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ÁREA DESCRIÇÃO REGIÃO 

 
 
 
 
 
 

Biotecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área responsável pela realização de 
estudos sobre o impacto das moléculas 
de controle de insetos e novos métodos 
transgênicos para a gestão de pragas de 
insetos fitófagos. 
Grande variedade de tarefas de 
laboratório e experiências, auxiliando as 
operações para a caracterização dos 
eventos de transformação e descoberta 
de tecnologias de base em célula vegetal 
e biologia molecular em nosso site 
biotecnologia em Campinas/SP.  
 

Campinas 

Breeding 

Área responsável pelo suporte na 
produção de sementes pré-básicas e 
suporte ao centro de conversões e Corn 
Breeding. 
 

Petrolina 

Business Inteligente 

Área situada dentro da estrutura de 
marketing da empresa. Responsável 

pelas pesquisas de mercado, projetos 
estratégicos e avaliação de tendências 

de mercado. Área que oferece uma 
grande rede de networking pois trabalha 

com todas as áreas da estrutura 
comercial. 

São Paulo 

Comunicação 

 
Área responsável por controlar 
indicadores; elaborar informativos 
eletrônicos mensais, buscar temas junto 
às lideranças para divulgações.  
Realizar atualizações mensais do Portal 
de Manufatura; organizar Reunião do 
Conselho Consultivo, coordenar a 
elaboração do Jornal Espaço da 
Comunidade; oferecer suporte na 
organização de eventos; campanhas, 
comitê de engajamento; comitê de 
sustentabilidade, manutenção dos 
murais existentes na fábrica; atualizar 
materiais de comunicação da fábrica 
(releases); colaborar no controle de 
materiais de comunicação interna junto a 
agência contratada. 

São José dos Campos 



 

Engenharia de Projetos 
Área dentro da Manufatura de Químicos. 

Responsável por gerir e implementar 
projetos de produção. 

São José dos Campos 

Engenharia de Utilidades 

Área dentro de Manufatura de Químicos. 
Responsável pela manutenção e 

projetos da planta química da 
companhia.  

São José dos Campos 

Engenharia Química 

Área dentro de Manufatura de Químicos. 
Responsável por acompanhar todo o 
processo de produção e análise de 

qualidade da planta.  

São José dos Campos 

Engenharia Elétrica 

Área responsável por auxiliar no 
planejamento, programação e controle 

da manutenção (mecânica, caldeiraria e 
soldagem). Participar de diagnósticos de 
falhas nas intervenções de manutenção 

(mecânica, caldeiraria e soldagem); 
conhecer as principais práticas de 

equipamentos vitrificados e grafitados; 
acompanhar inspeções de equipamentos 
estáticos (NR-13); revisar e desenvolver 

procedimentos de manutenção. 

Camaçari/ BA 

Engenharia Mecânica 

 
Área responsável por levantar 
informações para realização de análises 
de falhas; acompanhar mensalmente e 
registrar falhas de equipamentos que 
geraram parada de área (ICL, Flexsys, 
Saflex e Therminol); entender e aplicar 
as IT´s relacionadas a inspeção, controle 
e registros de equipamentos, vasos de 
pressão, dispositivos de alívios, 
mangueiras e mangotes; conhecer 
normas de segurança da empresa;   
participar do projeto de capacitação: 
Elaborar um plano de ação com base na 
matriz de Esforço X Impacto, para sanar 
os gap´s de NR-12 em parceria com o 
time de processo; auxiliar no 
levantamento do GAP e implementar as 

São José dos Campos e 
Camaçari/ BA 



ações do Zero Release. 
 

Enabling/Finanças 

Área responsável pelo planejamento 
financeiro do negócio de Cana de 
Açucar, dando suporte à área de 
Estratégia de novos negócios. 

Campinas 

Finanças 

A área de finanças da companhia 
controla e prevê diversos processos. 
Processos estes que vão desde o 
controle de custos, preparação e 
acompanhamento de Orçamento, 
acompanhamento de custo atual, 
forecasts até reports Mensais, análise de 
variações e controladoria 

São Paulo/ Camaçari/ 
Uberlândia 

IT 

 
Área responsável pela criação e 
manutenção de sistemas informatizados 
e suporte a todos os processos das 
áreas de Manufatura e Supply Chain. 
 

São Paulo 

 
 

Jurídico 

 
Área responsável pelo suporte nos 
diversos assuntos jurídicos para as 
áreas de RH, ESH, IT, Manufatura, Crop 
Protection, Hortaliças, Áreas Comerciais 
Soja, Algodão e Cana de Açúcar. 

São Paulo 

Manufatura 

 
Área responsável por acompanhar down 
times de produção; participar em 
projetos de capital e de desenvolvimento 
de embalagens; acompanhar e controlar 
parâmetros de processo, usos de 
embalagem, matérias-primas e controle 
estatístico do Processo. 
Desenvolver sistemas de gestão, 
controle, qualidade, pesquisa e 
desenvolvimento, investigações, 
interação com fornecedores e clientes.  
Desenvolver conceitos de segurança e 
meio ambiente; estudar e implementar 
melhorias de processo. 
Participar de projetos de capital; 
acompanhar e controles de parâmetros 
de processo. 
 

São José dos Campos 

Marketing 
Área responsável pelo relacionamento e 
programas com o cliente e o branding 
corporativo – campanhas e estratégias 

São Paulo 



de marca.  

Meio Ambiente 

 
Área responsável por desenvolver 
projetos ambientais; acompanhar 
atividades de controle ambiental; 
licenciamento ambiental; gerenciamento 
de resíduos sólidos e legislação 
ambiental. 
 

São Paulo 

Pesquisa (Biotecnologia) 

 
Área responsável pela integração e 
caracterização de novos traits para as 
culturas de milho, soja, algodão e cana 
de açúcar, envolvendo trabalhos na área 
de Genética, Entomologia e Ciência das 
Plantas daninhas. 
 
 

Uberlândia 

Produção 

 
Área responsável pelo monitoramento 
diário da produção; elaboração de 
relatórios; participação na investigação 
de desvios de processo;  
auxiliar na elaboração e implementação 
de projetos de melhoria; 
auxiliar no desenvolvimento de iniciativas 
de melhorias em segurança de 
processos em total sinergia com o 
departamento de QESH (Qualidade, 
Meio Ambiente, Segurança e Saúde). 
Análise estatística dos dados de 
produção; analisar variáveis que 
impactam em usos e custos de 
produção. 
 

São José dos Campos 

Regulamentação 

 
Área responsável por trabalhar no apoio 
à realização de análises de PCR e 
ELISA, para confirmação de identidade 
de materiais em estudo e quantificação 
da expressão de proteínas de OGMs, 
respectivamente, em laboratório da 
regulamentação, além de suporte à 
organização de toda a documentação 
gerada pelo laboratório.  
 

Campinas 

Recursos Humanos 

 
Área responsável por acompanhar os 
processos de Recursos Humanos da 
Planta de São José dos Campos: 
Gestão de Desempenho 
Recrutamento e Seleção, 
Desenvolvimento, Engajamento e 
Diversidade. 
 

São Paulo e São José dos 
Campos 



Supply Chain 
 

 
Área responsável pela melhoria contínua 
dos processos de Supply. 
Customer Service - gestão do 
atendimento e relacionamento com 
clientes. 
 

São Paulo, São José dos 
Campos e Camaçari/ BA 

Transformação 

Área responsável por realizar atividades 
em laboratório de cultura de tecidos de 
plantas: Introdução in vitro de material 
proveniente do campo, realização de 
subcultivos, análise dos experimentos e 
avalidação de dados.  

Campinas 
 

Vendas 

 
Área responsável pelo atendimento 
direto dos representantes técnicos de 
vendas (RTV) aos Agricultores e 
Distribuidores. Trabalha com o 
planejamento e estratégia de vendas,  
desenvolvimento de mercado, prestação 
de serviços e treinamentos. Elaboração 
de relatórios de mercado de POG, 
análise de resultados de vendas e 
resultados financeiros, forecast, planilha 
de Distribuição. 
 

Cuiabá/ Londrina e Goiânia 

 


