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Estamos a 60% de avanço no nosso projeto, considerando engenharia, 
construção e equipamento.
O que é motivo de muita alegria para todos que estão envolvidos no 
projeto e, certamente, para o estado do Ceará, que há décadas sonha com 
esse empreendimento.
Os desafios que temos enfrentado não são poucos nessa fase do projeto, 
mas temos a certeza de que estamos em um projeto de grande importância 
para o presente e futuro e, nesse sentido, sabemos o quanto ele significa 
historicamente, o que só nos fortalece para driblar as dificuldades de 
agora e certamente ainda tantos outros que enfrentaremos.
Temos visto pela imprensa local manifestações positivas fantásticas 
e também pelo contato direto e indireto com políticos, empresários e 
autoridades fica a mesma sensação.
Nos sentimos abraçados a todo momento pelo estado e por todos e 
realmente precisamos desse suporte pela dimensão que temos, pelo 
espaço que ocupamos e pela importância da nossa missão.
Nessa nossa trajetória até aqui, uma certeza já se sobrepõe em nosso 
time: a de que estamos nos inserindo na história do estado do Ceará.

Our project is 60% done, considering engineering, construction and 
equipment.
This is reason for great joy for all those involved in the project and, definitely, 
for the state of Ceará, which has been dreaming with this enterprise for 
decades.  
We have faced many challenges in this phase of the project, but we are 
aware that this project is highly important for the present and the future, 
and we therefore understand its historical importance, which makes 
us stronger to overcome the present and, definitely, the many future 
challenges we will have.  
We have seen fantastic reactions in the local press and the same impression 
comes from direct and indirect contact with politicians, businesspeople and 
authorities.
We have felt the continuous support from the state government and 
everybody else, and we really need this support due to the dimension of 
the project, the space we occupy and the importance of our mission.  
One idea has become a certainty on our journey: that we are becoming 
part of the history of the State of Ceará.  

Sérgio Leite
EDITORIAL

CSP OBRA/ CSP CONSTRUCTION WORK

Aciaria - Steel Making Plant

Coqueria - Coke Plant

Alto Forno - Blast Furnace

Sinterização - Sinter Plant
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Postos de trabalho abertos, ex-
pansão da cadeia de fornecedores, 
intercâmbio tecnológico e parce-
ria com as comunidades do entor-
no do Complexo Industrial e Por-
tuário do Pecém (CIPP), além de 
impulsionar o crescimento eco-
nômico do Ceará e contribuir com 
o aumento das exportações brasi-
leiras. Com esse leque de oportu-
nidades e de desenvolvimento, a 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) teve suas obras iniciadas em 
2012 com aporte total de recursos 
previstos de US$ 4,86 bilhões. A 
execução desta obra estruturante 
já atingiu 60,27%, incluindo os 
processos de engenharia, supri-
mentos e construção.
São oito mil os trabalhadores que 
fazem parte hoje do quadro da 
Posco Engenharia e Construção 
do Brasil (PEC) – responsável pela 
obra, sendo desse total 77% cea-
renses. Esta que é a primeira usina 
siderúrgica integrada do Nordeste 
estima 23 mil postos de trabalho 
diretos e indiretos abertos du-
rante a sua construção, com pre-
visão de conclusão no primeiro 
semestre do ano de 2016, e outros 
4 mil postos diretos e mais 10 mil 
indiretos na fase de operação. No 

tocante à cadeia de fornecedores 
locais, estudo encomendado pela 
CSP em 2010 identificou 44 em-
presas habilitadas para atender 
às demandas da siderúrgica du-
rante a sua construção, sendo que 
atualmente fornecem para a CSP 
aproximadamente 170 fornecedo-
res locais com volume de negócios 
de aproximadamente R$ 900 mi-
lhões. Referência em siderurgia 
e melhores práticas ambientais, 
inovação de processos e produtos 
de alta qualidade no mercado na-
cional e internacional, os sócios 
da CSP, Vale, Dongkuk e Posco, 
deixarão também este legado para 
o Estado do Ceará. Neste sentido, 
intercâmbios tecnológicos já são 
realidade e permitirão que alguns 
profissionais da empresa tenham 
acesso às tecnologias modernas 
nas usinas da Coréia e a partir daí 
terão importante papel também 
como multiplicadores do conhe-
cimento adquirido. Paralelo à 
construção, a CSP vem fazendo 
diversas parcerias com as comu-
nidades  do entorno do CIPP, a 
exemplo dos projetos Território 
Empreendedor, Projeto de Valori-
zação da Cultura, Diálogo Social e 
Programa Ideia da Gente.

Job vacancies, expansion of the supply 
chain, technological interchange and 
partnership with the community 
surrounding the Pecém Industrial 
Port Complex (Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém - CIPP), besides 
fostering the economic growth in 
Ceará and contributing with the 
increase in the Brazilian exports.  
Having such a range of opportunities 
and development, the Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) started 
the construction works in 2012 with 
total estimated financial resources 
of US$ 4.86 billion.  This structural 
project has reached 60.27% of its 
execution, including the engineering, 
supply and construction processes.   
Out of the total eight thousand 
workers now working for Posco 
Engenharia e Construção do Brasil 
(PEC) – the company in charge of this 
project construction, 77% are from 
Ceará.  It is estimated that the first 
integrated steel plant in the Northeast 
has generated 23 thousand direct 
and indirect jobs in its construction, 
which is expected to be ready in the 
first semester of 2016, when other 
4 thousand direct and 10 thousand 
indirect jobs are expected to be 
created in the operation phase.  

Regarding the local supply chain, 
a study ordered by CSP in 2010 
identified 44 companies authorized to 
supply the demands of the steel plant 
during the construction phase, with 
about 170 local suppliers presently 
working with CSP, with business 
volume reaching around R$ 900 
million.  Being a reference in the steel 
industry and better environmental 
practices, innovation in high quality 
processes and products in the 
national and international markets, 
the CSP partners -Vale, Dongkuk 
and Posco, will also leave those as a 
legacy to the State of Ceará.  In that 
respect, technical interchange has 
become a reality and they will allow 
some professionals in the company 
to have access to the modern 
technologies in the plants in South 
Korea, and therefore, they will have 
an important role as multipliers of the 
acquired knowledge.  Parallel to the 
construction, CSP has been creating 
partnerships with the communities 
surrounding the CIPP, such as the 
Entrepreneurial Territory, Cultural 
Enhancement Project, Social Dialog 
and Ideia da Gente Program.   

The opporTuniTies generaTed by Csp

The steel plant project also fosters the economic growth 
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AS OPORTunIDADES quE 
ChEgAm junTO COm A CSP
Projeto siderúrgico também impulsiona 
crescimento econômico
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O que a CSP representa para o Estado do Ceará?
What does CSP represent to the State of Ceará?

FErNaNdO ciriNO GUrGEL – 
prEsidENtE da dUramEtaL
“A CSP poderá representar a base para a 
consolidação do polo metalomecânico do 
nosso Estado, desde que as indústrias possam 
aproveitar a matéria-prima gerada por seu 
alto-forno para que aqui seja agregado valor.”

“CSP may become the basis for the 
consolidation of the metalomechanic center 
in our State, provided the local industries are 
able to add value to the raw material produced 

raimUNdO GOmEs dE matOs – 
dEpUtadO FEdEraL (psdB-cE)
“A instalação de uma siderúrgica no território 
cearense é um desejo antigo da população. 
Nesta fase de construção, a movimentação 
econômica e social já pode ser constatada no 
município de São Gonçalo do Amarante e na 
Região Metropolitana de Fortaleza.”

“The population has always wanted to have a 
steel industry installed in Ceará.  In this phase 
of the construction, the social and economic 
activities can already be noticed in São Gonçalo 
do Amarante and in the Metropolitan Area 
of Fortaleza.” Raimundo Gomes de Matos – 
Federal Representative (PSDB-CE)

adaiL FONtENELE – titULar da 
sEiNFra
“A CSP é fundamental neste momento em 
que a economia cearense cresce além dos 
índices nacionais. Além do incremento 
substancial na geração de emprego, a CSP 
coloca o Ceará no rol dos estados produtores 
de aço, material importantíssimo para 
alavancar ainda mais a produção industrial.”

“CSP has become essential at a time when the 
State of Ceará economy grows beyond the 
national rates.  Besides the substantial increase 
in job creation, CSP includes Ceará in the list 
of states producing steel, which is an extremely 
important material to foster the industrial 
production even further.” Adail Fontenele – 
representative for Seinfra

rOBErtO macEdO - prEsidENtE da 
FiEc/prEsidENt OF FiEc
“A CSP é a unidade-mãe de um polo metal-
mecânico, que atrairá para seu entorno 
empreendimentos afins, exercendo um 
papel de irradiação econômica e levando o 
Ceará a um novo patamar em seu processo 
de industrialização.”

“CSP is the company mother unit of a metal-
mechanic supply chain which will attract similar 
enterprises to its surroun-dings, exerting a role 
of economic radiation and leading Ceará to a 

cLáUdiO piNHO - prEFEitO dE sãO 
GONçaLO dO amaraNtE
“A CSP é um importante investimento para 
o desenvolvimento econômico do Estado do 
Ceará e para o país. Ressalto que a Companhia 
é vista como âncora no Pólo Siderúrgico e que 
impulsionará o crescimento do município 
de São Gonçalo do Amarante, constituindo 
um fator fundamental no nosso processo de 
industrialização.” 

“CSP is an important investment for the 
economic growth of the State of Ceará and for 
the country.  I reinforce that the Company is 
seen as the anchor in the Steel Plant Center and 
it will foster the development of São Gonçalo 
do Amarante, becoming a fundamental aspect 
in the process of industrialization.” Cláudio 
Pinho – Mayor of São Gonçalo do Amarante

BEtO stUdart - EmprEsáriO 
“Tive a satisfação de participar de um 
encontro com o presidente Sergio Leite e 
conferi a qualificação de seu grupo diretivo, 
que com muita competência conduz o maior 
investimento privado do Ceará. Além da 
geração de milhares de postos de trabalho 
e das novas tecnologias que a CSP traz nas 
áreas de Engenharia, Siderurgia, Logística, 
Mineração, Meio Ambiente, Gestão e tantas 
outras, me anima a cadeia de atividades 
produtivas que a CSP atrairá. A conjugação 
destes fatores contribuirá, também, para 
a qualificação de nossa mão de obra, na 
medida em que novas informações de 
negócios e novas tecnologias chegam com os 
investimentos.”

“I had the pleasure of meeting President Sergio 
Leite and his highly qualified management 
group, which conducts the biggest private 
investment in Ceará with high competence.  
Besides creating thousands of Jobs and bringing 
new technology in Engineering, Steel Industry, 
Logistics, Mining, Environment, Management 
and many others, CSP also motivates me due 
to the production chain it will attract.  All these 
factors together will also contribute to the 
qualification of our workforce as new business 
information and new technology arrive 
together with the investment.” Beto Studart - 
Entrepreneur

ricard pErEira – prEsidENtE dO 
simEc
“A CSP para nós cearenses representa a 
concretização de um sonho antigo de termos 
nossa usina siderúrgica e, mais do que isto, 
termos um marco inicial de um importante 
Polo Metalmecânico em nosso estado. Além 
de trazer crescimento econômico gera, tanto 
na implantação como na operação, uma 
grande ação em seu redor.”

“For the citizens in Ceará State, CSP represents 
an old dream come true of having our own steel 
plant.  Furthermore, we now have the starting 
point for an important Metalomechanic Center 
in our State.  Besides fostering economic 
growth, it generates a lot of activity both in the 
implementation and in the operation phases.”
Ricard Pereira – President of Simec

KOO BON-WOO – EmBaixadOr da 
cOrEia dO sUL 
“Por sua dimensão e importância, a CSP 
tornou-se um símbolo na relação de 
cooperação entre os governos da Coreia 
e do Brasil. Trata-se de um projeto que se 
traduz na criação de milhares de empregos, 
desenvolvimento regional e crescimento 
econômico estadual em níveis não 
imaginados antes de seu estabelecimento. 
Em outras palavras, a CSP se tornará 
uma fonte inesgotável de prosperidade e 
crescimento econômico sustentável para o 
Estado do Ceará.”

“Due to its dimension and importance, CSP has 
become a symbol in the cooperation between 
the South Korean and the Brazilian governments.  
This project represents the creation of 
thousands of jobs, regional development and 
state economic growth at levels never imagined 
before its implementation.  In other words, 
CSP will become an inextinguishable source of 
prosperity and sustainable economic growth 
for the State of Ceará.”Koo Bon-Woo – South 
Korea Ambassador

OPInIÃO/ TESTIMONY

in its blast furnace.” Fernando Cirino Gurgel – 
President of Durametal 

higher level in its industrialization process.”
Roberto Macedo, 
Presidente da FIEC/president of FIEC
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