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O primeiro dos 5 milhões de tijolos que sustentarão a planta da coqueria, 
cuja estrutura é chamada de Bateria, foi marcado por uma cerimônia que 
reuniu a diretoria e colaboradores da Companhia Siderúrgica do Pecém 
e da Posco E&C Brasil no último dia 23 de abril. Na oportunidade foi 
escrito um desejo para a edificação em um dos tijolos refratários que serão 
utilizados na construção, momento que surpreendeu e marcou de forma 
bastante positiva o evento. O presidente da CSP, Sérgio Leite, lembrou que 
“esse é mais um importante marco no processo de construção da nossa 
siderúrgica”. Já o presidente da PEC, Mr. Kyu Young Ahn, ressaltou que 
esse é um trabalho delicado devido à qualidade dos tijolos utilizados, 
resistentes às altas temperaturas do forno que ficam entre 1.150 °C e 1.200°C.

Minha mensagem hoje aqui é sobre um tema que considero da maior 
importância: a vida. Certamente não sou o único, mas falo aqui do valor 
da vida enquanto patrimônio, o maior que possuímos. Como pais e mães 
de famílias ou mesmo como integrantes de projetos profissionais os mais 
diversos, temos o compromisso, e o dever, de voltar para casa diariamente 
com vida e em segurança. E isso depende de atitudes às vezes simples mas, 
na maioria das vezes, depende de decisão. Na CSP damos absoluto valor 
a questões como essa e atuamos de modo a garantir e resguardar nossa 
integridade física. Em um projeto com a magnitude do nosso, com a grande 
complexidade envolvida nos processos de agora, durante a construção, 
quando na fase futura, de operação, essa valorização é mandatória e 
um requisito do qual não abrimos mão. Principalmente considerando 
que somos também fruto de uma união de culturas que alia povos tão 
diferentes e que agora estão unidos por um objetivo comum: construir a 
CSP e fazer desse projeto um empreendimento seguro e sustentável.
Estamos firmes no trabalho de erguer no Ceará uma grande siderúrgica 
que vai produzir “aço do bom e do bem”, com total atenção à vida, 
construindo uma grande história. Compartilhe conosco desse propósito.
Sérgio Leite
CEO/CSP
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Exercendo as funções mais 
diversas, 350 mulheres estão 
trabalhando atualmente nas obras 
da Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP). Elas fazem parte de 
um universo que vem crescendo 
num setor que era unicamente 
masculino e somente na obra da 
usina, entre maio de 2013 e abril de 
2014, as contratações saltaram 53%. 
No país, a mão-de-obra feminina 
na construção civil passa pelo 
comando das empresas e funções 
administrativas até os canteiros 
de obras, chegando hoje a 200 mil 
trabalhadoras. Wladia Barbosa 
de Abreu, 26 anos, natural de 
Fortaleza, é um desses exemplos. 
Soldadora de chapas na obra da 
CSP, ela conta que teve que superar 
os preconceitos. Formada pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai-CE) há três anos, 
no início da profissão os colegas 
do sexo masculino não a deixavam 
sequer chegar perto da máquina. 
Aos poucos foi impondo respeito 
e mostrando sua habilidade para, 
hoje, colher elogios. Wladia, que 
por dois anos foi a única mulher 
do grupo nessa função na obra 
da siderúrgica, hoje conta com 
mais duas soldadoras ao seu 
lado. Confiante de que escolheu 
a profissão certa, a soldadora 
cearense tem mais ambições 

na carreira. “Eu pretendo me 
capacitar em outros tipos de solda 
e aconselho todas as mulheres 
que tenham força de vontade, 
que sigam em frente nas suas 
pretensões profissionais”. Os 
cursos na área vão desde soldagem 
de pinos, com eletrodo revestido, 
TIG, MIG, por resistência, com 
arame tubular, por arco submerso 
e alumínio até plasma.
Em uma das áreas mais delicadas e 
que está entre as prioridades para 
os sócios do empreendimento, 
trabalha a técnica em meio 
ambiente Ana Cristina Júlio 
do Carmo, 30 anos. Ela contou 
um pouco da sua rotina na 
obra, onde atua no controle de 
resíduos, da fauna, dos efluentes 
e da fumaça preta, além de 
ministrar treinamento sempre que 
necessário.
Tecnóloga em Gestão Ambiental 
pelo Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
do Ceará (IFCE), Ana Cristina fez 
parte da primeira turma que, na 
época, não tinha muita noção do 
mercado de trabalho. Na obra da 
siderúrgica ela está há dois anos e 
vê como desafios a conscientização 
da força de trabalho para que os 
funcionários possam desenvolver 
suas atividades paralelamente à 
preservação ambiental.

Presently, there are 350 women 
working in various functions in the 
construction of the Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP). They 
belong to a group that has been 
growing in what used to be a 
predominantly male sector, and 
employment has rocketed to 53% 
between May 2013 and April 2014 
in the construction of the plant alone.
Wladia Barbosa de Abreu, 26, is one of 
those examples. Working as a welder 
for Braco at the plant construction 
site, she had to overcome prejudice. 
Having graduated from the National 
Service for Industrial Training (Senai-
CE) two years ago, she gradually 
gained respect while showing her 
ability, and today she is complimented 
on her work.
Confident that she has chosen the 
right profession, the welder from 
Ceará has more plans for her career. 
“I intend to train for other types of 
welding and advise every woman to 
follow their career plans.” 
Maria de Fátima Soares , 44, is 
another female face at the CSP 

construction site.  Born in São 
Gonçalo do Amarante, she was 
one of the first women to be hired 
by Meta enterprise and is now part 
of the general service staff. Maria 
is proud to be able to serve people 
and help whenever necessary, 
highlighting that she can’t describe 
in words her participation in such an 
important project as the steel plant. 
“In the future, I’ll be able to tell my 
grandchildren that I was part of this 
history.” 
The Environmental technician, Ana 
Cristina Júlio do Carmo, 30, is also 
part of the female CSP construction 
team. Hired by PEC, the company 
building the steel plant, she says that 
she works with waste, fauna, effluent 
and black smoke control, besides 
providing training whenever needed. 
The greatest challenge, she reasons, 
is to make people aware of the 
fact that they need to develop their 
activities parallel with environmental 
preservation.

female Workers also present in the 
construction of the steel plant 
THErE IS A TOTAL OF 350 WOMEN WOrKING IN vArIOuS 
ArEAS: OvErCOMING CHALLENGES ANd GAINING rESPECT 
ON A dAILY BASIS
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fabricação de placas de aço envolve 
equipamentos de alta tecnologia

Abril/2014deZeMbro/2013 MArço/2014

steel slab production requires high 
technology equipment

april 2014march 2014december 2013

Primeira usina siderúrgica integrada da região Nordeste, a Compa-
nhia Siderúrgica do Pecém (CSP), uma joint-venture entre a brasileira 
Vale e as sul-coreanas Dongkuk e Posco, iniciou em 2013 a construção 
civil de suas principais instalações. 

Os equipamentos de alta tecnologia, que já começaram a ser mon-
tados no site da siderúrgica, serão utilizados na fabricação das pla-
cas de aço de alta qualidade para exportação. Áreas que utilizarão os 
equipamentos: pátio de matérias primas, sinterização, coqueria, alto-
-forno, aciaria e lingotamento contínuo. 

A partir da próxima edição, detalharemos o processo de cada um 
desses equipamentos durante a operação da usina.

A CSP e a Falconi Consultores fizeram 
a entrega da 1ª Frente de Direcionamento 
Estratégico, um documento que reúne visão 
de futuro da região do Pecém, definição de 
objetivos para a melhoria dos indicadores 
e definição de projetos estratégicos, aos 
gestores de São Gonçalo do Amarante 
(prefeito Cláudio Pinho) e Caucaia (vice-
prefeito Paulo Guerra). O documento é 
resultado de 5 meses de trabalho em campo 
e faz parte das ações do Interagir, idealizado 
pela CSP. Um segundo momento, com 
participação da Dialog Consultoria, foi 
marcado pelo debate sobre a governança 
regional para o Pecém.

A movimentação de cargas no Porto do 
Pecém para a construção da Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), que teve início 
em maio de 2012, registrou um acumulado 
até dezembro de 2013 de 678.47m3 de 
cargas soltas (equipamentos de grande 
porte) e 4.757 containers (maquinários, 
parafusos para fixação/ancoragem, entre 
outros). Até este mês de maio está previsto 
chegar ao Porto do Pecém mais 113.025m3 de 
cargas soltas e 761 containers. Os materiais 
e insumos estão vindo da Coreia, China, 
Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, 
Bélgica, Tailândia e Malásia.

Sessenta funcionários da CSP, divididos em 
5 turmas, estão participando de curso para 
aprendizado da língua coreana, que terá 
duração de seis meses. O projeto piloto foi 
iniciado no mês de março e a aula inaugural 
contou com as presenças do cônsul e da 
coordenadora da Rede Brasil (filiada ao 
consulado Brasil-Coreia). Tendo entre os 
sócios do empreendimento as sul-coreanas 
Dongkuk e Posco, o curso tem como objetivo 
levar conhecimento da cultura coreana, seus 
aspectos e características, bem como estreitar a 
comunicação entre os funcionários brasileiros 
com os expatriados.

Being the first integrated steel plant in the Northeast region, the Compa-
nhia Siderúrgica do Pecém (CSP), a joint-venture between Brazilian vale 
and South-Korean dongkuk and Posco, started the building construction 
of its main facilities in 2013. 
The high technology equipment which is being assembled at the steel 
plant site will be used in the production of high quality steel slabs for the 
export market. Areas which will use this equipment: raw materials stora-
ge area, sintering, coke plant, blast furnace, steelmaking and continuous 
casting. 
From the next issue on, we will provide detailed information about the 
use of this equipment during operation of the plant.

CSP and Falconi Consultores presented the 
1st Front for Strategic direction – a document 
containing the vision for the future of Pecém 
region, objectives for the improvement of 
indicators, and specification of strategic 
projects – to the government officials in São 
Gonçalo do Amarante (Mayor Cláudio Pinho) 
and in Caucaia (vice-Mayor Paulo Guerra). The 
document is the result of 5 months of fieldwork 
and is part of the Interagir program actions, 
which has been devised by CSP. At a later 
moment there was a debate about regional 
governance for Pecém with the participation of 
dialog Consultoria.

Cargo handling at the Port of Pecém for the 
construction of the Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP), which started in May 2012, 
has recorded a total of 678,47m3 of loose 
cargo (large equipment) and 4,757 containers 
(machinery, screws for fastening/anchoring, 
and others) up to december 2013.  Before this 
coming May, 113,025m3 of loose cargo and 
761 containers are expected to arrive at Port of 
Pecém. Materials and supplies are coming from 
South Korea, China, Germany, Italy, France, the 
united States, Belgium, Thailand and Malaysia.

Sixty CSP employees, divided into 5 groups, 
have been attending a six-month Korean 
course.  The pilot project started in March 
with the presence of the consul and of the 
coordinator for the Brazil Network (affiliated 
to the Brazil-Korea consulate) for the opening 
class. Having the South-Korean dongkuk and 
Posco as partners in the enterprise, the course 
has the objective to promote knowledge of 
Korean culture, its aspects and characteristics, 
as well as to strengthen communication 
between the Brazilian and foreign employees.
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