
CSP registra, ao lado de diretores e colaboradores, a instalação 
de quatro colunas de sustentação desta planta p.3

Coração da usina, 
alto-forno avança etapa

MANAGERS AND WORKERS WITNESS THE INSTALLATION OF FOUR FOUNDATION COLUMNS FOR THE PLANT- PAGE 3

THE HEART OF THE MILL, THE BLAST FURNACE PROGRESSES INTO A NEW STAGE

Kyu Young Ahn, presidente da PEC, Sérgio Leite, presidente da CSP, e Dong Ho Kim, Diretor de Projetos da CSP, durante a cerimônia no alto-forno
Kyu Young Ahn, president of PEC, Sérgio Leite, president of CSP, and Dong Ho  Kim, Director of Projects at CSP, at the blast furnace ceremony

Novo Capítulo no Aço: 
CSP será a 30ª usina no país – p. 4

Novo CEO: Sérgio Leite assume 
direção da siderúrgica – p. 2

A NEW STEEL CHAPTER: CSP WILL BE THE 
30TH STEEL MILL IN THE COUNTRY - PAGE 4

NEW CEO: SÉRGIO LEITE TAKES OFFICE AS 
THE NEW CEO OF THE STEELWORKS - PAGE 2
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A Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP), uma obra de US$ 5,1 
bilhões e tendo como investidores 
a brasileira Vale e as sul-coreanas 
Dongkuk e Posco, está sob novo 
comando desde o último dia 26 
de fevereiro. O CEO Sérgio Leite 
teve o seu nome validado pelo 
Conselho de Administração da 
Vale S.A., no Rio de Janeiro.

Engenheiro metalurgista, Sérgio 
Leite trabalha na Vale desde 
1994 e já ocupou a presidência 
do Conselho de Administração 

da CSP e também respondeu 
interinamente pela siderúrgica.

Citando alguns desafios assumidos 
anteriormente por Sérgio Leite, 
entre outros, estão a consolidação 
do escritório comercial da Vale em 
Shangai, na China; a implantação 
de duas usinas pelotizadoras e 
do Complexo Portuário Sohar no 
Sultanato de Omã, na Península 
Arábica; e o projeto Rio Colorado, 
na Argentina, que previa a 
exploração de uma mina de 
potássio.

“Para a população local, a chegada 
da siderúrgica está sendo uma  
fonte de renda que antes não 
existia. Até o poder público 
começou a investir mais em 
educação e saúde. Faço parte desse 
time desde 2012 e pretendo me 
manter aqui”.

João Paulo de Souza Nascimento, 25 
anos, assistente de Departamento 
Pessoal

“O meu contrato, que era 
inicialmente de seis meses, já está 
perto de completar 4 anos e o meu 
desejo é fazer parte da primeira 
corrida do aço da siderúrgica. 
Esta é a obra do momento, que 
vem gerando grande expectativa e 
melhorando a economia da região. 
Atualmente trabalho na planta 
coqueria.”

Daniela Castro, 33, técnica de 
segurança

The Pecém Steelworks (CSP), a USD 
5.1 billion project by Brazil’s Vale 
and the South Koreans Posco and 
Dongkuk, is under a new command 
since last February 26. Sergio Leite, 
the new CEO, was approved by the 
Board of Directors of Vale S.A. in Rio 
de  Janeiro. A metallurgical engineer, 
Sergio Leite works at Vale since 1994 
and was the Chairman of the Board 
of Directors of CSP and its acting 
CEO. Mentioning some challenges 
previously undertaken by Sérgio Leite, 

among others, are the consolidation 
of Vale’s business office in Shanghai, 
China, the implementation of two 
pelletizing plants and Sohar Port 
Complex in the Sultanate of Oman 
on the Arabian Peninsula, and the 
Colorado River project in Argentina, 
which provided for the operation of 
a potassium mine.

“For the local population, the arrival 
of the steelworks was a source of in-
come that was not there before. Even 
the government has begun to invest 
more in education and healthcare. I 
am part of this team since 2012 and I 
intend to stay.”

João Paulo de Souza Nascimento, 25, 
assistant 

“My employment contract, which 
was initially for only six months, is 
about to complete four years and 
I expect to be part of the first steel 
production run. This is the project 
of the moment, it has generated a 
lot of expectation and improved the 
regional economy. I am currently 
working at the coke plant.”

Daniela Castro, 33, safety technician
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Novo comando

THE NEW CEO
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Dada a significância da nova etapa 
para a construção da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), que 
fixou os chamados parafusos de 
ancoragem da principal coluna 
de sustentação do alto-forno, 
considerado o coração da usina, 
dirigentes e colaboradores da 
empresa participaram de uma 
cerimônia no site, no último dia 
27 de março. As colunas atingirão 
uma altura de 100 metros, cuja 
produção na operação do alto-
forno será de 8.250 toneladas de 
ferro gusa para a produção do aço.

Em sua fala durante a cerimônia, 
em português e coreano, o 
presidente da CSP, Sérgio Leite, 
transmitiu o desejo de fazer 
com que a cerimônia de lançar 
âncoras lançasse também 
valores para deixá-los de forma 
permanente. “Transparência, 
comprometimento e, acima 
de tudo, integridade”, foram 
os pontos considerados muito 
importantes por Sérgio Leite, uma 
vez que o momento foi marcado 
pela mensagem de ancoragem e 
cujos valores ele não abre mão.   

O alto-forno, continuou, 
explicando didaticamente 
o presidente da CSP para os 

colaboradores, irá pulsar para 
frente e para trás e, de acordo 
com o ritmo, ele cadencia. Como 
os siderurgistas tratam o alto-
forno com imenso carinho, a 
iniciativa da direção da siderúrgica 
cearense corrobora em fazer desse 
momento uma data marcante 
para todos aqueles que, juntos, 
estão escrevendo uma nova 
página na história do Estado do 
Ceará. Já o presidente da PEC, 
Mr. Ahn, agradeceu a todos os 
trabalhadores, além de reforçar 
que conta também com o apoio 
dos cearenses.

No tocante à obra como um 
todo, o contrato Engineering, 
Procurement and Construction 
(EPC), que engloba suprimentos, 
engenharia e construção, já 
avançou 52%. A planta da 
coqueria, área responsável pela 
produção do coque, que é o 
insumo redutor do minério de 
ferro carregado no alto-forno, 
concentra hoje o maior número 
de trabalhadores: 900. Essa é 
também a unidade que tem 
como principal característica 
o aquecimento indireto do 
carvão mineral dentro de fornos 
fechados (células) para remoção 
da matéria volátil nele contida.

Given the significance this new 
construction stage has for the 
Pecém Steelworks (CSP), officers and 
employees of the company witnessed 
the placement of the anchor bolts 
of the main support column of the 
blast furnace, known as the heart of 
the steel mill. The on-site ceremony 
was conducted last March 27. The 
columns will reach up to a height 
of 100 meters and the blast furnace 
shall produce 8,250 tons of the pig 
iron needed for steel production. 

In his speech at the ceremony, given in 
Portuguese and Korean, Sergio Leite, 
president of CSP, conveyed his desire 
that this anchoring ceremony would 
also anchor values   that will remain 
forever. “Transparency, commitment 
and, above all, integrity”, were those 
considered most important by Sérgio 
Leite. The moment was marked by 
the anchoring message and by these 
values, which   he shall never surrender. 

“The blast furnace”, he didactically 
explained to the workers, “will beat 

forward and backward, according 
to the pace”. As steelmakers love 
their furnaces, the company´s 
management wanted to mark this 
moment as a remarkable day for all 
those who are writing together a 
new page in the history of the State 
of Ceará. Mr. Ahn, PEC´s president, 
thanked all the workers and stressed 
the support he has from all the people 
of Ceará.

As for the construction works as a 
whole, the Engineering, Procurement 
and Construction (EPC) contract 
has already completed 52% of the 
project. The coke plant is responsible 
for the production of coke, as its 
name well says. Coke is used for the 
reduction of the iron ore loaded into 
the blast furnace. Today this plant 
has the largest number of workers, 
adding up to 900 people. The main 
feature of this unit is the indirect 
heating of coal in closed furnaces 
(cells) for the removal of the volatile 
matter it may contain.

A CONSTRUCTION SITE CEREMONY GATHERS 
CSP´S MANAGERS AND WORKERS
FOUR COLUMNS OF THE BLAST FURNACE, THE HEART OF THE 
STEEL MILL, WERE INSTALLED LASTMARCH.
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CERIMÔNIA REÚNE 
DIRIGENTES E 
COLABORADORES 
DA CSP NO SITE
Quatro colunas do alto-forno, considerado o coração 
de uma usina siderúrgica, foram instaladas em março.
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Dia Nacional do Aço
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THE NATIONAL STEEL DAY
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Neste 9 de abril, comemora-se o Dia Nacional do Aço. A história da 
siderurgia no país terá um novo capítulo a partir de 2015, quando en-
trará em operação a Companhia Siderúrgica do Pecém, aumentando, 
assim, para 30 o número de usinas em atividade. A produção da CSP 
será equivalente a 3 milhões de toneladas de placas de aço/ano em sua 
primeira fase.

Atualmente, o Brasil possui o maior parque industrial de aço da 
América Latina, seguido pelo México e Argentina. No ano de 2013, a 
produção local foi de 34,2 milhões de toneladas de aço bruto e 26,3 
milhões de toneladas de laminados. Já as exportações de produtos si-
derúrgicos atingiram 8,1 milhões de toneladas, movimentando US$ 
5,6 bilhões.

Empresários locais e do Espírito Santo 
participaram de um intercâmbio no Ceará, 
tendo como um dos momentos a visita ao site 
da siderúrgica, oportunidade em que o grupo 
conheceu a maquete do projeto e os números 
que envolvem este projeto estruturante. As 
empresas capixabas possuem know how em 
produção e vendas por encomendas.

Com o objetivo de promover a 
educação para a sustentabilidade junto ao 
reassentamento Nova Vida, na localidade 
da Parada, a Companhia Siderúrgica do 
Pecém e o Conselho de Políticas e Gestão 
do Meio Ambiente promoveram importante 
ação, marcando a Festa Anual das Árvores. 
Moradores que adotaram uma espécie nativa 
da região do Pecém receberam instruções 
para cuidar e acompanhar o seu crescimento.

Professor Vicente Falconi esteve em 
Fortaleza, a convite da CSP, participando de 
um talk-show no encerramento de mais uma 
etapa do programa Integração Estratégica para 
a Gestão e Investimento Regional (Interagir). 
Desenvolvido pela empresa, o programa tem 
como objetivo promover a corresponsabilidade 
dos atores que participam do processo de 
alavancagem do território no entorno do CIPP 
(Complexo Industrial e Portuário do Pecém).

April 9 commemorates the National Steel Day. The history of steelmaking 
in the country will have a new chapter starting in 2015, when the Pecém 
Steelworks will come into operation, thereby increasing the number of 
active steel mills to 30. The production of CSP will be equivalent to 3 
million tons of steel plates/year in its first stage.

Brazil currently has the largest industrial steel industry in Latin America, 
followed by Mexico and Argentina. In 2013, local production reached 
34.2 million tons of crude steel and 26.3 million tons of rolled products. 
Steel exports totaled 8.1 million tons, representing USD 5.6 billion.

An exchange between businessmen from the 
States of Ceará and Espirito Santo included a 
visit to the site of the steelworks, where they 
saw the model of the project and the numbers 
involved in this backbone project. The Espirito 
Santo companies are specialized in custom 
production and sales.

Aiming to promote a sustainability-oriented 
education in the Nova Vida settlement, 
located in the town of Parada, the Pecém 
Steelworks and the Environmental Policies and 
Management Board promoted an important 
activity, the commemoration of the Annual 
Trees Festival. Residents who adopted trees 
native to the Pecém region were instructed 
how to take care of them and how to monitor 
their growth.

Professor Vicente Falconi was in Fortaleza, 
invited by CSP, in order to participate in a talk 
show at the closing of another stage of the 
Strategic Integration Program for Regional 
Management and Investment (the Interagir 
program). Developed by the company, the 
program aims to promote the joint work of 
stakeholders participating in the development 
of the area surrounding the Pecém Industrial 
and Port Complex.

CSP NEWS. ABRIL /2014     APRIL /2014

ACONTECEU/ IT HAPPENED

1.141,1 Kg/habitante
Coreia do Sul
South Korea – 1,141.1 kg/inhabitant

477,4Kg/habitante
China
China – 477.4 kg/inhabitant

128,1 Kg/habitante
Brasil
Brazil – 128.1 kg/inhabitant

506Kg/habitante
Japão
Japan – 506 kg/inhabitant

459,8Kg/habitante
Alemanha
Germany – 459.8 kg/inhabitant

CONSUMO 
PER CAPITA 
(2012)
FONTE: IABR

DEMAND PER CAPITA 
(2012) SOURCE: IABR


