
A CSP está na reta final do processo de importação dos equipamentos 
necessários para a construção da siderúrgica. Será recebido, no total, 1,60 milhão 
de metros cúbicos (m³) de carga p.3

Últimos equipamentos 
da obra chegarão até maio

THE CSP IS IN THE FINAL STAGES OF THE PROCESS FOR IMPORTING THE NECESSARY EQUIPMENT FOR THE CONSTRUCTION OF THE 
STEEL PLANT.   ALTOGETHER, 1.60 MILLION CUBIC METERS OF CARGO WILL BE DELIVERED - PAGE 3

REMAINING EQUIPMENT FOR THE CONSTRUCTION WORK WILL ARRIVE BY MAY

O M/V PAC Adara foi o último navio a chegar ao Porto do Pecém. Ele saiu de Masan, na Coreia
The M/V PAC Adara was the last ship to arrive at the Port of Pecém. It left Masan, in South Korea

Investir nas pessoas para 
conquistar a excelência – p. 2

CSP inicia três processos de 
certificação simultâneos – p. 4

INVESTING IN PEOPLE IN ORDER TO ACHIEVE 
EXCELLENCE - PAGE 2

THE CSP HAS STARTED THREE SIMULTANEOUS 
CERTIFICATION PROCESSES - PAGE 4
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ENTREVISTA/ INTERVIEW

Os temas desta edição do jornal 
nos levam a uma mesma reflexão: 
a importância de termos parcei-
ros e empregados comprometidos 
com o trabalho que desenvolvem 
e, consequentemente, de investir-
mos nessa relação com as pessoas, 
na valorização de cada um que 
contribue para o projeto CSP.  
Em fevereiro, reforçamos nosso 
compromisso em atingir a excelên-
cia em nossos processos e produ-
tos ao lançarmos nosso Programa 
de Certificação. É desafiadora a 
missão de colocar uma obra gigan-
te - como é a de uma siderúrgica - 
de pé. E existem duas etapas nessa 
missão. 
Uma está visível a todos, é a mon-

tagem das pesadas estruturas. A 
outra é mais difícil de ser mensu-
rada, é o investimento humano, 
traduzido pelo cuidado com as 
pessoas, que vem sendo construí-
do com toda a atenção. É a partir 
das pessoas que nasce a CSP. Sem 
pessoas não há programa, não há 
meta, não há resultado.
Em maio deveremos finalizar as 
importações de equipamentos 
necessários para que a obra seja 
concluída com tranquilidade. E o 
andamento desse processo é mais 
um exemplo de que o bom traba-
lho é feito a partir da dedicação de 
todos. Sem uma rede de parcerias 
e uma logística eficiente, isso não 
seria possível.

The themes in this issue of the 
newspaper lead us to the same 
reflection: the importance of having 
partners and employees committed to 
the work they do and, consequently, 
the importance of investing in the 
relationship with people by showing 
appreciation for each one that is 
contributing to the CSP project.   
In February, we reinforced our 
commitment to achieve excellence 
in our processes and products by 
launching our Certification Program.  
The mission of putting up such a 
massive construction as a steel plant 
is a challenge.  And there are two 
phases to this mission.   
One of them is visible to everybody – 

the assembly of heavy structures.  The 
other one is more difficult to measure 
– the investment in human capital, 
translated as the consideration for 
people, which is being built with all 
due care and attention.   CSP has 
its roots in people.  Without people, 
there is no program, there is no goal, 
and there is no result.  
In May we should finalize the 
importing process of the necessary 
equipment for the timely conclusion 
of the construction.  And the progress 
of this process is another example 
showing that a good job requires 
everybody’s dedication.  This would 
not be possible without a network of 
partnerships and efficient logistics.

Qual a representatividade econô-
mica das importações dos equipa-
mentos da CSP para o Estado? 
Em relação ao total de importa-
ções do estado do Ceará no perío-
do de 2013 até fevereiro deste ano, 
21% são referentes aos equipamen-
tos que chegaram para a obra da 
siderúrgica. Esse percentual, no 
ano de 2014, chegou a 30%. Por ser 
um empreendimento em implan-
tação, isso representou um grande 
incremento nesse período, sendo 
um desafio para todos os envolvi-
dos, seja pelo volume ou pelo tipo 
de carga.

A CSP é a primeira empresa bra-
sileira a operar em regime de ZPE 
- Zona de Processamento de Expor-
tação. Qual o balanço dessa expe-
riência? 
Positivo.  O regime de ZPE foi 
introduzido no Brasil a mais de 
30 anos, tendo havido algumas 
modificações ao longo do tempo. 
Entretanto, a primeira empresa a 
estar instalada dentro de uma ZPE 
é a CSP. A ZPE Pecém foi a segun-
da a ser alfandegada no Brasil, mas 
é a primeira a ter um projeto em 
implantação. Tivemos assim um 

grande desafio, tanto na fase do 
alfandegamento, dado a premên-
cia de prazo e as dimensões da ZPE 
Pecém, que é a maior em área do 
Brasil, quanto nessa fase, com o 
grande volume de importações. 
Chegamos a um pico de receber 
quatro navios em um único mês. 
A Alfândega do Pecém exigiu uma 
grande atenção, com uma atuação 
proativa junto a todos intervenien-
tes no processo (ZPE, CSP, Posco 
E&C, transportadores etc.) visan-
do aperfeiçoar o melhor possível.  
Durante um período, operamos 
em ritmo ininterrupto de 24 horas 
diárias. 

Quais as expectativas para a fase 
de operação da CSP?
Quando a siderúrgica entrar em 
operação, passaremos a ter um vo-
lume de exportações significativo, 
gerando divisas para o Brasil, negó-
cios na cadeia produtiva e empre-
gos. O regime da ZPE desonera as 
importações e as compras no mer-
cado interno tanto para a monta-
gem da siderúrgica quanto para os 
seus insumos e visa exatamente 
essa geração de divisas, negócios e 
empregos.

What do the imports of the CSP 
equipment represent for the 
State economy? 
Regarding the total imports in the 
state of Ceará, 21% is equipment 
that arrived for the construction 
of the steel plant from 2013 until 
February this year.  This percentage 
reached 30% in 2014.  Because the 
enterprise is still being implemented, 
this represented a huge increase in 
this period, which was a challenge for 
all those involved, be it either due to 
the volume or to the type of cargo.   
The CSP is the first Brazilian 
company operating in an EPZ – 
Export Processing Zone.  How can 
this experience be evaluated? 
Positively.  The EPZ regime was 
introduced in Brazil more than 30 
years ago and there have been 
some changes throughout the years.  
However, the first company to be 
installed inside an EPZ is the CSP.  The 
Pecém EPZ was the second one to 
be established in Brazil, but it is the 
first one to have an implementation 
project.   We therefore faced a 
great challenge, both in the EPZ 

establishment phase due to short 
time and the dimension of the Pecém 
EPZ, which comprises the largest area 
in Brazil, and in the present phase due 
to the great volume of imports.  There 
was a peak of four ships arriving in 
one month only.  Pecém’s Customs 
demanded a lot of attention, with 
proactive action regarding all those 
involved in the process (ZPE, CSP, 
Posco E&C, carriers, etc.) aiming for 
as much improvement as possible.  
During a certain period, we operated 
uninterruptedly for 24 hours a day.   
What are the expectations for the 
CSP’s operating phase?
When the steel plant starts operating, 
we will have a significant volume 
of exports, generating revenue for 
Brazil and employment, and creating 
businesses in the supply chain.  The 
EPZ regime is exempt of taxes on 
imports and purchases in the domestic 
market, both for the installation of 
the steel plant and its input, while it 
aims exactly at generating revenue 
and employment, and at creating 
businesses.

COMPRAS DA CSP REPRESENTAM 21%

Moacyr Mondardo Jr. Superintendente Regional da Receita Federal do Brasil - 3ª Região Fiscal
Regional Superintendent of the Federal Revenue of Brazil (IRS) – 3rd Fiscal Region

CSP PURCHASES REPRESENT 21%
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A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) prevê para maio deste 
ano finalizar a importação dos 
equipamentos necessários para a 
conclusão da obra, que inclui de 
pequenos materiais - como válvu-
las e cabos - a grandes estruturas 
metálicas. Do total de 1,60 milhão 
de metros cúbicos (m³) de carga a 
ser recebida, 1,50 milhão já se en-
contra em solo cearense.
De acordo com o diretor adminis-
trativo da CSP, Chiho Chang, 68% 
dos materiais já es-
tão na siderúrgica 
liberados pela alfân-
dega para o devido 
uso. “Nosso objetivo 
é, nesses próximos 
três meses, concluir 
95% das importa-
ções e liberar todas 
para uso, tanto as 
que já estão aqui 
quanto as que ain-
da irão chegar. Os 
5% restantes são de 
mercadorias que não afetam o cro-
nograma da construção, que serão 
utilizadas na fase de operação da 
usina”, explica Chiho Chang. 
Os materiais importados são ori-
ginários, em sua maioria, de países 
como Coreia e China. Os equipa-
mentos começaram a chegar pelo 
Porto do Pecém, em São Gonçalo 
do Amarante, em fevereiro de 2013, 
quando o “STX Brassiana” trouxe 
10.834 m³. O M/V “PAC Adara” foi 
o último navio a chegar, ele saiu de 

Masan, na Coreia, e atracou no Pe-
cém dia 9 de março. 
Cada navio traz, em média, de 30 
a 35 mil m³ de carga e passa até 15 
dias descarregando. A chegada de 
dois novos navios, saindo da Co-
reia (Masan) e China (Shangai), já 
está confirmada. São eles: o M/V 
“Erlyne”, previsto para atracar em 
abril, e o M/V “Panamá”, em maio.  
Os contêineres com os equipa-
mentos são descarregados dia-
riamente no Porto do Pecém. O 

transporte até a CSP 
é feito sob a respon-
sabilidade da Posco 
E&C (PEC), empre-
sa contratada para a 
construção da obra.  
Uma média de 60 
mil m³ de carga sol-
ta e 500 contêineres 
tem sido transporta-
da por mês. 
“Todo esse processo 
exige um grande es-
forço conjunto, que 

envolve o empenho dos nossos 
empregados, a colaboração da PEC 
e o apoio da Receita Federal que, 
dentro dos limites da legislação 
brasileira, acelerou os processos 
para que o cronograma da constru-
ção não fosse afetado, sobretudo 
porque o processo da ZPE (Zona de 
Processamento de Exportação) é 
novo no País, fomos praticamente 
pioneiros, e muitos regulamentos 
ainda estavam sendo definidos”, 
ressalta Chiho Chang.

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) is expecting to finalize 
the imports of the necessary 
equipment for the conclusion of the 
construction by May this year.  This 
equipment ranges from small pieces 
such as valves and cables to huge 
metal structures.  Out of the total 
of 1.60 million cubic meters (m³) of 
cargo to be received, 1.50 million 
have already arrived in Ceará.  
According to the CSP’s CAO, Chiho 
Chang, 68% of the material has 
already arrived at the steel plant after 
customs clearance has been given for 
its proper use.   “In the next 
three months our objective 
is to complete 95% of 
the imports together with 
customs clearance of 
cargo for use, including the 
material that has already 
arrived and that which will 
still arrive.   The remaining 
5% is composed of goods that do not 
affect the construction schedule and 
which will be used in the operating 
phase of the plant”, explains Chiho 
Chang. 
Most of the imported material comes 
from South Korea and China.  The 
equipment first arrived at the Port of 
Pecém, in São Gonçalo do Amarante, 
in February 2013, when the “STX 
Brassiana” brough 10.834 m³.  The 
M/V “PAC Adara” was the last ship 
to arrive, having left Masan, in South 

Korea, and docked in Pecém on 
March 9.   
Each ship brings, on average, 
between 30 and 35 thousand m³ 
of cargo and spends up to 15 days 
unloading.  The arrival of two new 
ships leaving South Korea (Masan) 
and China (Shanghai) has already 
been confirmed.  The ships are: M/V 
“Erlyne”, scheduled to dock in April, 
and the M/V “Panamá”, in May.  
The containers bringing the 
equipment are unloaded at the Port 
of Pecém daily.   The transportation to 
the CSP is the responsibility of Posco 

E&C (PEC), the company in 
charge of the construction 
work.  An average of 60 
thousand m³ of loose cargo 
and 500 containers are 
transported monthly.   
“All this process demands 
a huge joint effort 
including our employees’ 

commitment, the collaboration 
from PEC and the support from the 
Brazilian IRS (Receita Federal) which, 
by observing the Brazilian law, was 
able to speed up the processes to 
avoid changes in the construction 
schedule, especially because the EPZ 
(Export Processing Zone) process is 
new in the country.  We were basically 
the pioneers and many regulations 
were still being introduced”, 
highlights Chiho Chang.

IMPORTS OF EQUIPMENT FOR THE COMPLETION 
OF THE CONSTRUCTION WILL BE FINALIZED IN 
MAY
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IMPORTAÇÕES DE 
EQUIPAMENTOS 
PARA CONCLUSÃO 
DA OBRA SERÃO 
FINALIZADAS  
EM MAIO 

Média de 60 mil m³ de carga solta e 500 contêineres é transportada por mês do Porto à CSP
An average of 60 thousand m³ of loose cargo and 500 containers is transported from the port to CSP every month

Primeiro navio chegou 
ao Porto do Pecém em 
fevereiro de 2013. Dois anos 
depois, já são 1,50 milhão 
de m³ de cargas recebidas

The first ship arrived at Port of Pecém in February 2013. 
Two years later, 1.50 million m³ of cargo have already been 
delivered



A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) deu início à preparação 
para a certificação de seus proces-
sos e produtos. No dia 11 de feve-
reiro, lançou o Programa de Cer-
tificação CSP, que irá conduzir a 
siderúrgica a três processos de cer-
tificação simultâneos: de proces-
sos, de produtos e de instalações, 
equipamentos e instrumentos. 
Todas as áreas da usina passarão 
por esse processo de certificação, 
que terá a duração aproximada de 
dezoito meses. 
Em relação aos processos, a CSP 
optou pela certificação de sistemas 
de gestão integrada, baseada nas 
normas internacionais ISO 9001, 
que atesta a gestão de qualidade, 
ISO 14001, relacionada à gestão 
ambiental, e OHSAS 18001, que 
certifica Sistemas de Saúde e Segu-
rança no Trabalho. O objetivo des-
ta certificação é atestar a aderência 
das operações da empresa a um 
sistema de padronização amplo e 
coerente, garantindo mais compe-
titividade e sustentabilidade. 
Com a certificação de produtos, a 
CSP busca controlar a qualidade 
das placas de aço que serão pro-
duzidas e sua conformidade com 
as exigências técnicas e padrões 
de desempenho especificados por 
seus clientes. Serão três milhões de 
toneladas de placas de aço por ano, 
produção a ser comercializada nos 
próximos 15 anos pelos três acio-
nistas - Vale, Dongkuk e Posco. 
A certificação de instalações, equi-

pamentos e instrumentos segue 
a norma internacional ISO 17025, 
assegurando a confiabilidade das 
análises realizadas pelos laborató-
rios da usina, garantindo a gestão 
integrada da calibração de equi-
pamentos e instrumentos, dos 
procedimentos operacionais e dos 
empregados envolvidos.
As certificações representam um 
passo importante para a empresa, 
garantindo reconhecimento in-
ternacional, com maior competi-
tividade e sustentabilidade. Para 
o presidente da CSP, Sérgio Leite, 
é muito oportuno o lançamento 
do programa com a antecedência 
que está sendo adotada, paralelo 
à construção da estrutura física e à 
composição do quadro de empre-
gados, para que essas certificações 
sejam adquiridas ainda no primei-
ro ano de operação da siderúrgica. 
Na solenidade de lançamento do 
Programa de Certificação CSP, o 
professor Vicente Falconi, funda-
dor da Falconi Consultores de Re-
sultado, ministrou palestra sobre 
certificações, dando ênfase a dicas 
de como as empresas podem atin-
gir a excelência em seus processos 
e produtos. “A ambição é que nós 
não paremos nesses requisitos 
mínimos. Nós devemos almejar ir 
adiante”. Na avaliação de Falconi, 
existem três fatores que são real-
mente importantes na construção 
da excelência: liderança, conheci-
mento técnico e método.
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THE STEEL PLANT LAUNCHES THE 
CERTIFICATION PROGRAM

SIDERÚRGICA LANÇA PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO

The Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) started the preparation of its 
processes and products certification.  
On February 11, it launched the 
CSP Certification Program that 
will lead to three simultaneous 
certification processes in the steel 
plant: of processes, of products 
and of installations, equipment 
and instruments.  All the steel plant 
departments will go through this 
certification process, which will last 
for approximately eighteen months.  
Regarding the processes, the CSP 
opted for the integrated management 
systems certification, based on the 
international standard ISO 9001 for 
quality management, ISO 14001 for 
environmental management, and 
the OHSAS 18001 for Occupational 
Health and Safety.   The aim of 
this certification is to declare the 
company operations’ adherence to 
an ample and coherent system of 
standardization, guaranteeing more 
competitiveness and sustainability.   
With product certification, the 
CSP aims to control the quality of 
the steel slabs to be produced and 
their compliance with the technical 
requirements and performance 
standards specified by its clients.  
Three million tons of steel slabs will 
be produced each year and will be 
traded by the three shareholders - 
Vale, Dongkuk e Posco, in the next 
15 years.

The certification of installations, 
equipment and instruments follows 
the international standard ISO 17025, 
guaranteeing the trustworthiness 
of the analyses carried out in the 
steel plant laboratories, ensuring 
the integrated management of 
the calibration of equipment and 
instruments, the operating procedures 
and the employees involved.  
The certifications represent an 
important step for the company, 
ensuring international recognition 
with greater competitiveness and 
sustainability.  For the CSP’s CEO, 
Sérgio Leite, launching the program 
in advance and parallel to the 
construction of the physical structure 
and the composition of the staff is 
very timely, so that the certifications 
can be acquired in the first year of the 
steel plant operation.    
During the launch ceremony of the 
Certification Program, professor 
Vicente Falconi, founder of Falconi 
Consultores de Resultado, gave 
a lecture on certifications with 
emphasis on tips of how companies 
can achieve excellence in its processes 
and products.  “Our ambition 
goes beyond these minimum 
requirements.  We must aim to go 
beyond”.  According to Falconi’s 
evaluation, there are three factors 
that are really important in building 
excellence: leadership, knowledge 
and method.

A CSP irá realizar, simultaneamente, 
três processos de certificação: de 
processos, de produtos e de instalações, 
equipamentos e instrumentos

Solenidade de lançamento teve a participação do professor Vicente Falconi
Professor Vicente Falconi participated in the launch ceremony

The CSP will carry out, simultaneously, three certification 
programs: of processes, of products, and of installations, 
equipment and instruments.


