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EDITORIAL
Sérgio Leite | CEO

Em abril, tive o prazer de acom-
panhar a visita da presidente da 
Coreia do Sul, Park Geun-hye, na 
solenidade em homenagem à sua 
Excelência, realizada no Palácio 
do Itamaraty, em Brasília, onde ela 
foi recepcionada pela presidente 
Dilma Rousseff. Um encontro que 
reforçou e fortaleceu a cooperação 
entre os dois países. 
Na ocasião, a presidente do Brasil 
ressaltou que “a Coreia é um tra-
dicional parceiro econômico do 
Brasil em vários setores de ponta, e 
com os quais compartilhamos ex-

periências muito bem-sucedidas”, 
dando como exemplo a nossa side-
rúrgica, que está sendo construída 
por meio da soma de esforços de 
duas empresas coreanas, Dongkuk 
e Posco, com a brasileira Vale. 
Para nós é motivo de orgulho ser-
mos exemplo, no Brasil e na Co-
reia, de projetos bem-sucedidos 
com essa composição. 
Nos orgulhamos, ainda, de poder 
contribuir para aproximar essas 
culturas. Que a ponte entre esses 
dois países seja cada vez mais pró-
xima e produtiva!

In April, I was pleased to be present 
at the visit paid by the President 
of South Korea, Park Geun-hye, 
at the ceremony in honor of her 
Excellency, held in Itamaraty Palace, 
in Brasília, where she was welcomed 
by President Dilma Rousseff. The 
meeting reinforced and strengthened 
the cooperation between the two 
countries.  
At the time, the president of Brazil 
highlighted that “South Korea is one 
of Brazil’s traditional trading partners 
in various leading sectors, with 
whom we share highly successful 

experiences”, mentioning, as an 
example, our steel plant, which is 
being built with a joint effort by two 
South Korean companies, Dongkuk 
and Posco, and the Brazilian Vale.
We are proud to be an example of 
highly successful projects, both in 
Brazil and South Korea, with this 
composition.  
We are also proud to be able to 
contribute to bridging the gap 
between these cultures.  May the 
bridge between these two countries 
become even closer and more 
productive!

O governador do Ceará, Camilo 
Santana, fez sua primeira visita 
oficial às obras de construção da 
Companhia Sideúrgica do Pecém 
(CSP). Ele foi recebido pela dire-
toria da empresa no dia 14 de abril, 
acompanhado dos secretários de 
Relações Institucionais, Danilo 
Serpa; Infraestrutura, André Facó; 
Desenvolvimento Econômico, Ni-
cole Barbosa; e do líder do Gover-
no na Assembleia Legislativa, de-
putado estadual Evandro Leitão.
Camilo Santana participou de reu-
nião de trabalho, dando continui-
dade a uma agenda que se propõe 
a ser periódica. Por isso, conforme 
destacou o presidente da CSP, Sér-
gio Leite, a presença do governa-
dor representou não apenas uma 
visita, mas uma rotina estabelecida 
de reuniões, onde é possível visitar 

o objeto em discussão. “O que nós 
mostramos ao governador é que 
tudo aquilo que a gente conversa, 
planeja e discute tem uma razão de 
ser. Por isso, este é o momento dele 
verificar todo nosso planejamento, 
nosso compromisso, nosso envol-
vimento”, disse. 
Durante a visita, o governador per-
correu as obras e fez paradas em 
duas plantas da usina: alto-forno e 
aciaria.  “Quero parabenizar as em-
presas envolvidas por esse grande 
empreendimento que vai mudar 
o cenário econômico do Ceará, a 
partir do seu funcionamento, em 
2016. É uma obra que movimenta 
hoje milhares de trabalhadores, 
que atrai novos investidores e no-
vos empreendimentos”, ressaltou 
Camilo Santana.

The Ceará State Governor, Camilo 
Santana, made his first official 
visit to the construction site of the 
Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP). He was welcomed by the 
company’s board of directors on April 
14. The secretaries of Institutional 
Relations, Danilo Serpa, Infrastructure, 
André Facó, Economic Development, 
Nicole Barbosa, and the leader of 
the Government in the Legislative 
Council, state representative, Evandro 
Leitão, accompanied him.
Camilo Santana participated in a 
meeting, following a schedule which 
is intended to become regular.   That 
is why, according to CSP’s CEO, 
Sérgio Leite, the Governor’s presence 
represented not only a visit, but also 
an established routine of meetings, 
when it becomes possible to visit the 

object of the discussions.  “What we 
showed the Governor is that there is 
a reason for everything we talk about, 
plan and discuss.  That is why this is 
the moment for him to check all our 
planning, our commitment, our 
engagement”, he said.
During the visit, the governor went 
on a tour of the construction site 
with special visits to two facilities: the 
blast furnace and the steel making.  
“I would like to congratulate the 
companies on this large enterprise, 
which will change the economic 
scenario of Ceará once it starts 
operation in 2016. Today, this 
construction is hiring millions of 
workers, attracting new investors and 
new enterprises”, highlighted Camilo 
Santana.

THE GOVERNOR MAKES HIS FIRST OFFICIAL VISIT 
TO THE STEEL PLANT CONSTRUCTION SITE
Camilo Santana participated in a meeting and took a close 
look at the status of the construction

Governador percorreu as obras e visitou as plantas do alto-forno e aciaria
The Governador went on a tour of the construction site and visited the 

blast furnace and steel making facilities

GOVERNADOR 
FAZ PRIMEIRA 
VISITA OFICIAL 
ÀS OBRAS DA
USINA

Camilo Santana 
participou de 
reunião de trabalho e 
conheceu de perto o 
status da construção



CSP NEWS. ABRIL/2015     APRIL/2015 P. 3

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

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) assinou, no dia 22 de 
abril, contrato de financiamento 
no valor de US$ 3 bilhões, garan-
tindo o valor necessário para a con-
clusão das obras. Os recursos serão 
aportados pelas agências coreanas 
KExim e KSure, o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), além de sete ban-
cos comerciais. O financiamento 
de longo prazo é de 12 anos. 
Em três anos de obras, os acio-
nistas (Vale, Dongkuk e Posco) já 
aplicaram no projeto o montan-
te de US$ 2,1 bilhões em recursos 
próprios, e ainda aportarão mais 
US$ 376 milhões. O orçamento do 
projeto totaliza US$ 5,4 bi, sendo 
45% do total do investimento em 
recursos próprios e os outros 55% 
em recursos financiados, equa-
cionando o funding da empresa e 
garantindo a finalização da obra e 
início da operação.
A CSP destina cerca de R$ 30 mi-
lhões para investimentos em in-
fraestrutura social, educação e cul-

tura, governança regional e ações 
para inclusão, em projetos e ações 
que tiveram início desde 2012, dos 
quais metade será financiada por 
uma linha específica do BNDES.
Para a concessão deste financia-
mento, a CSP foi avaliada por di-
versas consultorias internacionais 
e aprovada em uma série de requi-
sitos que garantiram os financia-
mentos de longo prazo, tais como 
qualidade técnica do projeto; 
andamento da obra e qualifica-
ção da empresa contratada para a 
construção da usina; uso de boas 
práticas ambientais e sustentáveis, 
comprometimento, experiência e 
confiabilidade dos acionistas. 
Primeira empresa operando no 
país em regime de Zona de Proces-
samento de Exportação (ZPE), a 
CSP irá produzir em sua fase inicial 
três milhões de toneladas de placas 
de aço/ano para exportação. Toda 
a produção de placas já está garan-
tida em contrato com os próprios 
acionistas.

CSP SIGNS A LONG-TERM FINANCING 
AGREEMENT

CSP ASSINA FINANCIAMENTO DE LONGO PRAZO

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) signed, on April 22, a 
US$ 3 billion financing agreement, 
thus ensuring the necessary 
amount for the completion of the 
construction works.  The financial 
resources will be provided by the 
South Korean agencies KExim and 
KSure, the Brazilian National Bank for 
Economic and Social Development 
(BNDES), besides seven commercial 
banks.  This is a 12-year financing 
agreement.
Over three years of construction 
works, the shareholders (Vale, 
Dongkuk and Posco) have already 
invested US$ 2.1 billion on the project 
from their own resources, and will 
invest other US$ 376 million. The 
total project budget is US$ 5.4 billion, 
with 45% of the total investment 
provided by their own resources and 
other 55% provided by financing 
agreements, therefore composing 
the company’s funding and ensuring 
the completion of the construction 
works and the start of operations.  
CSP allocates about R$ 30 million for 

investment in social infrastructure, 
education and culture, regional 
governance and actions for inclusion, 
in projects and actions that started in 
2012, half of which will be financed 
by a specific line of credit from BNDES.
In order to obtain this financial 
resource, CSP went through 
evaluation and approval of several 
requirements by several international 
consulting firms, which assured the 
provision of the long-term financing 
agreement.  The requirements 
were as follows: the technical 
quality of the project, the progress 
of the construction works and the 
qualification of the company hired 
to build the steel plant, the use of 
good environmental and sustainable 
practices, commitment, experience 
and reliability of the shareholders.  
As the first company operating in an 
Export Processing Zone (EPZ), CSP will 
produce three million tons of steel 
slabs/year in its initial phase for export.  
The entire production of steel slabs 
has already been aimed at contracts 
with the shareholders themselves. 

Operação no valor de 
US$ 3 bilhões é o maior com 
esse perfil observado este 
ano no Brasil

Obras iniciadas em 2012 estão avançadas, com 83% do projetado já concluído
The construction started in 2012 and is advancing fast, with the project 

reaching 83% completion

The US$ 3 billion agreement has been the biggest 
of its type in Brazil this year



A construção da CSP é um projeto 
pioneiro e apresenta desafios. Qual 
o balanço atual?
Nesses últimos três anos, enfrenta-
mos muitas questões para integrar 
e consolidar as diferentes culturas 
e também a diferente forma de 
pensar de cada empresa. Mas su-
peramos e conseguimos chegar até 
aqui. A Posco E&C, empresa res-
ponsável pela construção da side-
rúrgica, também enfrentou muitos 
problemas por causa da falta de 
conhecimento e de entendimento 
sobre a cultura brasileira. Mas a 
comunicação conseguiu melhorar 
de forma muito rápida. Além dis-
so, a CSP tem o grande desafio de 
ter dois trabalhos-chave em anda-
mento: um é a construção e o outro 
é a preparação para a operação.

A CSP está sendo erguida com 
equipamentos, tecnologia e experi-
ência trazidas da Coreia do Sul. O 
que isso representa de diferencial 
para a operação? 
Como sabemos, a CSP é a siderúr-
gica mais nova e mais desenvolvida 
deste século. Porém, é um empre-
endimento arriscado por ter o que 
chamamos de ‘single line’ (linha 
única de produção), que significa 
que temos somente um alto-for-
no, uma coqueria, uma instalação 
de sinterização. Se algo acontece 
numa pequena instalação, in-
fluencia todo o processo. Mas nós 
temos exatamente a mesma ins-
talação na Indonésia, a Krakatau 
Posco, que já está funcionando 
desde o ano passado.   

Então treinamento é um ponto-
-chave para o sucesso?  
É por isso que estamos levando 
empregados CSP para a Krakatau 
Posco, na Indonésia, além de con-
vidar 120 pessoas da Posco para dar 
apoio à operação inicial. Isso está 
de acordo com o contrato de trans-
ferência de tecnologia entre CSP e 
Posco e é importante para manter a 
linha única de produção em opera-
ção estável.  Esse é um dos elemen-
tos.  O outro é que temos minério 
de ferro de alta qualidade produ-
zido aqui no Brasil, pela Vale. São 
condições muito boas para o início 
de uma operação estável.   

O Sr. poderia falar um pouco sobre 
a integração entre as culturas bra-
sileira e coreana? 
Brasil e Coreia estão geografica-
mente em lados opostos da Terra.  
Eles estão muito distantes um do 
outro. A Coreia é um dos menores 
países da Ásia. Nossa população 
não é mais do que 50 milhões.  
Aqui no Brasil, há por volta de 
quatros vezes mais pessoas. O Bra-
sil tem mais tempo de experiência 
na indústria siderúrgica, mas a 
Coreia, mesmo tendo uma histó-
ria mais curta, durante os últimos 
quase 40 anos se desenvolveu de 
maneira rápida.  Isso é bem seme-
lhante e nós temos o foco no mes-
mo ponto que é visar o sucesso. 

É um grande desafio, não?
Sim, é um grande desafio. Estou 
muito confiante que a CSP terá 
sucesso por causa desse elemento. 
Nós temos ótimos equipamentos, 
instalações muito boas, matéria-
-prima muito boa e nós também 
temos empregados muito expe-
rientes. Nós também temos uma 
ótima mente de entendimento 
mútuo e aceitação das diferentes 
culturas.  Isso é como um univer-
so, nós podemos chamar assim.  
Nós somos a CSP e nós estamos 
na mesma empresa, nós estamos 
no mesmo barco.  Isso inclui não 
somente quem está dentro da CSP, 
mas também a comunidade. Esse 
conceito é muito importante.  

Como o Sr. vê a CSP em um ano?
Atualmente, a indústria siderúrgi-
ca está em uma posição econômica 
muito baixa. Mas, de acordo com 
nossa experiência, o ciclo econô-
mico dessa indústria é de dez anos. 
Agora estamos no ponto baixo.  
Então acredito que começando a 
produção, a economia da indústria 
siderúrgica irá tomar o rumo certo 
do crescimento e a CSP terá suces-
so em colher os lucros financeiros. 
O apoio que temos recebido dos 
governos é essencial e um ponto 
muito importante para levar a CSP 
ao sucesso. Por isso a CSP sente 
que tem a obrigação de cooperar 
com a população local. Esse é o 
momento e a motivação que deve-
mos ter em mente.
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ENTREVISTA/ INTERVIEW Dong Ho Kim CPO/ Diretor de Projetos/ CPO/ Chief Project Officer

The construction of CSP is a 
pioneering project and poses 
challenges.  What is the evaluation 
of the current situation? 
Over the last three years, we have 
dealt with several issues in order to 
integrate and consolidate the different 
cultures, and also the different ways 
of thinking in each company.  But we 
have overcome that and managed 
to get where we are.  Posco E&C, 
the company in charge of the steel 
plant construction, has also faced 
many problems due to the lack 
of knowledge and understanding 
of the Brazilian culture.  However, 
communication has improved very 
fast.  Besides that, CSP faces the 
enormous challenge of having two 
ongoing key developments: one is 
the construction and the other is the 
preparation for operation.    
CSP is being built with equipment, 
technology and experience 
brought from South Korea.  What 
will these elements add to the 
operation?
As we know, CSP is the newest 
and most developed steel plant in 
this century.  However, it is a risky 
enterprise because it has a system 
called single line (single line of 
production), which means we have 
only one blast furnace, one coke 
oven plant and one sintering facility.  
If anything happens to a small facility, 
it influences the whole process.  But 
we have the exact same facility in 
Indonesia, the Krakatau Posco, which 
has been operating since last year.     
So, is training the key to success? 
That is why we are taking CSP 
employees to Krakatau Posco, in 
Indonesia, and inviting 120 people 
from Posco to give support to the 
initial operation.  This is in accordance 
with the Technology Transfer 
Agreement signed between CSP and 
Posco and it is important in order to 
maintain the single line production 
system in stable operating conditions.  
This is one of the elements.  The other 
is that we have high quality iron ore 
produced by Vale in Brazil.  These are 
very good conditions to start a stable 

operation. 
Could you please talk a little about 
the integration of the Brazilian 
and South Korean cultures?
Brazil and South Korea are 
geographically located on opposite 
sides of the Earth.  They are very 
distant from each other.  South Korea 
is one of the smallest countries in 
Asia, with a population of no more 
than 50 million.  There are about 
four times more people here in 
Brazil.  Brazil has longer experience 
in the steel industry, and in spite of 
having a shorter history, South Korea 
developed very fast in the last 40 
years.  This is quite similar and we 
focus on the same target, which is to 
aim for success.   
It is a huge challenge, isn’t it?
Yes, it is a big challenge.  I am very 
confident CSP will be successful 
because of this element.  We 
have excellent equipment, very 
good facilities, very good raw 
material, and we also have highly 
experienced employees.  We also 
have great mutual understanding 
and acceptance of different cultures.  
We can say this is like a universe.  
We are CSP and we are in the same 
company; we are on the same boat.  
That includes not only those who are 
inside CSP, but also the community.  
This concept is very important.   
How do you see CSP in one year?
Nowadays, the steel industry 
finds itself in a very low economic 
situation.  However, according to our 
experience, this industry has a ten-
year economic cycle.  We are now 
at the low position.  So I believe that 
once production begins, the steel 
industry will get on the right track 
for economic growth and CSP will 
succeed in reaping the profits.  The 
support we have been receiving from 
the government is essential and a 
very important point to lead CSP to 
success.  That is why CSP believes it 
has a duty to cooperate with the local 
population.   These are the moment 
and motivation we must have in 
mind.


