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Intercâmbio 
Brasil x Coreia do Sul

A BINATIONAL PROJECT HAS AGGREGATED CHARACTERISTICS OF A NEW CULTURE AND 
ADVANCED TECHNIQUES IN STEEL MAKING INTO CEARÁ STATE - PAGE 3

BRAZIL X SOUTH KOREAN EXCHANGE

Coreia do Sul é o sétimo maior parceiro comercial do Brasil no mundo
South Korea is Brazil’s seventh largest trading partner in the world 
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EDITORIAL
Sérgio Leite | CEO

Lançamos, recentemente, o Plano 
de Atração e Desenvolvimento de 
Fornecedores. Em evento na Fe-
deração das Indústrias do Ceará 
(Fiec), tivemos mais uma oportu-
nidade de apresentar aos empresá-
rios cearenses detalhes do projeto 
de implantação de uma siderúrgi-
ca integrada no Estado.
Uma indústria do porte da CSP se 
apresenta como indutor de opor-
tunidades para a região do Com-
plexo Industrial e Portuário do 
Pecém (CIPP). Nosso objetivo é es-

truturar uma cadeia produtiva no 
entorno da siderúrgica de forma 
estruturada. 
Como sempre procuro reforçar, 
a siderúrgica é uma realidade e 
as oportunidades estão abertas. 
É uma integração dos três pila-
res: empresas, poder público e 
sociedade civil, numa atitude de 
corresponsabilidade, de empreen-
dedorismo, em busca do desenvol-
vimento sustentável para a região 
do Ceará.

Recently we launched the Plan for 
Attracting and Developing Suppliers. 
During an event at the Ceará State 
Industry Association (Fiec), we had 
another opportunity to present details 
of the project for implementing an 
integrated steel plant in the state to 
the Cearense entrepreneurs.  
 An industry as large as CSP is able 
to create opportunities for the Pecém 
Industrial and Port Complex (CIPP) 
region. Our objective is to build a 

structured supply chain in the steel 
plant surrounding area.   
As I always try to reinforce, the 
steel plant is a reality and the 
opportunities are being offered. It is 
a three-pillar integration: companies, 
government and civil society, with 
an attitude of co-responsibility and 
entrepreneurship, aiming at the 
sustainable development of the 
Ceará state region.  

ENTREVISTA/ INTERVIEW

São Gonçalo do Amarante vem 
passando por significativas mu-
danças. Qual o impacto dessa 
industrialização para o municí-
pio?
Os grandes empreendimentos, 
como o Porto do Pecém e a siderúr-
gica, são vetores do desenvolvimen-
to econômico, fatores importantes 
na atração de empresas para o mu-
nicípio. Com isso, a  industrializa-
ção gerou renda, aumentou o con-
sumo e impulsionou o crescimento 
da economia local. 
Esse novo cenário industrial exi-
girá mais investimentos. Como 
o município está se preparando 
para esse futuro?
Temos investido muito na área da 
educação, com obras nas  escolas 
e creches e a construção de uma 
nova escola no Pecém, que vai aten-
der em tempo integral e três novas 
creches modelo. Na saúde, abrimos 
a UPA do Pecém, que estava fecha-
da, e hoje promove atendimento 
de excelência, chegando por mês 
a 5 mil atendimentos. Fizemos a 
reforma de vários postos de saúde 
e mais três novos que serão cons-
truídos. Sem infraestrutura, não 
há condições para avançar.  Dessa 
forma, uma das primeiras iniciati-
vas da nossa gestão foi investir para 
recuperar e ampliar o município 
com investimentos que chegam a 
R$ 19 milhões só em urbanização. 
Pavimentação asfáltica e reforma 
da Praça no Planalto Pecém, além 
de instalação de academias comu-
nitárias de saúde nas praças fazem 

parte das obras espalhadas. 
A CSP está muito presente nas 
comunidades de São Gonçalo do 
Amarante, sempre reforçando a 
necessidade de trabalharmos 
em parceria - empresas, gover-
nos e sociedade civil -. Como a 
Prefeitura entende essa rela-
ção?
Todas as ações e decisões tomadas 
em conjunto, num cenário de glo-
balização e interdependência, pre-
cisam da articulação entre governo, 
sociedade e empresas. Essa articu-
lação precisa ser cada vez maior, 
uma vez que todos os atores envol-
vidos reconhecem a importância 
dos demais para o desenvolvimen-
to. No entanto, o desafio é garantir a 
toda população um futuro fomen-
tando o processo de participação 
social, garantindo a construção de 
uma cidade saudável e solidária, 
em que o exercício da cidadania 
ativa esteja realmente presente no 
cotidiano das pessoas.
Quais as perspectivas para 2016, 
quando a siderúrgica entrar na 
fase de operação?
Temos a convicção que o cenário 
seja promissor e que possamos ter 
um grande avanço na economia 
brasileira e, sem dúvida, em nosso 
município. A siderurgia tem razões 
para comemorar. Estamos otimis-
tas e com boas expectativas para 
2016, onde chegaremos com o par-
que de obras e com os projetos já 
definidos no tocante à esfera muni-
cipal, sendo assim a siderurgia terá 
um impulso ainda maior.

São Gonçalo do Amarante has 
been going through significant 
changes. What are the effects 
of such industrialization on the 
municipality?  
Large enterprises such as the Port of 
Pecém and the steel plant are drivers 
of economic growth, important 
factors in attracting companies to 
the municipality. As a result, the 
industrialization has generated 
income, increased consumption and 
boosted the local economic growth.  
This new industrial setting 
demand more investment.  How 
is the municipality getting ready 
for this future situation?
We have invested a lot in education, 
renovating schools and daycare 
centers and building a new full 
time school in Pecém and three 
new daycare centers. Regarding 
healthcare, we have reopened Pecém’s 
Emergency Care Unit (UPA), which 
now provides excellent service with 
about 5 thousand calls a month. We 
have renovated several government 
health clinics and are planning to 
build three new ones. We cannot 
move forward without infrastructure. 
That is why one of the first initiatives 
taken by our management was to 
invest in recovering and enlarging the 
municipality with about R$19 million 
investment in urbanization alone. 
Asphalt paving and the renovation of 
the Planalto Pecém Square, besides 
setting up community health centers 
in the squares, are part of the works 
being carried out in our city.  
 3- CSP has been actively present 

in São Gonçalo do Amarante 
communities, always reinforcing 
the need for us to work in 
partnership – companies, 
government and civil society.  
How does the city administration 
see this relationship?
All the actions and decisions taken 
in conjunction, in a scenario of 
globalization and interdependence, 
demand deliberation with the 
government, the society and the 
companies. Such deliberation needs 
to be ever stronger, once all the 
actors recognize the importance of 
one another for the development. 
However, the challenge is to 
ensure the future for the entire 
population by fostering the process 
of social participation, ensuring 
the construction of a healthy and 
caring city, in which the exercise of 
citizenship becomes actually present 
in people’s daily lives.  
What are the expectations for 
2016 when the steel plant will 
start operation?
We are sure the scenario will be 
promising and we hope for a 
considerable economic growth 
in Brazil and, undoubtedly, in our 
municipality. There are reasons 
to celebrate the steel plant. We 
are optimistic and have good 
expectations for 2016, when we will 
have the construction site and the 
projects already defined regarding 
the municipality, which means the 
steel plant will have an even stronger 
impetus. 

Cláudio Pinho Prefeito de São Gonçalo do Amarante
Mayor of São Gonçalo do Amarante
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A junção entre a brasileira Vale e 
as sul-coreanas Dongkuk e Posco 
tem gerado ao Brasil e, principal-
mente ao estado do Ceará, mais 
do que ganhos econômicos. É uma 
nova cultura que se soma a tantas 
outras já existentes no País. São 
diferentes idiomas, hábitos e jeitos 
de fazer negócio que se unem para 
a implantação da Companhia Si-
derúrgica do Pecém (CSP).
Hoje, conforme dados do Governo 
Federal*, a Coreia do Sul é o sétimo 
maior parceiro comercial do Bra-
sil no mundo e o terceiro na Ásia, 
enquanto nós, brasileiros, somos 
o maior parceiro comercial dos 
sul-coreanos na América Latina. 
A maior representatividade dessa 
parceria no Ceará é a siderúrgica, 
um dos maiores investimentos pri-
vados em construção no Brasil. 
Para a construção da usina, além 
das acionistas Dongkuk e Posco, 
chegaram ao Estado a Posco En-
genharia e Construção e outras 
empresas coreanas nessa área de 
engenharia civil. Os coreanos que 
estão no Pecém estão agregando 
ao empreendimento e à região for-
tes e diferenciadas características. 
Para o sul-coreano Chiho Chang, 
diretor Administrativo da CSP, a 
empresa hoje reúne uma série de 
valores e princípios cuja soma deve 
resultar na identidade própria da 
empresa, que deve ter um único 
objetivo: uma CSP de sucesso. “ As 
culturas brasileira e coreana não 
são muito diferentes, como mui-
tas pessoas podem pensar.  Uma 
semelhança importante é que nas 
duas culturas as pessoas acreditam 
que as coisas estão sendo feitas 
através de relacionamentos”, res-
salta Chiho Chang.  
“Os brasileiros e os coreanos têm 
características muito parecidas, 

pois os brasileiros também são 
muito otimistas em todas as cir-
cunstâncias. Os coreanos, em sua 
maioria, costumam trabalhar em 
alta velocidade, nós chamamos 
isso de ‘pali pali’. Isso significa em 
português, mais ou menos, ‘rá-
pido, rápido’. Assim o nosso País 
alcançou todo esse desempenho 
somente nos últimos 30 anos”, ex-
plica o sul-coreano Dong Ho Kim, 
diretor de Projetos da CSP. 
“Temos tentado compreender o 
modo brasileiro de pensar e traba-
lhar a fim de trabalharmos bem em 
conjunto. Ao mesmo tempo, esta-
mos também agregando nossas 
características ao jeito brasileiro de 
fazer negócios. E duas delas estão 
ligadas aos planos e às responsa-
bilidades. Um plano não pode ser 
mantido sem responsabilidade. 
Um plano deve ser mantido como 
programado porque representa a 
responsabilidade de um relaciona-
mento”, acrescenta o sul-coreano 
Youngseob Jang, que antes de as-
sumir a Gerência de Matérias-
-Primas na CSP, passou por Vitória 
(ES) e Belo Horizonte (MG).
Além dos hábitos e costumes que 
são trocados no dia a dia entre bra-
sileiros e coreanos, há ainda toda a 
tecnologia que vem sendo impor-
tada da Coreia. Enquanto a side-
rúrgica é erguida, alguns emprega-
dos CSP têm tido a oportunidade 
de ir até ao País oriental para co-
nhecer usinas similares e aprender 
mais sobre a tecnologia lá implan-
tada, assim como coreanos estão 
vindo ao Ceará para repassar esses 
conhecimentos. Um intercâmbio 
cultural que implantará no Estado 
um jeito diferenciado de fazer aço, 
resultado da soma entre os dois 
países. (*Fonte: www.planalto.gov.br) 

TRANSFER OF TECHNOLOGY AND 
CULTURE ENABLED BY A PROJECT

PROJETO POSSIBILITA 
TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA E CULTURA

The joint venture between the 
Brazilian Vale and the South Korean 
Dongkuk and Posco has generated 
more than economic growth in Brazil, 
and more specifically in Ceará state.  
A new culture is being added to many 
others already existing in the country. 
Different languages, habits and ways 
of doing business come together 
to implement the Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP).
Today, according to Federal 
Government data*, South Korea is 
Brazil’s seventh largest trading partner 
in the world and third in Asia, while 
we, Brazilians, are South Koreans’ 
largest trading partner in Latin 
America. The most representative 
example of such partnership in 
Ceará is the steel plant, one of the 
greatest private investments under 
construction in Brazil.
Besides Dongkuk and Posco, Posco 
Engineering and Construction and 
other South Korean civil engineering 
companies have arrived in Ceará 
state for the construction of the steel 
plant. The South Koreans in Pecém 
aggregating strong and different 
characteristics into the enterprise and 
the region.   
In the opinion of South Korean Chiho 
Chang, CSP managing director, the 
company holds several values and 
principles whose sum will result in the 
company’s own identity, which must 
have one objective: a successful CSP. 
“The Brazilian and the South Korean 
cultures are not as different as many 
may think.  An important similarity is 
that people in both cultures  believe 
that things are happening as the 
result of relationship”, highlights 
Chiho Chang. 
“Brazilian and Korean people have 

very similar characteristics, since 
Brazilians are also very optimistic in 
every circumstance. The most majority 
of Koreans are used to working fast.  
We call that ‘pali pali’, which is similar 
to ‘rápido, rápido’ in Portuguese. 
That is how our country has achieved 
such good performance in the last 30 
years alone”, explains South Korean 
Dong Ho Kim, CSP’s Project Director.
“We have been trying to understand 
the Brazilian way of thinking so 
that we may work well together. 
At the same time, we are also 
aggregating our characteristics into 
the Brazilian way of doing business. 
And two of them refer to plans 
and responsibilities. For a plan to be 
developed, people have to assume 
responsibilities.  A plan has to be kept 
as scheduled because it represents 
the responsibility in a relationship”, 
adds South Korean Youngseob Jang, 
who worked in Vitória (ES) and Belo 
Horizonte (MG) before becoming 
CSP’s Raw Materials Manager.  
In addition to the habits and customs 
exchanged between Brazilians and 
South Koreans on a daily basis, there 
is also all the technology imported 
from South Korea. While the steel 
plant is being built, some CSP 
employees have had the opportunity 
to travel to the Asian country to visit 
similar steel plants and learn more 
about the technology implemented 
there, just as South Koreans have 
come to Ceará in order to pass 
on their knowledge. This cultural 
exchange will implement a different 
way of making steel in the state, 
which results from the exchange 
between the two countries. (*Source: 
www.planalto.gov.br)

Maior representatividade da parceria entre 
Brasil e Coreia do Sul no estado do Ceará  
é a construção da siderúrgica, com 
investimento de US$ 5,4 bilhões Intercâmbio cultural implantará no Estado um jeito diferenciado de fazer aço

Cultural exchange will implement a different way of making steel in Ceará state 

The most representative example of the partnership between 
Brazil and South Korea in Ceará state is the construction of 
the steel plant, a US$ 5.4 billion investment



A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) reuniu fornecedores lo-
cais, instituições de classe, a Fede-
ração das Indústrias do Ceará e os 
governos estadual e municipais da 
Região Metropolitana para apre-
sentar seu Plano de Atração e De-
senvolvimento de Fornecedores. 
Evento realizado na Fiec no dia 8 
de maio teve o objetivo de divulgar 
as oportunidades de negócios e fo-
mentar o desenvolvimento de em-
presas interessadas em fornecer 
para siderúrgica na fase de opera-
ção, com início previsto para 2016. 
“Estamos instalando uma siderúr-
gica integrada em uma região onde 
temos pouca experiência, ou quase 
nenhuma, em atividades siderúr-
gicas. Isso por si só já é um desafio 
importante, mas por outro lado 

gera também uma gama de opor-
tunidades”, ressaltou o gerente ge-
ral de Desenvolvimento de Negó-
cios Sustentáveis, Erasmo Pereira. 
O Plano de Atração e Desenvolvi-
mento de Fornecedores é uma das 
ações do Programa de Desenvol-
vimento Regional (PDR), que foi 
criado pela CSP há três anos e hoje 
é coordenado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do 
Ceará (SDE). O PDR já promoveu 
diversas ações e atividades no sen-
tido de preparar potenciais forne-
cedores à atual fase de construção 
da siderúrgica e à fase de operação.
A programação de lançamento 
do Plano prevê, para julho, um 
Encontro de Negócios que inclui 
uma visita das empresas às obras 
da usina.
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CPO/ Diretor de Projetos/ CPO/ Chief Project OfficerPLANO BUSCA DESENVOLVER NOVOS FORNECEDORES
Uma série de ações vêm sendo feitas para preparar as empresas para novas demandas

Programação de lançamento do Plano prevê, para julho, um Encontro de Negócios
Plan launch program includes a Business Meeting in July

A PLAN TO 
DEVELOP NEW 

SUPPLIERS

The Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) presented its Plan for 
Attracting and Developing Suppliers 
to local suppliers, professional 
associations, the Ceará State Industry 
Association, and the state and the 
Metropolitan Region governments.  
The even held at Fiec on May 8 
aimed to disclose information about 
business opportunities and boost the 
development of companies interested 
in becoming a supplier to the steel 
plant during the operation phase, 
which is scheduled to start in 2016. 
“We are setting up an integrated 
steel plant in a region where we have 
little experience, or almost none, in 
steel making. That alone is already an 
important challenge.  On the other 
hand, it also creates a wide range 

of opportunities”, highlighted the 
general manager for Development of 
Sustainable Business, Erasmo Pereira. 
The Plan for Attracting and 
Developing Suppliers is part of the 
actions in the Regional Development 
Program (PDR), which was created 
by CSP three years ago and which 
is today coordinated by the State 
of Ceará Secretariat of Economic 
Development (SDE). The PDR has 
already promoted several actions and 
activities aiming to prepare potential 
suppliers for the steel plant current 
construction phase and, now, for the 
operation phase.  
The Plan launch program includes 
a Business Meeting in July, with the 
companies visiting the steel plant 
construction site.

A series of actions are being 
taken aiming to prepare the 

companies for new demands.

NOVE PROJETOS SERÃO APOIADOS PELO IDEIA DA GENTE II
O programa Ideia da Gente, de-
senvolvido pela Companhia Si-
derúrgica do Pecém (CSP), busca 
incentivar projetos sociais que 
considerem as características, ne-
cessidades e demandas das comu-
nidades de São Gonçalo do Ama-
rante e Caucaia. Em sua segunda 
edição, teve o resultado divulgado 
no dia 29 de maio, com nove enti-
dades contempladas. 
São elas: Associação Comunitária 
de Currupião, Associação das Fa-
mílias do Pecém, Associação de 
Moradores da Parada e adjacên-
cias, Associação de Moradores do 
Poço Verde e Adjacências, Assoc. 
dos Moradores e Artesão da Santa 
Helena e Adjacências, Associação 
dos Moradores e Moradoras de 

Lagoa das Cobras e Adjacências, 
Centro de Assistência Social Pro-
fissional Taciano Rocha Pontes, 
Projeto Alegria da Criança e Proje-
to Guadalajara.
O programa funciona assim: das 
ideias inscritas, 30 são selecio-
nadas para que as entidades par-
ticipem de uma capacitação em 
Elaboração de Projetos Sociais. 
Dessas, até dez podem ser con-
templadas, recebendo o apoio da 
CSP para executá-los ao longo de 
12 meses.
Na primeira edição, 750 mil reais 
foram investidos, beneficiando di-
retamente 505 pessoas. Para a pró-
xima, o investimento previsto é de 
1 milhão de reais. 

The Ideia da Gente program, 
developed by the Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP), aims 
to promote social projects which 
consider the characteristics, the needs 
and demands of the communities 
in São Gonçalo do Amarante and 
Caucaia. The results of its second 
edition were released on May 29, 
with nine entities being chosen.    
Here is a list of the entities: 
Currupião Community Association, 
Pecém Families Association, 
Parada and Surrounding Area 
Residents Association, Poço Verde 
and Surrounding Area Residents 
Association, Santa Helena and 
Surrounding Area Residents and 
Artisans Association, Lagoa das 

Cobras and Surrounding Area Male 
and Female Residents Association, 
Taciano Rocha Pontes Social and 
Professional Assistance Center, 
Children’s Happiness Project and 
Guadalajara Project.
This is how the program works: 
out of the ideas submitted, 30 are 
selected and the entities participate 
in a capacitation course on Creating 
Social Projects. Up to ten of those 
can have their projects chosen.  They 
receive the support from CSP to 
carry out the projects throughout 12 
months. 750 thousand reais were 
invested in the first edition, directly 
benefiting 505 people. The plan is 
to invest 1 million reais in the next 
edition. 

NINE PROJECTS WILL BE SUPPORTED BY THE IDEIA 
DA GENTE II


