quer ser um operador de máquinas. “É muito importante alimentar o sonho das crianças, eu não induzi nada”, conta
Deiler. “Acho que o pai fica mais bobo do que o filho, não
tem preço vê-lo feliz e brincando aqui no meu trabalho.”
Ao voltar para casa, Pedro falou sobre os novos amigos e
disse que a partir de agora vai “trabalhar” todos os dias em
home office, assim como faz a mãe, Aline Branco Duarte.
Pegou os brindes que ganhou – agenda, squeeze, copo, caneca e travesseiro personalizado – e os exibia com orgulho
para os pais. “É muito prazeroso ver a inocência da criança,
a alegria dele, que ficou em êxtase desfrutando daquele
momento”, orgulha-se o pai.
Momentos como esse estão na essência da CSN, que
tem muito orgulho em dizer que é uma empresa de família,
passando esse conhecimento e prazer de geração em geração. “Receber o Pedro, filho do colaborador Deiler, aqui
no TECAR, foi algo inspirador. Ver o entusiasmo, o orgulho
e a alegria de uma criança ao visitar o trabalho do pai mostra que estamos no caminho certo e que nós valorizamos
nossos trabalhadores – nosso maior patrimônio nesses 80
anos de história. O fato de o garoto vestir a camisa da CSN
deixa ainda a seguinte reflexão: que estamos nos conectando com as novas gerações, fazendo uma ponte com
o futuro”, afirma Enéas Diniz, diretor-superintendente da
CSN Mineração.

WALLACE FEITOSA

O

como proposta aumentar a eficiência e produtividade e reduzir desperdícios nas companhias. Os olhos de Pedro brilhavam quando ele viu a versão da máquina escavadeira
em brinquedo.

SONHO DE CRIANÇA,
REALIZAÇÃO DE
ADULTO
Filho caçula de supervisor de operações
portuárias em Itaguaí realiza o sonho de
conhecer o local de trabalho do pai

Post no LinkedIn, onde tudo começou
A visita de Pedro ao ambiente de trabalho do
pai, Deiler, aconteceu depois que o supervisor postou, despretensiosamente, na rede social corporativa LinkedIn uma foto do filho orgulhoso vestindo o
uniforme da CSN. O material gerou uma repercussão
muito grande entre todos os colegas de Deiler. O post
ultrapassou mais de 100 mil visualizações, com quase
4 mil curtidas e diversos comentários. “Eu nem gosto
muito de postar nas redes sociais, mas a foto ficou tão
bonita que decidi compartilhar”, conta o pai.
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SEXAGENÁRIA

MANIFESTO

Na fonte em caixa baixa a proximidade,
alegria
SOMOS A TRANSFORMAÇÃO.
e a simplicidade que umaGERAR
marca
precisa ter para se
OPORTUNIDADES É O QUE FAZEMOS.
comunicar com toda a sociedade. Uma marca com a
O CONHECIMENTO TRANSFORMA.
essência CSN, de personalidade e leveza, aberta para
OPORTUNIDADES
uma relação direta com AS
a sociedade,
com foco TRANSFORMAM.
no
social e no futuro. SÓ QUEM TRANSFORMA PODE DESPERTAR MUDANÇAS AO REDOR.

OLHAMOS PARA O FUTURO.

E OLHAR PAR O FUTURO É
PROMOVER PROJETOS E

COM UM OLHAR
NA MODERNIDADE

Fundação CSN atualiza marca e forma de se comunicar com a sociedade, trazendo
mais leveza e jovialidade que dialogam diretamente com os pilares de atuação

E

m 2021, a Fundação CSN chegou aos 60 anos de uma trajetória cuja essência é transformar vidas e comunidades por
meio de desenvolvimento social, cultural e educacional. O
que está no propósito da instituição, braço social da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), ficou ainda mais evidente após
o trabalho de consultoria desenvolvido pela Tessitura Conhecimento Social, que desenhou o quadro lógico da Fundação e
o estruturou em quatro pilares de atuação: educação, cultura,
articulação e curadoria.
Foi a partir desse direcionamento que algo ficou claro: era
hora de modernizar a marca e a maneira de se comunicar com
a sociedade, trazer mais leveza e jovialidade. Os quatro eixos
foram a base para a nova identidade visual da Fundação CSN,
criada e desenvolvida pela agência D4G. “A forma de atuação da
Fundação já existia no dia a dia de todos que participam e vivenciam o nosso trabalho. A marca e o branding materializam esse
resultado para fazer brilhar ainda mais a nossa essência”, destaca
a presidente, Monica Fogazza.
Ela lembra que o trabalho conduzido pela Tessitura Social
foi fundamental porque conseguiu traduzir a forma de atuação
da Fundação CSN. A consultoria, de acordo com a presidente,
provocou a observação a respeito da forma de atuação especial
e agregadora da instituição. Foi a partir dessa observação que
surgiu o pilar “articulação”, que já era um posicionamento da
Fundação, porém ainda não estava estruturado como um eixo.

“É muito interessante esse processo. Sempre fizemos muitas tarefas o tempo todo, mas hoje sabemos onde cada uma
se encaixa. É como se, no nosso dia a dia, percebêssemos a
presença das cores de cada eixo. Foi um trabalho de sucesso
que conseguiu fazer essa conexão”, acrescenta a presidente.

MARCA

DA NOVA

EDUCAR, ARTICULAR,

EXPERIÊNCIAS CULTURAIS.

ESSA É A NOSSA ESSÊNCIA, A NOSSA MARCA.

SOMOS A FUNDAÇÃO CSN.

TRANSFORMAMOS VIDAS E COMUNIDADES.

OS QUATRO PILARES SÃO OS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS NA COMPOSIÇÃO DA MARCA.
Círculo, hexágono e retângulo são as reduções iconográficas
da CSN, elementos da geometria e a base de construção da marca. São formas essenciais e presentes no imaginário comum, de
fácil identificação, que aproximam e permitem infinitas transformações. Para a marca da Fundação, o hexágono aparece como

representação de articulação e os elos que conectam a sociedade, que está representada pelo círculo. A composição do hexágono e círculo representa o poder de articulação da marca para
cumprir o seu propósito de transformar vidas e comunidades.

CONSTRUÇÃO DOS PROCESSOS
De acordo com Simone Coelho, diretora da Tessitura,
qualquer processo de avaliação inevitavelmente terá algum impacto nas organizações. O processo é natural à
medida que são repensados os procedimentos. Porém,
ela destaca que o trabalho inicial na Fundação não foi
avaliativo: num primeiro momento, era preciso entender
as ações e analisar os nexos entre elas para construir os
processos avaliativos e indicadores. “Não imaginávamos
o impacto que isto teria”, confessa.
Mais do que modernizar a linguagem, o trabalho desenvolvido tem como objetivo trazer ainda mais clareza
para as ações da Fundação CSN que fazem a diferença na
vida de milhares de famílias impactadas com os projetos.
“A CSN dialoga com o Social, de ESG, por meio da Fundação. O S de CSN é o S de sempre, porque ela faz e acredita nas ações sociais, independentemente dos valores
de mercado, ela faz isso historicamente”, explica Monica.

elos

elos
articulação

sociedade

educação

curadoria

cultura

A fonte agora vem toda em caixa baixa, trazendo proximidade, alegria e simplicidade. Uma marca com a essência CSN,
de personalidade e leveza, aberta para uma relação direta com a sociedade, com foco no social e no futuro.
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Fundação
Noah Circe e Coraci Ruiz, de Limiar,
documentário autobiográfico
sobre experiência de uma mãe
que acompanha a transição de
gênero do filho adolescente

CSN 80 anos

Histórias da nossa gente

NARRATIVAS PARA

MUDAR O MUNDO

Terceira edição do projeto Histórias que Ficam, que apoia documentários
brasileiros, inova para se tornar ainda mais relevante ao audiovisual brasileiro

M

anter-se atual e em sintonia com as transformações do setor cultural sempre foi uma premissa do
Histórias que Ficam, iniciativa criada pela Fundação CSN em 2011 para estimular o documentário brasileiro. A terceira edição, realizada em 2021, é mais uma prova
desse esforço. Além de seguir com o compromisso de contribuir para o panorama do audiovisual nacional, o projeto
tem como foco colaborar com filmes com potencial de mudar a sociedade por meio de narrativas de impacto.
O Edital Documentários Transformam, lançado em setembro de 2021, é fruto desse movimento. Em parceria
com o Encontro Internacional de Documentários de São
Paulo (DOCSP), ele foi criado para corresponder à dinamicidade de um setor cada vez mais colaborativo e atender a
um cenário em que o desenvolvimento de produtos e conteúdos com propósitos sociais é cada dia mais necessário
e valorizado.
“O mercado do audiovisual cresceu, as formas de experiência e de consumo se diversificaram, o que foi potencializado com a pandemia em 2020. Ampliar parcerias
e focar em filmes com temáticas necessárias, capazes de
transformar comportamentos, é o caminho para continuarmos contribuindo genuinamente com o segmento e
com a sociedade”, comenta André Leonardi, gerente geral
da Fundação CSN.

Em 2020, um trabalho conjunto com o DOCSP resultou na realização da primeira edição do Good Pitch Brasil,
uma plataforma mundial de networking para produtores e distribuidores audiovisuais de impacto, criada pela
Doc Society. Na ocasião, o Histórias que Ficam premiou o
documentário Limiar com R$ 50 mil para a realização da
campanha de impacto do filme. Autobiográfico, o filme
dirigido por Coraci Ruiz mostra a história de uma mãe que
acompanha a transição de gênero de seu filho adolescente entre 2016 e 2019.
“Para esta edição, ampliamos a parceria com o DOCSP,
mantendo vivas as características de consultoria, fomento e difusão do Histórias que Ficam, agora destacando a
relevância de uma campanha de impacto. Cinco projetos
serão selecionados para participar do 2º Good Pitch Brasil e
passarão por três processos formativos entre consultorias e
laboratórios. Os diretores e produtores terão a oportunidade de refletir sobre como o filme poderá produzir impacto
na sociedade” explica André.
Além das consultorias, os selecionados pelo Documentários Transformam concorrerão a dois prêmios do Histórias que Ficam: o Work in Progress, no valor de até R$ 100
mil e destinado a projetos ainda em produção, e até R$ 108
mil a Campanhas de Impactos para a concretização de estratégias de divulgação dos filmes.

FILMES COM PROPÓSITO
Filmes e documentários com causa ou de impacto são
aqueles cuja finalidade é a de, por meio de uma mensagem, história ou narrativa, levar espectadores à reflexão
e, assim, promover mudanças de pensamento, opiniões e
comportamentos em prol de uma sociedade mais igualitária, tolerante e inclusiva.
No dia a dia, você certamente já está familiarizado a esses conceitos, afinal, deve ter assistido a um filme ou documentário que o fez pensar em suas atitudes, refletir sobre

questões contemporâneas do mundo e até mesmo mudar
de opinião ou se inspirar.
Em razão dessa característica especial do audiovisual em nos mostrar outros olhares e vivências, nos
ajudando a praticar a empatia e a ser mais abertos à
diferença, é que ele tem sido cada vez mais valorizado como instrumento de transformação, assim como
os investimentos por parte de empresas e entidades,
cada vez mais comprometidas com causas sociais.
Um verdadeiro círculo virtuoso que usa a arte para mudar o mundo.

O impacto de Limiar:
por uma sociedade livre da transfobia
Um exemplo de campanha de impacto realizada sob
incentivo — e das possibilidades de um filme quando
pode contar com esse tipo de recurso -- é o já citado
Limiar. Com o subsídio garantido pelo prêmio, o documentário pôde ser distribuído pela Taturana Mobilização Social, uma plataforma para fomentar o circuito de
difusão que promove sessões coletivas gratuitas para
além do circuito comercial, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao filme.
Além disso, outras ações para conscientização sobre diversidade complementares ao filme puderam ser
concretizadas. “A ideia era que a campanha de impacto do Limiar gerasse diálogo em torno da questão de
gênero e, assim, promovesse acolhimento de jovens
transgênero, especialmente nos ambientes familiares
e escolares. Para isso, elaboramos materiais educativos
que visam estimular o debate sobre o tema após as sessões e podem ser aplicados a outros contextos contra a
transfobia e a favor da inclusão”, diz Rodrigo Diaz Diaz,
produtor de impacto do filme Limiar.

Limiar, de Coraci Ruiz, foi o vencedor do
prêmio Histórias que Ficam na 1ª edição
do Good Pitch Brasil, em 2020

28 Festival Mix Brasil

MELHOR DIREÇÃO

14º For Rainbow
Festival de Cinema e
Cultura da Diversidade
Sexual e de Gênero

14º For Rainbow
Festival de Cinema e
Cultura da Diversidade
Sexual e de Gênero

MELHOR DIREÇÃO

MELHOR ROTEIRO

14º For Rainbow
Festival de Cinema e
Cultura da Diversidade
Sexual e de Gênero

MELHOR
FOTOGRAFIA

14º For Rainbow
Festival de Cinema e
Cultura da Diversidade
Sexual e de Gênero

MELHOR DESENHO
DE SOM

20º Cinemato
Melhor Longa-metragem da
Mostra Filmes da Resistência
pelo júri popular

SAIBA MAIS:
•

Para agendar sessões coletivas do filme, entre no
site www.taturanamobi.com.br

•

Para baixar os materiais educativos e de apoio às
exibições (produzidos em parceria com a Aliança
Nacional LGBTI, Mães pela Diversidade, Reprolatina, Ssex Bbox e TozziniFreire Advogados) é preciso acessar o site www.limiarfilme.com.br

•

Para saber mais sobre o Edital Documentários
Transformam, acesse:
www.documentariostransformam.org.br

LIMIAR
um filme de Coraci Ruiz

produção

apoio

UNICAMP

distribuição de impacto

