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Cerimônia interna reuniu o governador Camilo Santana e o prefeito de SGA, Cláudio Pinho. Ambos receberam uma 
amostra da placa de número um milhão do presidente Eduardo Parente e do diretor de Operações da CSP, Dong Ho Kim

CSP ATINGE PRODUÇÃO DE 1 MILHÃO DE 
TONELADAS DE PLACAS DE AÇO   p.3
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2 CSP NEWS  

1 - Qual a importância da CSP para o 
desenvolvimento do setor industrial 
do Ceará?

Beto Studart - A Companhia Siderúr-
gica do Pecém é um dos empreen-
dimentos mais importantes para o 
Ceará em todos os tempos, com um 
papel fundamental de transformar 
a vida econômica e profissional dos 
cearenses. Sua viabilização foi ga-
rantida graças aos pensamentos e 
ações grandiosas dos cearenses que, 

por meio dos governos e de gover-
nadores comprometidos com o de-
senvolvimento do nosso estado, im-
plementaram o Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém e a Zona de 
Processamento de Exportações, ini-
ciativas definidoras para a transfor-
mação do perfil econômico do Ceará. 
Com a CSP, vamos também ter opor-
tunidades paralelas e consequentes, 
como a dinamização de uma cadeia 
produtiva ampla, incluindo geração 
de renda, de emprego e também de 

educação e capacitação profissional.

 2 - Quais os setores industriais mais 
impactados pela sinergia com a CSP?

Beto Studart - Uma siderúrgica tem 
efeito indireto em vários segmentos, 
no nível primário, secundário e terci-
ário. No entorno de um equipamen-
to como a CSP, vários negócios são 
gerados, repercutindo em diversas 
cadeias produtivas. Diretamente, po-
demos vislumbrar um grande desen-
volvimento para o setor eletrometal-
mecânico pela estreita relação com a 
siderúrgica. A expectativa é que seja 
criado um polo que mudará o perfil 
do segmento no Ceará.

 3 - No longo prazo, quais os resul-
tados positivos que a formação e 
capacitação de mão de obra que vem 
sendo realizadas pela CSP em parce-
ria com o SENAI podem trazer para o 
Ceará?

Beto Studart - O papel da FIEC, por 
intermédio do SENAI-CE, é contribuir 
significativamente com a mudança 
do perfil econômico do estado, pela 
ampliação do PIB mas, principal-
mente, pela educação voltada para 

o trabalho e para a cidadania. Essa 
mudança representa melhoria na 
qualidade de vida. O SENAI, desde 
2015, qualifica trabalhadores para 
atuar na CSP e a expectativa é que 
sejam absorvidos até 1.000 jovens 
profissionais no quadro da empresa, 
todos cearenses. É uma contribuição 
importante à indústria e à sociedade.

 4 - A CSP já começa a incrementar 
a balança comercial do Ceará. Que 
resultados são esperados nas ex-
portações do Estado, no futuro, e no 
estímulo aos embarques de outras 
empresas?

Beto Studart - A balança comercial 
do Ceará tem sido exponencialmente 
incrementada pela CSP. Com o início 
das exportações das placas de aço, 
o Porto do Pecém vem registrando 
recordes. Esses valores tendem a 
crescer cada vez mais e isso deve im-
pactar o comércio exterior de outras 
empresas também. A ampliação do 
porto para atender a essa demanda 
cria ainda um ambiente favorável 
para o comércio exterior no Ceará. 
São obras de infraestrutura que vão, 
num médio e longo prazo, modificar 
o perfil exportador do Estado.

Beto Studart

O ano de 2016 foi um marco para todos nós que fazemos a CSP. Temos muito 
orgulho de ter participado dessa conquista, de termos construído a primeira 
usina integrada do Nordeste, que conseguimos fazer com tanto êxito. Este é 
o momento de nos alegrar e celebrar esta realização, que significa para mim 
uma grande linha de partida. A partida para uma nova etapa, não necessa-
riamente mais fácil do que a etapa anterior, em um momento de mercado 
muito desafiador.

Ouvi uma metáfora outro dia que eu gostei muito. Estamos colocando a nos-
sa jangada no mar pela primeira vez e precisamos vencer a arrebentação, 
com um mar alto. Com a confiança de que fizemos uma jangada sólida e 
moderna, dependemos apenas da audácia e da destreza dos nossos mari-
nheiros para vencer essas ondas e encontrar o mar aberto. Estamos saindo 
da praia com o melhor equipamento e uma tripulação que mescla a força 
da juventude e o conhecimento de experientes marujos.

Todos já ouvimos muito sobre a importância do nosso empreendimento. São 
números e mais números que mostram os benefícios que geramos para a 
sociedade. Com um pouco mais de três meses na CSP, tenho ficado cada vez 
mais encantado com o que está por trás dos números. Venho conversando 

ENTREVISTA - PRESIDENTE DA FIEC, BETO STUDART

com muita gente, olho no olho, e ouvido histórias impressionantes e emo-
cionantes das pessoas que fazem a companhia. 

Particularmente, fico motivado com as histórias de vida dos nossos jovens. 
Não são poucos os que têm uma trajetória de impressionante superação 
frente a uma carência de oportunidades tão grande no nosso país. Sinto-me 
muito feliz de ver o quanto o nosso uniforme transformou vidas, despertan-
do esperança e dando a chance de mostrar o seu valor e de se desenvolver 
profissionalmente.

Há muita coisa para fazer pela frente e estamos arrumando a casa. E pen-
sando em todos os que estão lá fora, temos que fazer tudo muito bem feito. 
Quanto mais saudável for a CSP, mais oportunidades estaremos criando – 
para os que estão dentro e para os que estão fora. Não podemos relaxar, 
temos uma obrigação conosco e com os que apostam na gente.

Construímos a mais robusta jangada, que venham as ondas!

Feliz 2017 a todos e boa leitura!

LINHA DO TEMPO: CONHEÇA NOSSOS MARCOS EM 2016
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Trigésima usina a entrar em operação no país, a 
Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) chegou 
ao final de 2016 registrando importantes marcos 
internos, gerando desenvolvimento regional e 
colocando o Ceará no mercado global. O marco 
de um milhão de toneladas de placas de aço foi 
alcançado em 191 dias, entre 20 de junho e 28 de 
dezembro. Outros registros importantes ao longo 
do ano foram a produção inédita no país da placa 
de 300mm de espessura pelo processo de lingo-

tamento contínuo que, em janeiro de 2017, segue 

para a República Checa; e 16 navios embarcados 

pelo Porto do Pecém com cerca de 700 mil tone-

ladas de placas de aço exportadas para mais de 

10 países, entre eles, Marrocos, Itália, Turquia, In-

donésia, México, Estados Unidos e Coreia do Sul. 

“Foram 48 meses de construção deste empreen-
dimento estruturante erguido por cearenses neste 
Estado. Um orgulho que deve ser de todos, desde 
a cravação da primeira estaca até a produção da 
primeira placa de aço. Iniciamos as exportações 
e seguimos nos integrando cada vez mais com a 
economia, mercado de trabalho e comunidade 
locais. Grandes conquistas. Mas nesta nova fase, 
os desafios são diferentes. Temos uma planta no 
estado da arte da indústria siderúrgica, projetada 
e construída para estar entre as mais competitivas 
do mundo, o que vai depender da equipe que esta-
rá à frente da operação”, afirma Eduardo Parente, 
presidente da CSP. O comissionamento ainda está 
em curso e deve acabar em fevereiro.

A instalação da CSP no Complexo Industrial e Por-
tuário do Pecém (CIPP), em São Gonçalo do Ama-

rante-CE, vai além desses números operacionais. 
É expressiva a contribuição da siderúrgica para o 
desenvolvimento regional e na alavancagem do 
Ceará no mercado global. Desde sua constitui-
ção, em 2008, foram investidos R$ 222 milhões 
em capacitação de mão-de-obra em plantas side-
rúrgicas no Brasil e no exterior, R$ 24 milhões em 
projetos sociais e R$ 1,5 milhão por ano em mo-
nitoramento ambiental. Ao longo de 2016, foram 
aportados R$ 254 milhões em compras de bens e 
serviços no Estado do Ceará. A estimativa é adqui-
rir localmente R$ 520 milhões anuais a partir de 
2017. Somente a CSP movimentará 9 milhões de 
toneladas de matérias-primas por ano. Com a en-
trada da siderúrgica no mercado, as exportações 
brasileiras de placas de aço terão um incremento 
de cerca de 35%. 

CSP atinge importantes marcos de produção no ano de 2016

1 milhão de toneladas de placas de aço e mais de 43 mil placas são produzidas na primeira usina siderúrgica integrada do Nordeste

LINHA DO TEMPO: CONHEÇA NOSSOS MARCOS EM 2016

Início da produção 
de coque e sínter

Conclusão das obras pela Posco 
Engenharia & Construção do 
Brasil (PEC)

Expedição da primeira placa de 
aço para o Porto do Pecém

CSP recebe certificação interna-
cional ISO 9001:2015

Conclusão do comissionamento 
de equipamentos e processos

Autorização pela Aneel para a 
operação comercial da terceira 
termelétrica da CSP

Início do comissionamento 
(testes) do alto-forno, 
aciaria e lingotamento 
contínuo

Primeiros embarques de 
placas de aço no Porto do 
Pecém para exportação

Início da produção, pio-
neira no Brasil, de placas 
de aço com 300mm
Mais de meio milhão 
de toneladas de placas 
exportadas
Produção de 1 milhão de
toneladas de placas de aço

16 navios embarcados

Início da gestão do presidente 
Eduardo Parente

Produção experimental de aço 
ultrabaixo carbono

Autorização pela Aneel para 
a operação comercial de duas 
termelétricas da CSP

Junho AgostoJulho Setembro Outubro Novembro Dezembro

Confira nossos números (2016)
Empregos Insumos recebidos

Minério de ferro

Carvão

Fundentes

2,2 milhões de toneladas

1,5 milhões de toneladas

450 mil toneladas
Exportação de placas

Navios embarcados

Quantidade de placas 

16

26.815

2.604

1.200

4.000

8.000

15.804

Diretos CSP

Fornecedores internos

Fornecedores externos

Indiretos

Total
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EDUARDO PARENTE NA FIEC
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O gerente geral de Relações Institucionais e Comunicação da CSP e pre-
sidente da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário 
do Pecém (Aecipp), Ricardo Parente, foi um dos palestrantes em evento 
destinado a captar parceiros para a ZPE-Ceará e a siderúrgica. Aconteceu 
em São Paulo e foi promovido pela Associação Brasileira da Indústria de 
Máquinas e Equipamentos (Abimaq). 

O presidente Eduardo Parente participou 
do 1º Fórum de Segurança das Contratadas 
da CSP. O evento contou com a presença 
dos gestores das fornecedoras da siderúr-
gica, entre elas, a Phoenix do Pecém, Mag-
nesita, RIP, Makro e Startall. “Não podemos 
relaxar nas questões de segurança para a 
melhoria contínua de nossos indicadores. 
Essa é a prioridade. Precisamos ser incan-
sáveis nesse ponto. Irredutíveis”, afi rmou o 
Eduardo.

O nome que representará as Américas do 
Norte e Sul na competição mundial do aço 
- agendada para abril de 2017, em Pequim 
(China) - mais uma vez é do Ceará e da CSP. 
O analista de tecnologia Mateus Paulino, 
de 28 anos e natural de Fortaleza, foi se-
lecionado entre 1.479 participantes, de 16 
países, para a vaga na fi nal da 11ª edição do 
steelChallenge, categoria Indústria. Necy 
Alves, que trabalha na mesma área, foi o 
orientador de Mateus na etapa regional do 
desafi o. Já Marcos Daniel Gouvêia Filho, 
também colaborador da companhia, foi o 
campeão da categoria, na 10ª edição.

O presidente da Zona de Processamento de 
Exportação do Ceará ZPE- CE; Mário Lima 
Júnior, a diretora comercial da Cearápor-
tos, Rebeca Oliveira, e o inspetor-chefe da 
Receita Federal no Porto do Pecém, João 
Domício Pinto, puderam conhecer todas 
as plantas da CSP em dezembro. O objeti-
vo da visita foi ver de perto a operação da 
companhia e melhorar a integração com a 
siderúrgica em relação à logística e pro-
cessos aduaneiros. 

O presidente da CSP, Eduardo Parente, e o gerente 
geral de Relações Institucionais e Comunicação da 
companhia, Ricardo Parente, foram recebidos pelo 
presidente da FIEC, Beto Studart, em almoço que 
reuniu líderes empresariais na federação. Eduardo  
falou aos convidados sobre os objetivos e marcos 
da siderúrgica na fase atual, com foco prioritário 
na segurança, competitividade e produtividade.

EVENTO NA ABIMAQ 

SEGURANÇA 
EM 1º LUGAR

CEARÁ NO 
STEELCHALLENGE

INTEGRAÇÃO LOGÍSTICA 
E ADUANEIRA  

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará concedeu o título de Cidadão 
Cearense ao gerente geral de Gestão Administrativa da CSP, Chiho Chang. 
Sul-coreano, Chang está vivendo no Ceará há quatro anos, mas mantém re-
lações empresariais com o Estado desde 2001. Na cerimônia, surpreendeu ao 
discursar em português fl uente: “sem a CSP ou sem a Dongkuk, não teria a 
oportunidade de vir para o Ceará, nem ser de utilidade para este grande povo, 
que me levou a amar e respeitar como o meu povo”

CIDADÃO CEARENSE
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