
 
 

 
 

Áreas Cursos Possíveis locais de atuação 

COMERCIAL INGREDIENTES: Analisar os dados 

dos mercados de aminoácidos, aditivos 

medicamentosos e não medicamentosos para 

auxiliar no desenvolvimento das estratégias e 

tomada de decisão. Acompanhar as estratégias e 

projetos do segmento junto ao Gerente de 

ingredientes. 

Agronomia, Economia, 

Administração e Zootecnia 
Campinas-SP 

COMERCIAL SUÍNOS: Explorar as possibilidades 

de novos produtos e serviços; Acompanhar e propor 

estratégia de novos produtos e como implantá-los; 

Acompanhar o desenvolvimento e resultados das 

estratégias desenvolvidas para o seguimento de 

suínos e projetos estratégicos junto ao Gerente 

Nacional. 

Veterinária, Zootecnia e 

Agronomia 
Campinas-SP/ Chapecó-SC 

COMERCIAL TRADING: Atuar na comercialização 

de grãos e produtos derivados de soja, açúcar e 

etanol; análise de oferta e demanda e demais 

fundamentos dos mercados; acompanhamento 

logístico; contato com clientes do mercado 

doméstico e internacional; trading e formação de 

preços, acompanhando a bolsa de mercadorias de 

Chicago (CBOT); levantamento de mercado 

potencial; 

Agronomia, Economia, 

Administração e Zootecnia 

São Paulo-SP (disponibilidade 

para ser treinado em outras 

cidades/Estados) 

CONTROLADORIA: Atuação na área financeira 

(contratos internos, BNDES, Finame, Exposure, 

Long&Short, BM&F, CRC, Hedge); apuração do 

resultado dos benefícios fiscais existentes; 

elaboração de relatórios gerenciais; participação em 

projetos diversos; contabilidade geral. 

Administração de Empresas,  

Ciências Contábeis ou 

Economia. 

Cachoeira Dourada-GO/ São 

Paulo-SP/ Uberlândia-MG 

ENGENHARIAS (Produção, Projetos, 

Manutenção): Implementação de projetos de 

melhoria contínua; otimização de produtividade, 

savings de energia relacionados à produção; 

cronoanálise; acompanhamento em turnos; 

segurança; foodsafety; manutenção. 

Biotecnologia e Engenharias: 

Alimentos, Biotecnologia e 

Bioprocessos, Química, 

Elétrica, Mecânica e 

Mecatrônica. 

São José do Rio Pardo-SP/ 

Mairinque-SP/ Itumbiara-GO/ 

Goiânia-GO/ Uberlandia-MG/ 

Rio Verde-GO/ Ponta Grossa-

PR/ Primavera do Leste-MT/ 

Três Lagoas-MS/ Ilhéus-BA/ 

Castro-PR 

TESOURARIA: Atuação na área de câmbio, 

contabilidade, contratos, Banco Cargill, crédito, 

mesa comercial e mesa tesouraria. 

Administração de Empresas, 

Economia ou Engenharias. 
São Paulo-SP. 

RECURSOS HUMANOS: Formação de profissional 

generalista em RH, participará em diferentes 

projetos e job rotation em diferentes áreas de RH 

Administração de Empresas, 

Pedagogia e Psicologia 
São Paulo-SP 

PESQUISA & DESENVOLVIMENTO: Participação 

em projetos; criação de metodologias; 

benchmarking interno e externo; elaboração do 

plano de trabalho; implementação de ações; 

FoodSafety; novos procedimentos; Treinamentos; 

legislação pertinente, propriedade intelectual; 

análises sensoriais. 

Ciência dos Alimentos e  

Engenharia de Alimentos 
Campinas-SP 

 


