
Com o projeto de instalação avançado, a CSP se prepara para iniciar a produção do aço no fim 
de 2015. Paralelo à fase de construção, desenvolve uma série de ações, como capacitação de 
mão-de-obra, atuação nas comunidades e desenvolvimento de novos negócios  p.3

Aço para o mundo,
desenvolvimento para o Ceará

WITH THE PROJECT ADVANCED INSTALLATION, CSP IS GETTING READY TO START THE PRODUCTION OF STEEL AT THE END OF 2015. 
PARALLEL TO THE OPERATIONAL PROCESS, THERE ARE VARIOUS OTHER ACTIONS BEING IMPLEMENTED, SUCH AS PROFESSIONAL 
TRAINING AND WORKFORCE RECRUITMENT, DIRECT ACTION IN THE COMMUNITIES IN THE SURROUNDING AREA, AND CREATION OF NEW 
BUSINESSES - PAGE 3

STEEL FOR THE WORLD, DEVELOPMENT FOR THE STATE OF CEARÁ

A CSP integra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém. São 571 hectares de área construída e 998 hectares no total
CSP is located in the Pecém Industrial and Port Complex.  It has a construction area of 571 hectares and a total area of 998 hectares 

Siderúrgica vai expandir
cadeia produtiva do Estado – p. 4

Com a CSP, surge um
novo cenário industrial – p. 2

THE STEEL PLANT WILL EXPAND
THE SUPPLY CHAIN IN THE STATE - PAGE 4

WITH CSP, A NEW INDUSTRIAL 
SCENARIO APPEARS - PAGE 2
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CSP OBRA/ CSP CONSTRUCTION WORK

Acompanhar a implantação de 
uma siderúrgica é uma experiên-
cia única. Estamos trazendo para o 
estado do Ceará um segmento in-
dustrial que, até então, era restrito 
às regiões Sul e Sudeste. 
Uma usina do porte da CSP de-
manda uma estrutura com mão-
-de-obra especializada, materiais, 
insumos e tecnologias específicas. 
Por isso, assim como a obra, que 
progride a cada dia, novos negó-
cios estão sendo solidificados. Es-
tamos construindo um novo cená-
rio industrial no Ceará. 
Quando olhamos para esse pro-
jeto não podemos nos limitar aos 
998 hectares dentro do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP), devemos ampliar e inte-
grar essa visão, buscando a harmo-
nização de interesses. 
Nós somos atores nessa mudança 
e estamos aqui para contribuir na 
construção do futuro com progres-
so e desenvolvimento. 
Uma das nossas alavancas de va-
lor é o desenvolvimento de novos 
negócios, gerando riquezas aos 
stakeholders. 
E, para nós, os principais inves-
tidores da CSP não são apenas os 
acionistas, mas a sociedade cea-
rense, que acredita e aposta no su-
cesso da primeira usina integrada 
do Ceará.

Monitoring the implementation of 
a steel plant is a unique experience.  
We are bringing to the State of Ceará 
an industrial segment that until now 
has been restricted to the South and 
Southeast regions.  The steel factory 
the size of CSP requires specialized 
labor, materials, supplies and specific 
technologies. Therefore, as the 
construction work, which improves 
daily, new businesses are being 
established.  We are creating a new 
scenario for the industrial sector in the 
State of Ceará.   
We should not limit our perception 
of this project to the 998 hectares 

inside the Pecém Industrial and Port 
Complex (CIPP).  We must have a 
broad and integrated view, aiming 
for the harmony of interests.  
We are actors in this change and we 
are here to help build the future with 
progress and development. 
One of our value levers is the 
development of new businesses, 
creating wealth for stakeholders.
For us, the main CSP investors are not 
only the shareholders, but also the 
State of Ceará residents, who believe 
the state’s first integrated steel plant 
will be a success. 
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A chegada de uma indústria em 
uma determinada região já está, 
historicamente, associada a mu-
danças. No caso dos municípios 
cearenses de São Gonçalo do 
Amarante e Caucaia, não estamos 
falando apenas de uma indús-
tria, mas de um conjunto delas. 
Esses dois municípios cearenses 
abrigam desde 1995 o Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém 
(CIPP), que tem hoje como âncora 
a Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP). 
A CSP é o grande projeto estrutu-
rante em processo de instalação 
no CIPP. Ou seja, com dimensão 
e características capazes de trans-
formar o perfil socioeconômico da 
região. O empreendimento tem 
investimento calculado em US$ 
4,8 bilhões, com R$ 1 bilhão desti-
nados à proteção ambiental. 
Desde que iniciou as obras, em 
2012, a Companhia vem impul-
sionando o desenvolvimento por 
meio da atração de investimentos, 
geração de empregos e expansão 
da cadeia produtiva. A presença da 
usina representa acréscimo, nessa 
fase de construção, de 6% no PIB 
estadual. Já na fase de operação, o 
impacto no PIB estadual será de 
12% 48% no PIB industrial. 
Em uma área de 998 hectares 

dentro do CIPP, sendo 571 de área 
construída, fica cada dia mais vi-
sível o desenho que a siderúrgica 
terá. A Companhia Siderúrgica do 
Pecém já atingiu 99% do processo 
de engenharia, 89% de fabricação 
e 50% da construção.  
Enquanto mais de 11 mil homens 
trabalham na obra, sob a respon-
sabilidade da empresa sul-coreana 
Posco Engenharia e Construção 
(PEC), a CSP desenvolve as outras 
ações necessárias para que a usina 
comece a operar, como capacitação 
e recrutamento de mão-de-obra, 
projetos e programas envolvendo 
as comunidades do entorno e o de-
senvolvimento de novos negócios. 
Um desses programas é o de pre-
paração de mão-de-obra para a 
fase operacional da siderúrgica, 
que será desenvolvido em par-
ceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial – Senai. 
A CSP prevê contratar cerca de 
2.500 pessoas até o fim de 2015. 
Atualmente, já são 460 funcioná-
rios, sendo priorizados neste pri-
meiro momento perfis de gestão 
e de profissionais com experiência 
no setor siderúrgico. A diretriz da 
empresa é priorizar a mão-de-obra 
local, mantendo um quadro de 
profissionais formado por 80% de 
cearenses. 

The arrival of an industry in any 
region is already historically associated 
with changes.  With regard to 
the Cearense municipalities São 
Gonçalo do Amarante and Caucaia, 
we mean not just an industry, but 
many of them.  Since 1995, these 
two Cearense municipalities have 
housed the Pecém Industrial and 
Port Complex (CIPP), which today 
is anchored by the Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP). 
CSP is the large infrastructure 
project being installed at CIPP, that 
is, having the size and characteristics 
that can change the socioeconomic 
aspect of the region.  The project 
has investment calculated US$ 4,8 
bilions, with R$ 1 bilion intended for 
environmental protection.
Since the beginning of the construction 
work in 2012, the Company has 
been promoting development by 
attracting investment, creating jobs 
and expanding the supply chain.  
During the construction phase, the 
steel industry will be responsible 
for an increase of 6% of the state 
GDP, whereas during the phase of 
operation, the impact on the state 
GDP will be 12% and 48% of the 
industrial GDP. 
Spread over 998 hectares inside 
CIPP, with 571 of constructed 

area, the future design of the steel 
plant becomes more visible each 
day. Considering the processes 
of engineering, construction 
and equipment installation, the 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
has already concluded about 70% 
of the project. While more than 
11 thousand men work in the 
construction of the plant, under the 
responsibility of the South Korean 
company POSCO Engineering and 
Construction (PEC), CSP develops the 
other essential actions for the start 
of operation, such as professional 
training and workforce recruitment, 
projects and programs involving the 
communities in the surrounding area, 
and the creation of new businesses.   
One of these programs involves the 
preparation of the workforce for the 
operating phase of the steel plant.  
This program will be developed in 
partnership with the National Service 
for Industrial Training – Senai.  CSP is 
expecting to hire about 2,500 people 
by the end of 2015. Nowadays, there 
are 460 employees, with priority given, 
at this first moment, to management 
positions and professionals with 
experience in the steel industry. The 
company’s objective is to have 80% 
of its workforce composed by local 
residents.   

CSP: THE CURRENT PHASE, 
OPPORTUNITIES AND THE FUTURE

w w w. c s p e c e m . c o m

CSP: MOMENTO ATUAL, OPORTUNIDADES E FUTURO

Nos 571 hectares de área construída, já começa a ser visível o desenho que a siderúrgica terá 
The future design of the steel plant is starting to become visible on the constructed area of 571 hectares Companhia Siderúrgica do Pecém é o 

grande projeto estruturante em processo 
de instalação no CIPP e a primeira usina 
integrada do Ceará

Companhia Siderúrgica do Pecém is the large infrastructure 
project being installed at CIPP



Uma indústria em funcionamen-
to requer a estruturação de toda 
uma cadeia produtiva. Para que a 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) entre em operação, novos 
negócios estão sendo e serão de-
senvolvidos no Ceará. Isso porque 
uma das condicionantes para o 
sucesso desse empreendimento 
é o seu nível de integração com 
os demais segmentos da cadeia. 
Como o estado está recebendo a 
primeira usina integrada do Ceará 
e, consequentemente, iniciando a 
partir da CSP uma cultura nesse 
segmento industrial, há hoje uma 
carência de materiais para atender 
uma série de oportunidades que a 
siderúrgica apresentará. 
Para a consolidação de uma cadeia 
que ofereça esses insumos e tec-
nologias específicos, muitas são as 
possibilidades para o Estado: que 
novas indústrias se instalem na 
região, que as empresas cearenses 
ampliem suas áreas de atuação e 
que parcerias sejam estabelecidas 
para essa produção local. O ce-
nário é de acréscimo de demanda 
para o mercado e, consequente-
mente, de abertura de novas va-
gas de trabalho. Essa estrutura é 
necessária para que a produção da 
CSP, de 3 milhões de toneladas de 
placas de aço por ano, tenha um 
custo compatível ao do mercado.  
O Programa de Desenvolvimen-
to Regional (PDR) trabalha nesse 
sentido. Desenvolvido em parceria 
com o Conselho Estadual de De-
senvolvimento Econômico (Cede), 
o PDR tem o objetivo de promover 
o desenvolvimento da cadeia de 
fornecedores locais, por meio da 
capacitação, expansão e estímulo 
ao desenvolvimento de novos ne-

gócios. Ele está movimentando o 
empresariado para que as empre-
sas da região estejam preparadas 
para atender a demanda que a CSP 
vem gerando e irá gerar no merca-
do nos próximos anos. O PDR tem 
essa capacidade de ultrapassar as 
fronteiras do empreendimento.
INTERAGIR – Além do PDR, a 
CSP realiza, por meio do Interagir, 
diversas ações para alavancar ainda 
mais o desenvolvimento regional. 
A siderúrgica assumiu o compro-
misso de atuar enquanto partícipe 
e indutor no processo de elabora-
ção de soluções conjuntas, traba-
lhando em parceria com o poder 
público, privado e a sociedade civil. 
Com isso, o programa age baseado 
em quatro eixos: a apropriação lo-
cal das oportunidades de emprego 
e negócios, a ampliação da capaci-
dade de gestão pública, o fomento 
à dinamização da economia e valo-
rização da cultura, e a governança 
regional.
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STEEL PLANT BOOSTS CREATION OF NEW SUPPLY 
CHAIN IN THE STATE OF CEARÁ

SIDERÚRGICA 
IMPULSIONA CRIAÇÃO 
DE NOVA CADEIA 
PRODUTIVA NO CEARÁ 

The operation of a company requires 
a complete supply chain structure.  
In order for Companhia Siderúrgica 
do Pecém (CSP) to start operation, 
new businesses are being and will be 
created in the State of Ceará.  That 
is so because one of the conditions 
for the success of this enterprise is 
its level of integration with the other 
segments in the chain.  Since the state 
will have its first integrated steel plant 
and will consequently begin a new 
culture in this industrial segment with 
CSP, there is currently lack of materials 
to meet the various opportunities  of 
the steel plant.  
Many are the State’s options for the 
creation of a supply chain that is able 
to offer these specific inputs and 
technology: creation of new industries 
in the region, expansion of areas of 
operation in the Cearense companies, 
and creation of partnerships for 
this local production.  The scenario 
indicates an increased demand in the 
market and, consequently, new job 
openings.  This structure is necessary 
so that CSP production annual, three 
million tons of steel slabs, cost is 
compatible with that in the market.   
The Regional Development Program 

(PDR) aims at that.  Developed in 
partnership with the State Council for 
Economic Development (Cede), the 
PDR aims to promote the development 
of the local supply chain through 
training courses and by expanding 
and stimulating the creation of new 
businesses.   The program has been 
motivating businesspeople so that 
the companies in the region become 
prepared to meet the demand CSP 
has and will continue to generate 
in the market within the next two 
years.  The PDR has the capacity to go 
beyond the boundaries of the steel 
plant enterprise.  
INTERAGIR – Besides the PDR, CSP 
conducts, through the Interagir 
program, various actions to further 
improve the regional development.  
The steel plant has committed itself 
to participating and stimulating the 
process of elaborating solutions in 
partnership with the government, the 
private sector and the civil society.  As 
a result, the program is based on four 
pillars: job and business opportunities 
for local communities; improvement 
of public management capacity; 
promotion of economic dynamics 
and culture; and regional governance.

Instalação da CSP promove o 
desenvolvimento de novos negócios e o 
crescimento sustentável das comunidades no 
entorno, diante das grandes transformações 
impulsionadas pelo Complexo Industrial

Futuro prevê acréscimo de demanda para o mercado industrial
The future demand for the industrial sector is expected to increase.  

CSP installation involves the creation of new businesses and 
the sustainable growth of the communities in the surrounding 
area, due to the big changes promoted by the Industrial 
Complex


