
Programa desenvolvido pela CSP ofertará mais de 1.800 vagas em cursos no Senai nas 
áreas de siderurgia, manutenção, utilidades e maquinário  p.3

Cearenses serão formados 
para operar a siderúrgica

THE PROGRAM DEVELOPED BY CSP WILL OFFER MORE THAN 1,800 PLACES ON COURSES AT SENAI IN STEELMAKING, 
MAINTENANCE, UTILITY AND MACHINERY - PAGE 3

CEARENSES WILL RECEIVE TRAINING TO WORK AT THE STEEL PLANT

Todos os alunos farão módulos básicos, sendo direcionados para programas específicos, entre eles o de Manutenção Elétrica
All the students will take basic modules and then specific programs – one of which is Electrical Maintenance

Colaboradores são treinados na 
Coréia do Sul e Indonésia – p. 4

Forte time de profissionais 
entrará em campo – p. 2

COLLABORATORS RECEIVE TRAINING IN SOUTH 
KOREA AND INDONESIA - PAGE 4

A STRONG TEAM OF PROFESSIONALS WILL 
“ENTER THE FIELD” - PAGE 2
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EDITORIAL
Sérgio Leite | CEO

CSP OBRA/ CSP CONSTRUCTION WORK

Nesta edição do CSP News, as 
palavras-chave são capacitação, 
treinamento, qualifi cação, aperfei-
çoamento. Até que a usina comece 
a operar, estamos trabalhando na 
formação de um forte time de pro-
fi ssionais. Por sermos a primeira 
usina integrada do Nordeste, pre-
cisamos da experiência daqueles 
que já atuaram em siderúrgicas. 
Eles chegam para contribuir com 
o nascimento da CSP e para assu-
mir também o papel de multipli-
cadores desse conhecimento. Eles 
ajudarão a formar os novos ope-
radores do Ceará, vale ressaltar, os 
primeiros cearenses a operarem 
uma siderúrgica integrada em seu 
próprio estado.  
E esses cearenses não ingressarão 
na usina sem a devida qualifi cação. 
Em parceria com o Senai, estamos 
lançando o Programa de Formação 

de Novos Operadores. Serão ofer-
tadas 1.800 vagas em cursos que 
envolvem as áreas da siderúrgica, 
tanto o processo direto de fazer o 
aço quanto as áreas de manuten-
ção e auxiliares. Nossa aposta é 
fi nalizar o programa com a contra-
tação de cerca de 1.500 operadores. 
Quem nos acompanha desde o 
início sabe o quanto a CSP valo-
riza essa troca de experiências e 
culturas. No mês de setembro, 24 
engenheiros e operadores retorna-
ram de treinamento na Coréia do 
Sul, em uma das nossas acionistas, 
a Posco. Em outubro, nossos ges-
tores da área de produção também 
visitarão usinas da Posco na Coréia 
do Sul e na Indonésia, assim como 
usinas da Dongkuk. Dessa forma,  
teremos um time 100% preparado 
para fazer a siderúrgica do Ceará 
operar!

In this edition of the CSP News, 
the keywords are professional 
training, training, qualifi cation, 
improvement training.   Before the 
plant starts operating, we have 
been working on training a strong 
team of professionals.    We are the 
fi rst integrated plant in Ceará and 
therefore need the experience of 
those who have already worked 
at steel plants.  They have come to 
contribute to starting CSP and to 
transfer their knowledge.  They will 
help train the new operators in Ceará, 
highlighting that these are the fi rst 
Cearenses working in an integrated 
steel industry in their own State.   
These Cearenses will not start 
working at the plant without proper 
qualifi cation.  We are launching the 
Training Program for New Operators 
in partnership with Senai.  A total 

number of 1,800 places will be 
offered on courses about the sections 
of the steel plant, including the direct 
steelmaking process as well as the 
maintenance and auxiliary sectors.  
We aim to hire 1,500 operators at the 
end of the program.  
Those who have followed us from 
the beginning know how much CSP 
values this exchange of experience 
and culture.  In September, 24 
engineers and operators came back 
from South Korea after having 
received training at Posco, one of 
our shareholders.  In October, our 
production managers will also visit 
Posco plants in South Korea and 
Indonesia, as well as Dongkuk plants.  
We will then have a team 100% 
prepared to make the Ceará steel 
plant start operation!
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A obra da Companhia Siderúrgica 
do Pecém, primeira usina integra-
da do Nordeste, está avançando 
no município de São Gonçalo do 
Amarante. Paralelo a isso, há outro 
processo em construção: o da força 
de trabalho. Uma siderúrgica do 
porte da CSP, que terá produção 
inicial de 3 milhões de toneladas 
de placas de aço por ano, demanda 
uma quantidade de funcionários 
que dificilmente encontra-se dis-
ponível no mercado de trabalho, 
além de profissionais com expe-
riência em siderurgia, uma espe-
cialidade na qual o Ceará não tem 
expertise.
É por isso que, ao iniciar o projeto, 
a CSP assumiu o compromisso de 
investir em qualificação. Para que 
a siderúrgica opere, mais de 2 mil 
colaboradores serão contratados 
somente para a área de produção. 
No total, o quadro de funcionários 
da CSP terá aproximadamente 
3.200 pessoas, incluindo as áreas 
administrativas e de gestão. 
Desses 2 mil colaboradores que 
atuarão na produção do aço, apro-
ximadamente 30% estão sendo 
atraídos de outras regiões do País. 
São profissionais com experiência 
em siderurgia, em sua maioria do 
Sudeste. Para o preenchimento 
das vagas restantes, cerca de 1.500, 
a CSP está implantando, em par-
ceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - Senai, 

o Programa de Formação de No-
vos Operadores, que tem como 
público-alvo estudantes de escolas 
técnicas, profissionais de outras 
indústrias locais e trabalhadores 
da obra de construção da usina.
O programa ofertará mais de 1.800 
vagas para interessados com esse 
perfil, de preferência moradores 
de municípios no entorno da CSP 
- São Gonçalo do Amarante, Cau-
caia, Fortaleza, Maracanaú e Para-
curu -. Os candidatos farão provas 
de Português e Matemática para 
ingressarem nas turmas. A progra-
mação de cursos tem início no mês 
de outubro.  
Todos os alunos farão módulos 
de conhecimentos básicos, sendo 
direcionados para os programas 
específicos, divididos entre as áre-
as de siderurgia, manutenção, uti-
lidades e maquinário. O programa 
de siderurgia será ofertado pela 
primeira vez no Ceará em nível 
técnico. 
A aposta da CSP é que os alunos 
concluam os cursos aptos a in-
gressarem no projeto, compondo 
o quadro de vagas disponíveis para 
os cargos de Operador Jr. e Opera-
dor Pleno. Os cursos serão custea-
dos pela própria CSP e incluem a 
oferta de subsídio.
Inscrições e mais informações se-
rão disponibilizadas no site do Se-
nai (www.senai-ce.org.br).

The construction of the Companhia 
Siderúrgica do Pecém, the first 
integrated plant in Ceará, is in steady 
progress in São Gonçalo do Amarante 
municipality.  Parallel to that, another 
process is also under construction: 
that of the workforce.  A steel plant 
the size of CSP, which will have 
initial annual production of 3 million 
tons of steel, demands a number of 
employees rarely found available in 
the job market, besides professionals 
experienced in the steel industry, an 
area in which Ceará  has no expertise.  
That is why CSP made a commitment 
to invest in qualification when they 
started the project.  In order to have 
the steel plant operating, more than 
2 thousand collaborators will be 
hired for the production department 
only.  Altogether, CSP will have 
3,200 employees, including the 
administration and management 
departments.   
Out of those 2 thousand collaborators 
working with steel production, 
approximately 30% are being 
brought from other regions in the 
Country.  Most of these professionals 
with experience in the steel industry 
come from the Southeast.  In order 
to fill the remaining positions, around 
1,500, CSP is implementing the 
Training Program for New Operators 

in partnership with the National 
Service for Industrial Training – Senai.  
The program’s target audiences are 
students from technical courses, 
professionals from other local 
industries, and workers at the plant 
construction site.  
The program will offer more than 
1,800 places for those who have the 
profile, preferably residents from the 
municipalities in the CSP surrounding 
area - São Gonçalo do Amarante, 
Caucaia, Fortaleza, Maracanaú and 
Paracuru.  The candidates will take 
a Portuguese and Mathematics test 
to be eligible to participate in the 
courses.  The courses will start in 
October.   
All the students will take basic 
modules, and then specific programs 
in steelmaking, maintenance, utility 
and machinery.  The steelmaking 
program will be offered for the first 
time in Ceará as a technical course.  
CSP believes the students will be 
qualified to participate in the project 
once they complete the course, filling 
the positions available for Junior 
Operator and Senior Operator.  The 
courses will be funded by CSP and 
include subsidy provision.  
For registration and more information 
visit Senai’s website (www.senai-ce.
org.br).

TRAINING PROGRAM FOR NEW OPERATORS 
LAUNCHED

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

LANÇADO 
PROGRAMA 
DE FORMAÇÃO 
DE NOVOS 
OPERADORES

Cursos devem ser disponibilizados em unidades do Senai em Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Caucaia e Maracanaú
The courses will be offered in Senai headquarters in Fortaleza, São Gonçalo do Amarante, Caucaia and Maracanaú

Em parceria com o Senai, 
Companhia Siderúrgica 
do Pecém pretende 
qualificar a mão-de-obra 
para o preenchimento 
de 1.500 vagas na fase 
operacional da usina

In partnership with Senai, the Companhia Siderúrgica do 
Pecém intends to provide workforce qualification to fill 1,500 
positions in the plant operational phase.  
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CSP PROMOTES PROFESSIONAL TRAINING IN 
SOUTH KOREA AND INDONESIA

CSP PROMOVE 
CAPACITAÇÃO NA 
CORÉIA DO SUL E 
INDONÉSIA

A Companhia Siderúrgica do Pe-
cém entende que o investimento 
em capacitação deve ser priorida-
de, inclusive para os profissionais 
que já têm experiência na área. Em 
setembro, 24 funcionários da CSP 
chegaram da cidade sul-coreana 
de Pohang, após 72 dias em cen-
tros de treinamento da Posco, uma 
das gigantes da siderurgia mundial 
e acionista da CSP. Seis engenhei-
ros e 18 operadores viajaram com 
o objetivo de aprender sobre ins-
trumentos indispensáveis para a 
operação da planta, denominados 
HMI - Human Machine Interface 
-, e voltaram com a missão de re-
passar esses conhecimentos aos 
demais profissionais que irão com-
por essa equipe. 
Fábio Loureiro Moreira, especia-
lista em lingotamento contínuo, 
integrou a equipe da CSP no trei-
namento na Posco. Técnico meta-
lúrgico e graduado em Engenharia 
de Produção, ele tem 27 anos em 
siderúrgicas, tendo começado em 
1986 como supervisor de lingo-
tamento contínuo na Usiminas, 
em Minas Gerais. Todos os fun-
cionários treinados têm perfil se-
melhante: são profissionais que 
vieram de outras plantas do Brasil, 

com experiência de pelo menos 
dez anos.
Na avaliação de Loureiro, essa in-
teração entre profissionais expe-
rientes e funcionários que estão 
ingressando na área siderúrgica é 
indispensável para o andamento 
de um projeto do porte da CSP. 
“É neste ponto que voltamos ao 
principal objetivo do treinamento 
realizado na Coréia, o de replicar 
as lições adquiridas para os novos 
profissionais, não deixando de 
aprimorar o conhecimento daque-
les que já possuem certo nível de 
experiência”.
POSCO & PT-KP - Nos meses de 
outubro e novembro, gestores da 
área de produção da CSP também 
farão esse intercâmbio, só que com 
outro foco. Divididos em duas 
turmas, seis gerentes gerais e 24 
gerentes visitarão duas plantas da 
Posco na Coréia do Sul, Pohang e 
Gwangyang, e uma na Indonésia, 
Krakatau (PT-KP). O objetivo é 
conhecer o método de trabalho, 
ferramentas de gestão, inovações, 
tecnologias e sistemas. Na Indo-
nésia, eles farão um tour pela usina 
de Krakatau, cuja planta é similar 
à siderúrgica em construção no 
Ceará.

The Companhia Siderúrgica do Pecém 
understands that the investment 
in professional training must be a 
priority also for the professionals with 
experience in the area.  In September, 
24 CSP employees will arrive at 
Pohang, a South Korean city, after 
72 days at Posco training centers, 
one of the global steel giants and 
a CSP shareholder.   Six engineers 
and 18 operators traveled with the 
objective to learn about indispensable 
instruments for the plant operation, 
named HMI - Human Machine 
Interface, and came back with the 
mission to transfer that knowledge to 
the professionals who will be part of 
the team.  
Fábio Loureiro Moreira, specialist in 
continuous casting, was in the CSP 
team during the training at Posco. 
As a metallurgical technician and 
Production Engineer graduate, he has 
worked in steel plants for 27 years, 
having started in 1986 as a continuous 
casting supervisor at Usiminas, in 
Minas Gerais. All the employees 
who received training have a similar 
profile: they are professionals coming 
from other plants in Brazil, with at 

least 10 years of experience. 
According to Loureiro, the interaction 
between experienced professionals 
and employees starting in the steel 
industry is indispensable for the 
development of a project the size 
of CSP.  “That is the main objective 
of the training course conducted 
in South Korea – to transfer the 
knowledge to the new professionals 
while improving the knowledge of 
those who already have a certain level 
of experience”.
POSCO & PT-KP – In the months 
of October and November CSP 
production managers will also go 
on this exchange program, though 
with a different objective.  Divided 
into two groups, 6 general managers 
and 24 managers will visit two Posco 
plants in South Korea, Pohang and 
Gwangyang, and one in Indonesia, 
Krakatau (PT-KP). The objective 
is to learn about the working 
methodology, the management 
tools, innovation, technology and 
systems.   In Indonesia, they will go 
on a tour of the Krakatau plant, 
whose plant is similar to that under 
construction in Ceará.

24 engenheiros e operadores 
passaram 72 dias em 
Pohang, na Coréia do Sul. 
Em outubro e novembro, 
gestores da área de 
produção também farão 
esse intercâmbio

Equipe na sala das maquetes da planta de Pohang, no Centro de Desenvolvimento de Habilidades Técnicas
The team in the Pohang plant scale model room, at the Technical Skills Development Center

Twenty-four engineers and operators will spend 72 days in 
Pohang, South Korea.  In October and November, production 
managers will also go on this exchange program. 

“Ser indicado para o treinamento foi de grande importância pessoal e 
profissional, me sinto apto a contribuir no desenvolvimento de novos 
profissionais e no crescimento da CSP” - Thiago Carvalho, Coqueria
“Cultura, educação, organização, pontualidade e sensação de segurança 
ganharam destaque durante o treinamento. Fora o fato de, profissionalmente, 
ter agregado mais técnica” - Willian Ferraz, Lingotamento Contínuo

“It was very important for me, both personally and professionally, to have been 
chosen for the training.  I feel ready to contribute to the development of new 
professionals and to the growth of CSP.” - Thiago Carvalho, Coke Plant
“Culture, education, organization, punctuality and the feeling of safety were the 
highlights during the training.  Not to mention that, professionally, it has added 
more technique.” - Willian Ferraz, Continuous Casting


