
 
 
 
 

Cepsa: nova sede, nova empresa 
 

 Projetado pelo arquiteto Norman Foster, é um dos prédios mais 
emblemáticos do país 

 A Cepsa iniciou seu processo de transformação em 2011, após a aquisição 
de 100% da empresa pela IPIC 

 

MADRID, 9 dezembro de 2015 /PRNewswire/ -- O Cepsa 
Tower, a nova sede corporativa da empresa, que abriga 
quase 2.000 pessoas, é o segundo edifício mais alto da 
Espanha e representa a materialização da estratégia de 
crescimento e de internacionalização da Cepsa nos 
últimos anos, depois que a International Petroleum 
Investment Company (IPIC) se tornou a única acionista 
da empresa. 

Para ver o comunicado à imprensa em multimídia, por 
favor, clique em:  
http://www.multivu.com/players/uk/7703451-cepsa-new-
headquarters-new-company/ 

O edifício-sede, projetado pelo arquiteto Norman Foster, 
reflete a transformação do modelo de negócios da Cepsa 
para um foco crescente no mercado internacional. A 
altura do edifício, de 248 metros, fornece uma vista única 
de Madri de seus andares mais altos, captando alguns 
dos locais mais emblemáticos da cidade, tais como o 
Paseo de la Castellana, o Parque del Retiro e o estádio 
Santiago Bernabéu. 

A Cepsa opera hoje um modelo de negócios integrado, 
que se estende por toda a cadeia de valor de 

hidrocarbonetos. Essa integração permite à empresa atuar com maior flexibilidade e 
capacidade de responder rapidamente como um empreendimento. 

Transformação de nossos modelos de trabalho 

Em consequência desse processo de transformação, a Cepsa estabeleceu novas maneiras de 
trabalhar, baseadas em inovação e aperfeiçoamentos em produtividade. 

O novo modelo de trabalho inclui fornecer aos empregados da Cepsa com a mais nova 
tecnologia, permitindo a eles realizar seus trabalhos digitalmente de qualquer lugar no 
escritório e dar prioridade à produtividade sobre a presença, através de horários flexíveis e 
trabalho remoto, implementação de processos comuns, otimização de espaço, etc. 



 
 
 
 

Essa nova maneira de trabalhar já foi adotada nos escritórios da empresa em Barcelona e na 
usina petroquímica de Xangai, em abril, e será levada progressivamente para todos os 
centros e usinas da empresa, como em Lisboa. 

A Cepsa é um grupo que atua na área de energia, totalmente controlada pela International Petroleum 
Investment Company (IPIC). Ela emprega mais de 10.500 pessoas e opera em todos os estágios da cadeia de 
valor de hidrocarbonetos. Está envolvida em atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, 
refinação, transporte e venda de derivados de petróleo cru e gás natural, biocombustíveis, cogeração e venda de 
eletricidade. A Cepsa desenvolveu uma divisão de produtos químicos de classe mundial, que está fortemente 
integrada com seu segmento de refinação de petróleo, em que a matéria-prima é fabricada e vendida para a 
produção de componentes com alto valor agregado, que são usados, principalmente, na fabricação de plásticos 
de nova geração e detergentes biodegradáveis. A empresa tem uma posição proeminente na Espanha e, através 
da expansão internacional contínua de suas atividades, também opera em 15 países, comercializando seus 
produtos em todo o mundo. 

Cepsa -- Divisão de Comunicação 
comunicacion@cepsa.com  
Tel: +(34)-91-337-62-02 / 60-00 
http://www.cepsa.com 

 

  

 


