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PROGRAMA JOVEM APRENDIZ CSP

O público-alvo do novo programa são jovens de 18 a 24 anos das comunidades vizinhas à siderúrgica, principalmente nas 
cidades de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio. A capacitação 
será nas atividades de Operador de Processos Siderúrgicos e Operador de Manutenção Eletromecânica.
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1 – Qual a importância da parceria 
entre o Senai-CE e as empresas do 
estado? 

Paulo André - O Senai-CE tem 
como propósito principal qualificar 
mão de obra para a indústria 
cearense. Em nossas unidades, são 
ofertados cursos de qualificação 
profissional. Mas também levamos 
os cursos até as empresas. É 
nossa forma de estarmos mais 
próximos e contribuirmos para o 
desenvolvimento da empresa e do 
estado. Entre nossas parcerias de 
sucesso, temos ações com a CSP, 

A Companhia Siderúrgica do Pecém, em parceria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE), deu início ao Programa 
Jovem Aprendiz CSP para capacitar, principalmente, jovens das comunidades 
vizinhas à siderúrgica, nas cidades de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. 
Após processo seletivo, os 35 primeiros selecionados iniciaram, neste mês de 
março, as aulas teóricas e práticas dentro da usina. Ao todo, serão 70 vagas 
abertas por ano e investimentos de R$ 1,1 milhão a cada 12 meses.

“A oferta de capacitação para os moradores da região dá continuidade à 
parceria da CSP com o Senai-CE, iniciada no Programa de Qualificação da 

O cearense João Ferreira (São Gonçalo do Amarante), 30 anos, 
integrou a primeira turma do Programa de Qualificação Profissional 
da CSP e Senai-CE. Recentemente, acrescentou a certificação de 
operador de alto-forno na s iderúrgica aos cursos técnicos nas 
áreas de metalurgia e eletrotécnica. E já está de olho em um 
novo desafio: “Quero entrar na universidade, estudar Engenharia 
Mecânica ou Elétrica e fazer carreira na siderurgia”. 

Também cearense, Francisco da Silva (Caucaia), de 34 anos, tem muita 
história para contar. Antes de trabalhar na CSP, foi cobrador de ônibus, além 
de auxiliar de expedição e operador de guincho na metalurgia. Em 2014, 
foi admitido para a construção da coqueria da siderúrgica. “Nessa fase, fui 
selecionado para o Programa de Qualificação e agora sou operador de alto-
forno. Mas quero um curso técnico para crescer junto com a empresa”, revela 
orgulhoso. 

Grendene, M. Dias Branco, Marisol, 
Vicunha, Coelce e Eneva. 

  2 – Como o senhor vê as iniciativas 
das empresas do CIPP na formação 
de mão de obra?

Paulo André - A instalação e o 
funcionamento de uma empresa 
requerem investimento em diversos 
aspectos. A mão de obra é um deles. 
Ao apostar na população local, 
a empresa mostra preocupação 
legítima com o local onde está 
instalada e as pessoas que vivem 
ao seu redor. As empresas do CIPP, 

notadamente a CSP, têm investido 
de forma permanente em mão de 
obra por acreditar que a força de 
trabalho local pode impulsionar 
seu desenvolvimento de forma 
eficiente. Durante minha visita às 
instalações da CSP, o presidente 
Eduardo Parente ficou emocionado 
ao contar dois casos de ex-alunos 
do Senai que hoje são funcionários 
da CSP. São alunos da região que 
mostraram força de vontade em se 
capacitar para atender à demanda 
da empresa.

 3 – As parcerias com empresas do 
CIPP beneficiam outras empresas 
da região, já que em alguns casos 
são capacitados mais profissionais 
que a demanda dessas indústrias?

Paulo André - Capacitar 
profissionais sempre será benéfico 
tanto para as empresas quanto 
para os profissionais. Na parceria 
com a CSP, no primeiro ciclo foram 
selecionados e treinados 1.452 
profissionais. Cerca de 652 foram 
contratados pela siderúrgica. Os 
outros profissionais, com certeza, 
serão absorvidos por outras 
empresas.

  4 – O que essas parcerias agregam 
em termos de oportunidades para 
o mercado de trabalho local e 
expertise para o Senai-CE?

Paulo André - As parcerias promovem 
empregos, levam mão de obra qualificada 

para as empresas e renda para o 
estado. O Senai-CE é reconhecido por 
seu papel fundamental e histórico na 
formação do trabalhador cearense. 
Por meio de seus cursos, vários 
profissionais da indústria recebem 
formação nas modalidades de iniciação, 
qualificação, aperfeiçoamento e técnico. 
O resultado é mais desenvolvimento para 
o estado, que passa ser cada vez mais 
industrializado. Com essas parcerias, 
o Senai conhece as necessidades do 
mercado e pode planejar melhor a 
oferta de formação profissional.

5 – Quais os diferenciais de 
programas como o de jovens 
aprendizes?

Paulo André - Os programas de 
jovens aprendizes são essenciais 
porque proporcionam conhecimento 
técnico e de gestão das áreas mais 
básicas de uma empresa até as mais 
especializadas. A empresa ganha 
muito em termos de eficiência, 
pois pode formar os profissionais 
de acordo com suas necessidades, 
moldando competências técnicas e 
comportamentais alinhadas ao seu 
perfil.

Paulo André Holanda: “A CSP é um dos cases de sucesso 
entre as nossas parcerias” 

Entramos numa nova etapa e temos um outro desafio, depois de dois 
marcos fundamentais na história da CSP: a conclusão da implantação e o 
início da produção e exportação de placas de aço, em 2016. Nessa terceira 
fase da companhia, o objetivo mais importante é nos consolidar como 
empresa competitiva no mercado global da siderurgia. Alinhados com esse 
direcionamento estratégico, 2017 é o ano do ponto de inflexão, em que os 
investimentos de US$ 5,4 bilhões na usina iniciam a trajetória para se 
transformar em resultado, garantindo o retorno previsto e viabilizando a 
perenidade da companhia.

No que diz respeito às condições de mercado, sabemos que essa etapa vai 
exigir um esforço redobrado de todos os que integram a empresa e a sua 
cadeia de negócios. O cenário global do setor ainda promete instabilidades, 
crescimento modesto na demanda até 2020, recuperação lenta dos preços e 
dificuldades para se prever a tendência desse ciclo. Enquanto isso, o avanço 
do protecionismo em alguns países que estão entre os maiores consumidores 
de aço do mundo agrava as incertezas. 

A mensagem implícita nesse cenário é que nós precisamos nos posicionar 
com foco e estratégia para vencer as dificuldades. Para isso, é fundamental 
aproveitar todo o potencial gerado por nossa usina, que é considerada o 
estado da arte na siderurgia, com instalações, equipamentos, sistemas e 
processos de última geração. Mas isso só vai ser possível com a força do 
maior capital que nós temos: as pessoas que dão uma contribuição direta ou 

DIRETOR REGIONAL DO SENAI-CE, PAULO ANDRÉ HOLANDA

empresa, com R$ 5 milhões investidos e 1.452 profissionais capacitados. 
E reforça o compromisso da siderúrgica com o desenvolvimento social 
e econômico regional”, afirma o presidente da companhia, Eduardo 
Parente.

O público-alvo do novo programa são jovens de 18 a 24 anos que tenham 
concluído ou estejam cursando o ensino médio. A seleção aconteceu por 
meio do site da CSP (www.cspecem.com.br) e com o preenchimento da ficha 
diretamente na sala do Senai em São Gonçalo do Amarante e no Sine Pecém.

O treinamento da primeira turma começou em março, após o processo seletivo 
e admissional. A carga horária é de 520 horas/aula de teoria e prática pelo 
Senai e 520 horas de prática profissional na siderúrgica, totalizando 1.040 
horas/aula, em 8 horas diárias. Um detalhe importante é que são respeitadas 
todas as determinações da Lei da Aprendizagem (Lei Federal nº 10.097/2000).

Os aprovados estão sendo capacitados nas atividades de Operador de 
Processos Siderúrgicos e Operador de Manutenção Eletromecânica. Um dos 
diferenciais que o programa oferece é a vivência em profundidade das rotinas, 
processos e procedimentos da CSP. Trata-se de uma experiência que vai muito 
além de um curso técnico.

Vale lembrar que o investimento em capacitação de mão de obra é uma das 
prioridades da empresa desde 2008, quando a companhia foi constituída. Até 
o momento, foram destinados R$ 222 milhões à formação de profissionais em 
plantas siderúrgicas no Brasil e no exterior, além de cursos internos.

 Trinta e cinco jovens da região participam de aulas teóricas e 
práticas na usina

Cases de sucesso

A formação será em Processos Siderúrgicos e Manutenção 
Eletromecânica

Conheça o programa
- Cerca de 70 vagas por ano

- O público-alvo são jovens de 18 a 24 anos

- As vagas são prioritárias para moradores de São Gonçalo do Amarante e Caucaia (comunidades vizinhas à usina)

- Não é preciso experiência de trabalho

- Basta ter concluído ou estar cursando o ensino médio

- No processo seletivo são realizadas provas de português e matemática, além de testes psicológicos e entrevistas.

- Carga horária: 520 horas/aula teóricas + 520 horas de prática profissional = 1.040 horas/aula

- Carga horária por dia: 8 horas

- São respeitadas todas as determinações da Lei da Aprendizagem 

indireta para o nosso negócio, como líderes, trabalhadores, fornecedores ou 
parceiros. Juntos, podemos fazer história.

No capital humano, temos um forte diferencial competitivo na CSP, com a 
união das culturas brasileira e coreana. Culturas que são diferentes, mas 
complementares, trocam experiências e têm uma convergência que permite 
grande capacidade de integração: saber trabalhar por um objetivo comum. 
Compartilham ainda uma história marcada por muita criatividade e energia 
para vencer obstáculos. Esse diferencial é decisivo para buscar soluções 
inovadoras que nos permitam atravessar as turbulências do mercado, 
mostrando ao mundo que os nossos produtos são competitivos e com garantia 
de altíssima qualidade.

Essa união já vem gerando resultados. Podemos destacar a nossa área de 
logística: em fevereiro, completamos um milhão de toneladas de placas de 
aço exportadas pelo Porto do Pecém. Isso só foi possível graças a um trabalho 
de time, que envolveu todas as áreas da empresa, cooperando para atingir 
o mais alto desempenho, com a participação valiosa dos funcionários que 
trabalham na operação e até da alta gestão. Sem esquecer a parceria e a 
integração com a Cearaportos, no Porto do Pecém. Esse é um ótimo exemplo 
da competitividade da CSP. E aponta o caminho sobre como podemos fazer 
além do esperado e nos superar. Para deixar a nossa marca no presente e no 
futuro. 



Formulário eletrônico @Acesse a plataforma através do site:
www.cspecem.com.br/ouvidoria

E-mail
ouvidoria@cspecem.com

Carta-resposta
Disponível para download no website da CSP.
Basta imprimir o envelope e entregar em qualquer
agência dos Correios gratuitamente.

Telefone
0800 280 5502

Pessoalmente
Agendando pelo mesmo 
número anterior.

Caixa postal
72801. CEP: 60170-971, Agência Meireles - Fortaleza (CE).
Endereço postal para recebimento de correspondências
encaminhadas à Ouvidoria.

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

A CSP quer ouvir você. Conheça nossos canais de ouvidoria: 

 /cspceara
 /cspceara
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O alto-forno da CSP certificou, até o final de janeiro, 91 operadores em 
quatro turmas. Todos são oriundos do Programa de Qualificação executado 
pela companhia em parceria com o Senai-CE. Os operadores - que 
deixaram de ser trainees após 1 ano de treinamento in company - estão 
agora aptos a desenvolver suas atividades com maior autonomia. Durante 
o treinamento, contaram com a supervisão de “padrinhos”, profissionais 
mais experientes, que colocaram suas expertises à disposição das novas 
gerações da siderurgia.

A gerência de Manutenção do alto-forno e sinterização da CSP tem 
um resultado de excelência para comemorar. Os equipamentos da 
sinterização tiveram uma disponibilidade recorde de 99,75% em janeiro, 
com a produção de sínter por quase todos os 31 dias do período, 
superando o recorde interno anterior, que era de 99,08% em outubro 
de 2016. “Estamos fazendo história no Ceará e na siderurgia do Brasil”, 
comemora o gerente-geral da Manutenção, Marco Dalmoro.

A Sala de Controle da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) monitora as 
informações de todo o processo produtivo da usina. Neste espaço de alta 
tecnologia, que conta com uma equipe de 16 profissionais, sendo cinco 
mulheres cearenses, são realizados a programação e o acompanhamento 
da produção de aço por meio do MES (Manufacture Execution System). 
Há duas estratégias da produção: a primeira chama-se Iron Making, onde 
são definidos o volume e alguns requisitos de qualidade da coqueria, alto-
-forno e sinterização, e a segunda é a Steel Making, que tem como base a 
ordem de venda dos clientes. Cada ordem tem requisitos dimensionais e 
de qualidade para, na sequência, seguir para a planta da aciaria, onde as 
placas de aço são produzidas.

SINTERIZAÇÃO

ALTO-FORNO

FIQUE POR
DENTRO

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) registrou um 
novo recorde no mês de fevereiro, ao atingir um milhão 
de toneladas de placas de aço exportadas pelo Porto 
do Pecém, após a partida do navio Star Challenger. O 
destino desta 28ª embarcação foi a Tailândia, com 55.675 
toneladas de aço, atendendo ao cliente Sahaviriya Steel 
Industries. Trata-se do terceiro marco de um milhão que 
a CSP celebra desde o início da produção da primeira 
placa de aço em 20 de junho de 2016. No ano passado, 
a siderúrgica produziu um milhão de toneladas de ferro-
gusa no dia 20 de novembro e um milhão de toneladas de 
placas de aço no dia 28 de dezembro.

224.418 
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SALA DE CONTROLE MONITORA PROCESSO DA USINA COM ALTA TECNOLOGIA 

Amanda Moura, 20 anos, e uma das responsaveis pelo planejamento 
e controle da produção de aço.


