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O projeto de implantação foi constituído no dia 16 de abril de 2008.
The implementation project was established on April 16, 2008.
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A matéria principal desta edição do CSP 
News fala do nosso aniversário de oito 
anos, celebrado no dia 16 abril. É uma 
data simbólica, que todos os anos nos 
leva a relembrar os importantes passos 
já dados e nos faz refletir sobre uma 
longa história ainda a ser traçada. E 
ao fazer esse balanço, temos um saldo 
extremamente positivo: porque o nosso 
compromisso com o Ceará vem sendo 
cumprido, e estar contribuindo para o 
desenvolvimento desse Estado é um 
dos principais presentes que podemos 
ganhar e compartilhar com todos 
vocês.
O efetivo de cearenses que compõem 
o quadro da CSP é motivo de muito 
orgulho, que mais uma vez volto a en-
fatizar.  Porque entre os muitos desafios 
com os quais lidamos ao longo desses 
oito anos, um deles era capacitar os 
cearenses na área de siderurgia. Assim, 
lançamos o Programa de Qualificação 
Profissional, em parceria com o Senai, 
levamos parte desses cearenses forma-
dos para treinamentos em outras side-
rúrgicas, e hoje temos um quantitativo 

expressivo de cearenses participando 
do comissionamento das plantas, sendo 
peças-chave para o início da nossa 
operação. 
 Tudo isso é motivo de muito orgulho e 
de comemoração. Em tão pouco tempo, 
também estabelecemos um diálogo 
forte, periódico e transparente com as 
comunidades vizinhas. Os números 
dos projetos sociais que já realizamos 
e mantemos, sempre em destaque 
neste jornal, demonstram que nossos 
objetivos estão sendo atingidos. E são 
esses retornos que fazem essa data tão 
especial. Ainda somos uma empresa 
extremamente nova --- finalizando a 
etapa de construção, comissionando as 
primeiras plantas para, muito em bre-
ve, produzirmos nossas placas de aço. 
Contudo, temos uma bagagem rica e 
expressiva que já contribui para o forta-
lecimento industrial e socioeconômico 
do Ceará e para a vida dos que fazem 
a CSP. Por isso, estamos, todos juntos, 
de parabéns! Porque juntos podemos 
mais. E continuaremos trabalhando 
para isso.

The main article of this edition of 
CSP News is about our 8th anniver-
sary celebrated on April 16. This is 
a symbolic date that each year re-
minds us of all the important steps 
we’ve already taken and makes us 
reflect upon the long road that’s 
still ahead. And this balance has an 
extremely positive result, because 
our commitment to Ceará is being 
honored, and because contributing 
to the development of this state is 
one of the best gifts we could ever 
receive and share with all of you.
 The number of Ceará-born people 
among the CSP staff is a source 
of pride, I must once again stress. 
Because among the many chal-
lenges we’ve been faced with over 
these last eight years was training 
cearences in steelmaking. As a re-
sult, we initiated the Professional 
Training Program with Senai, 
bringing a portion of the cearences 
who attended the program to other 
steel mills. Today, we have a signif-
icant number of the native Ceará 
professionals participating in the 
commissioning of the plants and 

acting as key components for the 
beginning of our operation.
 Those are all reasons for us to 
feel proud and celebrate. In a very 
short amount of time, we’ve also 
established a strong, constant, and 
transparent communication with 
neighboring communities. The 
numbers shown by our current 
and ongoing social projects, as 
seen in other editions of CSP News, 
are proof that we are achieving our 
goals. These results are what make 
April 16 such a special date. We’re 
still an extremely young company 
– we’ve completed the construc-
tion phase, and we’re in the middle 
of commissioning the first plants 
to soon start producing our steel 
slabs. However, we already carry 
with us a rich and expressive back-
ground that contributes to the 
industrial, social, and economic 
strengthening of Ceará and to the 
lives of those who are part of CSP. 
Therefore, we all deserve to be con-
gratulated! Because together we 
can do more, and we will continue 
to strive for it.
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SIDERÚRGICA COMPLETA 
8 ANOS DE SUA CONSTITUIÇÃO

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

Maior projeto estruturante do 
Nordeste, a Companhia Side-
rúrgica do Pecém (CSP) com-
pletou oito anos de sua consti-
tuição como empresa no dia 16 
de abril. A data sinaliza o início 
de uma jornada e um marco no 
desenvolvimento socioeconômi-
co do Estado do Ceará. Com o 
início da operação, o PIB Esta-
dual será ampliado em 12%; já 
o PIB Industrial, em 48%. Serão 
2.800 empregos diretos – dos 
quais 2.527 já foram contratados 
--- e 1.200 terceirizados, além de 
20.000 pessoas beneficiadas in-
diretamente. Instalada em uma 
área de 571 hectares, a CSP in-
tegra o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP). “Fo-
ram oito anos de muito trabalho 
e dedicação para construirmos a 
primeira usina integrada no Nor-

deste”, destaca Sérgio Leite. “Estamos 
comprometidos com o desenvol-
vimento de uma região estratégica 
do nosso País. 
E quando iniciarmos a produção, 
o efeito multiplicador será muito 
maior”, finaliza.
Nesse período, o projeto envolveu 
mais de 40.000 pessoas, além de 
abrir oportunidades de negócios 
para mais de 400 empresas da 
região. Os atrativos do Ceará, 
como a Zona de Processamento 
de Exportação do Ceará (ZPE), o 
Porto do Pecém e a infraestrutura 
disponibilizada pelo Governo do 
Estado, foram determinantes na 
decisão dos investidores.
Ao longo desses oito anos de 
constituição, a siderúrgica já atin-
giu importantes marcos em sua 
história e conquistou grandes 
reconhecimentos.

Em 2016 a siderúrgica atingiu o número
de 2.500 empregados contratados

Linha do Tempo / Timeline

The largest structural project 
in the Northeast, Companhia 
Siderúrgica do Pecém (CSP) 
completed on April 16 eight 
years since it was established 
as a company. The date marked 
the beginning of a journey and 
a milestone for the social and 
economic development of the 
state of Ceará. With the begin-
ning of operation, the state’s 
GDP is to increase 12%, and 
the industrial GDP 48%. The 
mill will account for 2,800 di-
rect jobs – 2,527 of which are 
already occupied – and an ad-
ditional 1,200 outsourced jobs, 
plus 20,000 people that will 
benefit indirectly from it. Situ-
ated in an area spanning 571 
hectares, CSP is part of the In-
dustrial and Port Complex of 
Pecém (IPCP).
“These have been 8 years 
where we worked hard and 
dedicated ourselves to build 

the first integrated steel mill 
in the Northeast,” says Sérgio 
Leite. “We’re committed to de-
veloping a strategic region of 
our country. When production 
begins, this multiplying ef-
fect will be much stronger,” he 
adds.
During this period, the proj-
ect involved more than 40,000 
people, in addition to provid-
ing business opportunities for 
more than 400 local compa-
nies. The advantages found 
in Ceará, such as the Export 
Processing Zone, the Port of 
Pecém, and the infrastruc-
ture put in place by the state 
government, proved to be fun-
damental for the investors’ 
choice.
Over the course of these eight 
years, the mill has already at-
tained important milestones 
and received much recogni-
tion.

IN 2016, THE STEEL MILL HIT 2,500 EMPLOYED 
WORKERS

Abril de 2008 –
Constituição da CSP.

April 2008 - CSP is established.

Novembro de 2011 - Autorização da implantação
da CSP na ZPE pelo CZPE – Conselho das Zonas

de Processamento a Exportação.
November 2011 - The CZPE – Council for Export

processing Zones issues a permit for the
implementation of CSP within the EPZ.

Agosto de 2011 – Início da
terraplanagem do canteiro da CSP.

August 2011 - Earthworks begin
at the CSP construction site.2008
2011

2009

2014

2013

2012

Junho de 2009 - Assinatura do 
Memorando de Entendimentos 
entre o Governo do estado do 

Ceará, Município de São Gonçalo 
do Amarante e a CSP, tendo como 

acionistas Dongkuk e Vale.
June 2009 - The Government of 

the State of Ceará, the City of São 
Gonçalo do Amarante, and CSP, 

through its shareholders Dongkuk 
and Vale, sign a Memorandum of 

Understanding.

2016

Julho de 2012 - Cravação da 1ª estaca 
de concreto no site CSP.

July 2012 - The first concrete pile is 
driven into the ground at the CSP site.

Março de 2014 - Instalação das quatro colunas do 
altoforno e de ancoragem da principal

coluna de sustentação.
March 2014 - The four columns of the blast furnace are 

built and the main support column is anchored.

Fevereiro de 2015: Prêmio FIEC por 
Desempenho Ambiental; Federação das 

Indústrias do Estado do Ceará - FIEC 
(Categoria “Educação Ambiental”, Programa 

Educação para Sustentabilidade – PES);
Februrary 2015: FIEC Environmental 

Performance Award; Industry Federation of 
the State of Ceará - FIEC (“Environmental 

Education” Category, Education Program for 
Sustainability – PES); 

Setembro de 2013 - Recebimento do 1º Certificado de 
Regularidade de Reposição Florestal no Estado do Ceará, 

emitido pela a Superintendência Estadual do Meio Ambiente.
September 2013 - 1st Receipt Regularity Certificate 

Reforestation in Ceará State, issued by the State 
Environmental Superintendency.

2015

Julho de 2015 - CSP inicia o 
comissionamento da 1ª linha da planta 
de Energia, seguindo em dezembro do 
mesmo ano com o comissionamento
da 2ª linha. July 2015 - CSP starts the 
commissioning of the first line of the 

Power plant, followed with the 
commissioning of the second line

in December of the same year.

Janeiro de 2016 - CSP começa a 
receber os insumos para a operação.
January 2016 - CSP starts receiving 

inputs for the operation.

Janeiro de 2016 - Acendimento 
do regenerador número 1 do 

alto-forno, etapa fundamental 
para o início da produção.

January 2016 - Hot stove 1 is lit – 
a fundamental step for the 

beginning of production.

2016: Comenda Jovem 
Mentalidade Empreendedora 
Social em 2015 – Associação 
dos Jovens Empresários de 

Fortaleza – AJE FORTALEZA; 
2016: 2015’s Young 

Entrepreneurship Mindset 
Commendation – Young 

Entrepreneurs Association of 
Fortaleza – AJE FORTALEZA.

2016: Trade Finance 
Americas Deal of the Year 
2015, Revista Euromoney.
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This January CSP started receiving 
the raw materials that will be used 
in the production of steel slabs: The 
coal comes from different parts of the 
globe, such as the US, Australia, and 
others, whereas all the iron ore will be 
extracted from mines in Brazil, mostly 
from Carajás mine in Pará, and some 
mines in the Quadrilátero Ferrífero re-
gion in Minas Gerais. The ore will then 
be stored and analyzed before going 
through a process called sintering.
The sintering process was developed 
with the purpose of taking the most 
out of the fine materials generated 
at the time iron ore is extracted and 
that aren’t suitable to be used directly 
in the blast furnace. In order to make 
these materials more suitable, the 
fine ore is mixed together with fluxing 
agents such as limestone, dolomite, 
lime and sand, coke fines obtained 
from screening, and by-products ob-
tained across all production proces-
ses.
This mix is heated at 1300°C into beco-
ming larger size blocks which are then 
broken into pieces, cooled down, scre-
ened, and transported via conveyor 
belts. In this final state, the sinter will 
have between 5 and 50 millimeters in 
size and contain the adequate chemi-
cal and metallurgical properties to be 
used in the blast furnace.
Sixty-five percent of the professio-

nals that comprise the sintering team 
are Ceará natives. Among those, 32 
young professionals came from the 
training course held in a partnership 
with Senai. “These young men and 
women underwent rigorous tests and 
are exceeding our expectations,” says 
Sintering coordinator, Eduardo Casa-
grande.
The sinter plant is also responsible 
for consuming most rejects produced 
during the steelmaking process, and 
hence is also the plant that contribu-
tes the most to environmental con-
trol. In addition to repurposing ores 
and residues from other steps, the sin-
ter plant uses atmospheric emission 
control equipment called electrostatic 
precipitators and continuous monito-
ring bag filters, and sprinkle and pro-
tection systems on the soil of the yard.
The electrostatic precipitators use 
electricity to filter dust particles off 
gases. This type of equipment uses 
the logic behind magnets to, using 
electric discharges, capture the parti-
cles existing in gases. The bag filters 
remove dust, returning clean air up 
into the atmosphere. These two pieces 
of equipment will ensure that atmos-
pheric emissions are 50% lower than 
provided in the Brazilian legislation.
The sintering plant is already under 
commissioning phase, and is expected 
to start producing sinter in May.

SINTERIZAÇÃO GARANTE REAPROVEITAMENTO 
DE MATÉRIAS-PRIMAS 

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

A Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) começou a receber, em janeiro 
deste ano, as matérias-primas que 
serão utilizadas na fabricação das 
placas de aço. O carvão mineral 
vem de várias partes do mundo, 
como Estados Unidos, Austrália e 
outros países, e o minério de ferro 
será todo extraído de minas brasi-
leiras, em sua maior parte da mina 
de Carajás (Pará) e algumas minas 
do Quadrilátero Ferrífero, em Minas 
Gerais. Esse minério, depois  de 
estocado e analisado, passa por um 
processo chamado de sinterização.
O processo de sinterização  na 
siderurgia foi desenvolvido com o 
objetivo de aproveitar ao máximo 
os finos gerados durante a extração 
do minério de ferro e que não são 
adequados para uso direto no 
alto-forno. 
Para torná-lo adequado , o minério 
fino é misturado  com fundentes  
como calcário, dolomita, cal e areia ,
finos de coque gerados no peneira-
mento do coque para o alto-forno e 
subprodutos gerados em todos os 
processos produtivos.
Essa mistura é  submetida a 
temperaturas da ordem de 1300°C, 
formando blocos de sínter que são 
quebrados, resfriados, peneirados e 
transportados através de correias, 
deixando o sínter com dimensões 
entre 5 e 50 mm e propriedades 
químicas e metalúrgicas adequadas 
para uso no alto-forno. Sessenta e 
cinco por cento dos profissionais 
que fazem parte da equipe da 

sinterização são cearenses. Desses, 
32 jovens são oriundos do curso de 
qualificação profissional realizado 
em parceria com o Senai. “Os jovens 
passaram por um rigoroso teste e 
estão superando as expectativas”, 
afirmou o coordenador de Sinteri-
zação, Eduardo Casagrande.
A sinterização é a grande  consumidora 
de rejeitos gerados durante o processo 
siderúrgico e, por isso, também é a 
planta que mais contribui para 
o controle ambiental. Além do 
reaproveitamento de minério e dos 
resíduos de outras etapas do proces-
so siderúrgico, possui equipamentos 
de controle de emissão atmosférica 
chamados de precipi tadores 
eletrostáticos e filtros de manga 
com monitoramento contínuo e 
sistema de aspersão e proteção do 
solo no pátio.  
Os precipitadores eletrostáticos 
usam a eletricidade para o despo-
eiramento dos gases. Este equipa-
mento usa a lógica dos ímãs e, 
utilizando cargas elétricas, captura 
as partículas presentes nos gases. 
Já os filtros de manga são filtros 
que  re têm a  poe i ra  gerada , 
permitindo que o ar volte limpo 
à atmosfera. Esses equipamentos 
garantirão que as emissões atmosféricas 
fiquem em até 50% menores que os 
limites estabelecidos na legislação 
brasileira.
A planta de sinterização já está em 
comissionamento e a previsão de 
produção do primeiro sínter é em 
maio. 

Até o fim do ano, a CSP receberá 2.800 
toneladas de minério de ferro SINTERING PLANT ENSURES REUSE OF 

RAW MATERIALS
CSP is to receive 2,800 tons of iron ore by the 
end of the year

A planta da sinterização tem capacidade de produção de 12.600 toneladas por dia.
The sinter plant can produce 12,600 tons per day.

Learn more: CSP’s sintering machine is 100 meters long – the 
size of a soccer field. It has the capacity for producing 12,600 tons 
of sinter per day. Its storage yard has capacity for five days’ worth 
of materials for production of pig iron in the blast furnace. When 
at full steam, the production of sinter is expected to reach 4.7 
million tons per year.

Saiba mais: A máquina de sinterização da CSP possui 100 metros 
de comprimento, equivalente a um campo de futebol. A capacidade 
de produção será de 12.600 toneladas de sínter por dia. Seu pátio 
de estocagem suporta material para até cinco dias de produção de 
ferro-gusa no alto-forno. Quando estiver em pleno funcionamento, 
a produção de sínter deve atingir a quantidade de 4 milhões e 700 
mil toneladas por ano.
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Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) completed the preparation 
phase offered to the 30 institutions 
selected in the first phase of cycle 3 
of the Ideia da Gente program. These 
ideas included takes in themes such 
as recycling, sewing, home waste, 
sports, and others.
In this preparation phase, the enti-
ties had the support of hired consul-
tants that helped them organize the 
project, put up a financial schedule, 
and map partnerships according to 
the needs of each institution. The 
purpose of this stage is facilitating 
the transition from a great idea to a 
high-impact social project.
Once the project has been prepared, 

the entities will go through the last 
selection phase, where a board con-
sisting of guest specialists will eva-
luate the completed projects. Based 
on this evaluation, CSP will choose 
up to ten projects that’ll be suppor-
ted during Cycle 3 of the Ideia da 
Gente Program.
This third edition of Ideia da Gen-
te had more than 118 sign ups, a 
number that shows how strong the 
community is and how people are 
reaching out to make a difference. 
The program’s support consultants 
will contact the chosen entities to 
disclose the dates and place of the 
next stage.

PROGRAMA IDEIA DA GENTE CONCLUI
CAPACITAÇÃO DE ENTIDADES SELECIONADAS

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

A Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) concluiu a capacitação 
das 30 entidades selecionadas 
na primeira fase do 3º ciclo do 
programa Ideia da Gente. 
As ideias escolhidas passam por 
temas como reciclagem, corte e 
costura, redução de lixo doméstico, 
atividades esportivas, dent re 
outras.
Na fase de capacitação, as entidades 
contaram com uma consultoria 
contratada, que atuou no apoio 
da elaboração do projeto, construção 
do  c ronograma f inance i ro , 
mapeamento de parcerias, de 
acordo com a necessidade de 
cada entidade. O objetivo desta 
etapa é facilitar o processo de 
transformar uma grande ideia 
em um projeto de alto impacto 

social com o projeto elaborado, 
as entidades passarão por uma 
última fase de seleção, na qual 
uma banca composta por espe-
cialistas convidados avaliará os 
projetos concluídos. Com esta 
avaliação, a CSP selecionará até 
dez projetos que serão apoiados 
no Ciclo 3 do Programa Ideia da 
Gente.
Na terceira edição do Ideia da 
Gente, foram 118 ideias inscritas, 
resultado que demonstra a força 
da comunidade e a vontade de fazer 
a diferença. 
As entidades selecionadas serão 
contatadas pela consultoria de 
apoio do programa para mais 
informações sobre datas e local 
da execução do curso.

30 entidades participaram da fase capacitação
30 entities participated in the preparation phase.

SELECTED INSTITUTIONS COMPLETE PREPARATION 
PHASE IN IDEIA DA GENTE PROGRAM

The Ideia da Gente Program was created in 2013 to search, in the nei-
ghboring communities, for ideas that are capable of improving the 
lives of the people.  The ideas are selected in a public notice to then 
go through a preparation phase – only then will they be transformed 
into social projects. The first edition of the program had 96 signed up 
ideas, while the second had 74 ideas. More than 1,000 people in total 
have experienced the benefits originated from the program.

O Programa Ideia da Gente foi criado em 2013 e busca, nas comu-
nidades vizinhas, ideias capazes de transformar para melhor a re-
alidade da população. Por meio de um edital, as ideias são sele-
cionadas e, após uma capacitação, são transformadas em projetos 
sociais. Na primeira edição foram inscritas 96 ideias, e no ciclo 2, 74 
ideias. Ao todo mais de 1.000 pessoas já foram beneficiadas com o 
programa.
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Marcos Daniel com o CEO da Posco, Oh-Joon Kwon, e outros premiados. 
Marcos Daniel with Posco CEO, Oh-Joon Kwon, and other winners.

CFO, Alexandre Berstein e equipe envolvida na competição
CFO, Alexandre Berstein, and the team involved in the competition.

A Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) foi destaque em dois prêmios 
internacionais. Em março, recebeu 
o prêmio Trade Finance Americas 
‘Deal of the Year 2015’ e, em abril, o 
empregado Daniel Gouveia foi cam-
peão no desafio SteelChallenhge 
que teve, pela primeira vez, o Brasil 
como representante das Américas. 
O prêmio financeiro, que foi con-
cedido pela revista Euromoney, 
uma das mais prestigiadas publi-
cações de economia e finanças do 
mundo, é referente ao financiamento 
concluído no primeiro semestre de 
2015.
Dentre os critérios de avaliação, 
foram considerados: inovação da 
operação, complexidade, contri-
buição para a economia local e 
volume financeiro, que foi pouco 
mais de US$ 3 bilhões. Em 2015, 
a CSP também recebeu o prêmio 
de “Melhor Operação de Financia-
mento da Indústria de Mineração 
e Infraestrutura: Brasil”, realizado 
pela revista Latin Finance. 
Já o engenheiro metalurgista da 
CSP, o cearense Marcos Daniel 
Gouvêia, de 25 anos, conquistou o 
título de Campeão do Mundo, na 
categoria Indústria, do steelChal-
lenge-10 2016. Na categoria es-
tudantil, o Ceará foi representado 
pelos estudantes de Engenharia 
Metalúrgica da UFC Bruno Mynelly, 

Darley Lima, Fabiano Lima, Marce-
lo Angelotto, Stefano Feitoza e Ruy 
Alves. 
O desafio, realizado anualmen-
te pela World Steel Association, a 
maior entidade mundial do setor, 
é considerado um dos mais im-
portantes da indústria siderúrgica. 
O desafio deste ano era produzir, 
via simulação, um aço automo-
tivo com composição química de 
níquel, cromo e molibdênio com 
menor custo ,  ut i l izando um 
simulador de Forno Elétrico a Arco 
(EAF). Neste ano, o evento contou 
com mais de mil participantes de 
44 empresas em 40 países e foram 
feitas mais de 34 mil simulações. 
“Essa vitória só mostra que todos 
somos capazes quando fazemos de 
um objetivo um sonho. 
Estar envolvido na steel Challenge 
foi uma experiência realmente 
emocionante. Aprendi muito e será 
ótimo para o progresso de minha 
carreira. 
Tenho ciência da relevância desta 
competição no cenário atual, tan-
to para profissionais da área quanto 
aos alunos de Metalurgia, pois 
uma conquista expressa o quão 
promissor é o futuro do Ceará como 
produtor de aço”, afirmou Daniel 
Gouveia, primeiro engenheiro 
contratado da siderúrgica. 

SIDERÚRGICA É DESTAQUE 
INTERNACIONAL

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

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) was featured in two inter-
national awards. In March, CSP 
received the Trade Finance Ameri-
cas ‘Deal of the Year 2015’ award; 
in April, employee Daniel Gouveia 
was the winner of SteelChallen-
ge – this was the first time Brazil 
represented the Americas on the 
challenge.

The financial award, organized by 
Euromoney, one of the most pres-
tigious economics and finance pu-
blications in the world, was given 
in recognition of the financing en-
ded in the first semester of 2015.

The award considered several as-
pects, such as innovation of ope-
rations, complexity, contribution 
to the local economy, and financial 
volume – a little more than US$ 
3 billion. In 2015, CSP also won 
the “Best Mining Financing, Best 
Infrastructure Financing: Brazil” 
award given by Latin Finance ma-
gazine.

The other award was won by CSP’s 
metallurgy engineer Marcos Daniel 
Gouvêia. The 25 year-old cearense 
was the World Champion in the In-

dustry category of SteelChallenge 
10 2016.
The challenge is held annually by 
the World Steel Association, the 
biggest entity of the sector in the 
world, and is considered one of the 
most important in the steel indus-
try. This year, the challenge was 
producing a low cost nickel, chro-
me and molybdenium alloy steel 
for automobiles using an EAF – 
Electric Arc Furnace simulator. The 
event had more than one thousand 
participants from 44 companies in 
40 countries, totaling more than 34 
thousand simulations.

“This victory goes to show what 
we’re all capable of when we turn 
a dream into a goal. Being involved 
in the steelChallenge was a truly 
thrilling experience. I’ve learned 
a lot, and this will help my care-
er progress immensely. I’m aware 
of how important this competition 
is in the current scenario, for steel 
professionals and metallurgy stu-
dents, as such an achievement is a 
sign of how promising Ceará’s fu-
ture as a steelmaker is,” said Daniel 
Gouveia, the first engineer hired to 
work in the steel mill.

CSP IS FEATURED INTERNATIONALLY
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DIRETOR EXECUTIVO DE FINANÇAS
DA VALE VISITA SIDERÚRGICA 

ENTIDADES DEBATEM A INDUSTRIALIZAÇÃO 
NO CEARÁ 

A Companhia Siderúrgica do Pecem 
(CSP) recebeu a visita do diretor 
executivo de Finanças da Vale, 
Luciano Siani.
Na ocasião, Siani participou de uma 
reunião com os diretores e gerentes 
gerais e conheceu um pouco mais 
sobre os planos da siderúrgica 
para a fase atual e para a fase de 
operação, tanto para as áreas 
operacionais quanto administrativas.
Antes de participar da reunião, o 
executivo da Vale pôde acompanhar 
a evolução do projeto de construção 
da usina, visitando as principais 
plantas. 
“Saio da CSP com três certezas: 
a primeira é que vocês têm a 
tecnologia no estado da arte e 
todas as condições materiais na 
usina para ter muito sucesso como 
empresa; a segunda é a de que a 

CSP começa da forma certa, com 
censo de pertencimento, muito 
planejamento e uma cultura própria; 
e a terceira certeza é que vocês 
têm uma liderança comprometida, 
profissionais de absoluta qualidade, 
que vieram de siderúrgicas do 
Brasil e do mundo. Vocês estão em 
boas mãos!”, afirmou Siani.
Para o diretor financeiro da CSP, 
Alexandre Berstein, a siderúrgica 
possui três fatores importantes 
para uma boa execução: planta 
nova e com tecnologia de ponta, 
localização dentro de uma ZPE e 
boa receptividade do Estado e a 
alta qualidade dos profissionais 
que fazem parte do projeto. “Tenho 
certeza que vamos otimizar os 
processos e obter resultados melhores 
que os esperados.

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém (CSP) participou, no dia 14 de 
abril, do seminário “Industrializa-
ção do Ceará – Desafios e Oportu-
nidades: o que fazer?”, promovido 
pela DVF Consultoria, na sede da 
Fiec. O evento contou com uma 
mesa redonda com diversas en-
tidades, como AECIPP, SIMEC e 
Metalavix, que debateram o pa-
norama atual de industrialização 
no Estado e como as empresas 
locais podem se capacitar para 
aproveitarem o momento.
No debate, o gerente de Negócios 
da CSP, Jair Penido, destacou os 
principais serviços e produtos 
demandados pela siderúrgica e 
os canais de aproximação com a 

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

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) was visited by Vale Chief Fi-
nance Officer, Luciano Siani. At the 
occasion, Siani met with officers 
and general managers and got to 
learn a bit more about the plans 
for the current and operation pha-
ses of the mill, at both operating 
and administration levels.
Before participating in the meeting, 
the Vale executive had the oppor-
tunity of visiting the main plants of 
the mill and seeing the progress of 
the construction works.
“I’ll be leaving CSP assured of three 
things: First, this mill possesses the 
cutting edge technology and all 
the material conditions required to 
succeed as a company; second, CSP 
is getting off with the right foot, 
having a sense of belonging, ample 

planning, and a culture of its own; 
and third, your leaders are com-
mitted professionals of the highest 
caliber who came from steel mills 
in Brazil and worldwide. You are in 
good hands indeed!” stated Siani.
For the Chief Finance Officer of 
CSP, Alexandre Berstein, the mill 
possesses three major advantages 
that’ll factor in a good performan-
ce: the plant is new, and has cutting 
edge technology, it’s located inside 
an EPZ and was welcomed warmly 
by the state, and its professionals 
are of high quality. “I’m certain 
that we’ll optimize the processes 
and obtain results that surpass the 
expectations.” 

Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) 
participated in a seminar titled “Industria-
lization of Ceará – Challenges and Oppor-
tunities: What must be done?” organized 
by DVF Consultoria at Fiec on April 14. Se-
veral entities, such as AECIPP, SIMEC, and 
Metalavix, had a round table discussion 
regarding the current state of industria-
lization in the state and how companies 
can prepare to respond to current oppor-
tunities. During the debate, the Business 
manager of CSP, Jair Penido, highlighted 
the main services and products that the 
steel industry demands and the channels 
for a closer relationship with CSP: “We 

must foster a desire for entrepreneur-
ship and we must do everything neces-
sary to have large developments, taking 
advantage of the power CSP has. We 
must develop the entire steel industry of 
the state,” he said. For consultant Durval 
Freitas, local companies must learn to 
spot opportunities in various areas, such 
as maintenance, mechanics, electricity, 
replacement, and technical assistance: 
“CSP will acquire most of the goods and 
services it needs from the Ceará economy, 
and local suppliers have ample space to 
supply those needs as long as they are 
qualified to do it.”

VALE EXECUTIVE VISITS MILL 

ENTITIES DISCUSS 
INDUSTRIALIZATION IN CEARÁ

siderúrgica. “Precisamos abrir a 
vontade de empreender e fazer-
mos tudo que for necessário e 
preciso para construirmos gran-
des empreendimentos, aprovei-
tando a força da CSP. Temos que 
desenvolver todo o setor siderúr-
gico no Estado”, cita.  
Já o consultor Durval Freitas afirma 
que as empresas locais devem 
enxergar oportunidades em di-
versas áreas, como manutenção 
civil, mecânica e elétrica, reposi-
ções e assistência técnica. “A CSP 
irá adquirir boa parte dos seus 
bens e serviços na economia ce-
arense, e os fornecedores locais 
possuem espaço para trabalhar, 
desde que eles se capacitem.”

Luciano Siani em reunião com os gerentes gerais da CSP. 
Luciano Siani meets with General Managers of CSP.
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CSP INTEGRA ASSOCIAÇÃO 
DE EMPRESAS DO CIPP

A Companhia Siderúrgica do 
Pecém (CSP) é uma das empresas 
que formam a Associação das 
Empresas do Complexo Industrial 
e Portuário do Pecém – AECIPP. 
A AECIPP foi criada em 2015 e 
atua no Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém (CIPP), tendo 
como objetivo unir e fortalecer as 
empresas para contribuir com o 
desenvolvimento harmônico e 
sustentável do CIPP. 
A AECIPP, que conta com 14 
empresas associadas, é presidi-
da por Fernando Moura, diretor 
executivo da termelétrica Pecém 
II, e tem como vice-presidente 
Ricardo Parente, gerente geral de 
Relações Institucionais e Comu-
nicação da CSP. “A AECIPP é uma 
união das empresas do Complexo 
Industrial e Portuário do Pecém 
e atua como legítima articulado-
ra e coordenadora de ações para 

que possamos nos mobilizar de 
forma integrada e promover o 
desenvolvimento sustentável de 
toda a região”, afirmou Ricardo 
Parente.
Dentre os propósitos da AECIPP 
estão o crescimento sustentá-
vel da região, promover melho-
res práticas de meio ambiente, 
saúde e segurança, estimular a 
comunicação transparente e a 
imagem favorável do CIPP e de seus 
associados e promover a capa-
citação, qualificação de colabo-
radores e das comunidades vizi-
nhas, representação institucional 
das empresas, articular soluções 
comuns para questões como 
mobilidade urbana, serviços 
públicos, educação, entre outros.
Mais informações sobre a AECIPP 
podem ser obtidas através do site 
www.aecipp.com.br 

Companhia Siderúrgica do Pecém 
(CSP) is one of the members of 
the Industrial and Port Complex 
of Pecém Companies Association 
– AECIPP. This association was 
created in 2015 and is present in 
the Industrial and Port Complex 
of Pecém (CIPP) to unite and 
strengthen the companies for a 
harmonious and sustainable de-
velopment of the CIPP.
AECIPP, which has 14 associated 
companies, has as its president 
Mr. Fernando Moura, CEO of Pe-
cém II thermal power plant, and 
as its vice president Mr.  Ricar-
do Parente, general manager of 
Enterprise Relations and Com-
munication at CSP. “AECIPP is an 
association of the companies of 
the Industrial and Port Complex 
of Pecém. We act effectively as 

an articulator and coordinator 
of activities so that we may take 
up action in an integrated fashion 
and promote the sustainable de-
velopment of the whole region,” 
said Ricardo Parente.
Among other goals, AECIPP seeks 
to sustainably develop the region, 
promote the best environment, 
health, and safety-related practi-
ces, stimulate a transparent com-
munication, foster a favorable 
image for CIPP and its members, 
promote the development and 
training of employees and nei-
ghboring communities, represent 
companies, articulate common 
solutions for issues such as ur-
ban mobility, public services, and 
education.
For more information about AE-
CIPP, go to www.aecipp.com.br.

CSP JOINS CIPP ASSOCIATION

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém possui 13.300 hectares
The Industrial and Port Complex of Pecém has 13,300 hectares.

A CSP quer ouvir você. Conheça nossos canais de ouvidoria: 
0800 2805502 | ouvidoria@cspecem.com | www.cspecem.com

 cspceara
 cspceara

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) foi inaugurado 
em março de 2002 e está situado nos municípios de Caucaia e São 
Gonçalo do Amarante, a cerca de 50 km de Fortaleza. Possui 13.300 
hectares destinados à implantação de indústrias integradas e ope-
rações portuárias. Atualmente são 18 empresas em operação e 10 
em fase de implantação

The Industrial and Port Complex of Pecém (IPCP) was inaugurated 
in March 2002. Situated in the cities of Caucaia and São Gonçalo 
do Amarante, 50 kilometers from the capital Fortaleza, the complex 
has 13,300 hectares intended for integrated plants and port opera-
tions. There are currently 18 companies operating on the site, and 10 
more are being implemented.


