
 

Programa de Trainees Cargill 2017 

 

Áreas Local de Trabalho Cursos 

 
Comercial de Farelo e Óleo de Soja 

 

Atuação na comercialização de grãos e produtos 
derivados de soja, análise de oferta e demanda e 

demais fundamentos dos mercados, com 
acompanhamento logístico, contato com clientes 

dos mercados doméstico e internacional, trading e 
formação de preços, além de acompanhamento da 

bolsa de mercadorias de Chicago (CBOT) e 
levantamento de mercado potencial. 

 

Base: São Paulo (Diversas 
localidades de atuação 
durante o Programa) 

Administração (Todas as ênfases), 
Agronomia, Ciências Econômicas e 

Zootecnia 

 
Comercial Aves 

 

Acompanhamento as áreas técnicas e demais 

consultores técnicos regionais e nacionais, conhecer 

nossa atuação comercial (interação com o time 

comercial, áreas pricing, e processos produtivos). 

Conhecer as áreas diretamente ligadas ao 

posicionamento de solução e projetos que 

sustentam o negócio de aves a médio e longo prazo. 

Organizar, disseminar e implementar as melhores 
práticas comerciais com a Equipe Comercial em 

clientes alvo 
 

Campinas/SP 
Agronomia, Medicina Veterinária e 

Zootecnia 

 
Comercial Suínos 

 

Acompanhamento as áreas técnicas e demais 

consultores técnicos regionais e nacionais, conhecer 

nossa atuação comercial (interação com o time 

comercial, áreas pricing, e processos produtivos). 

Conhecer as áreas diretamente ligadas ao 

posicionamento de solução e projetos que 

sustentam o negócio de suínos a médio e longo 

prazo. 

Organizar, disseminar e implementar as melhores 
práticas comerciais com a Equipe Comercial em 

clientes alvo. 
 

Chapecó/SC 
Agronomia, Medicina Veterinária e 

Zootecnia 

 
Decision Support 

 

Acompanhamento de performance do negócio, 
acompanhamento de budget, relatórios de 
monitoramento, estimativa de resultado, 
benchmark, commitment follow up, KPI's. 

Atividades focadas em informações gerenciais para 
apoio ao FP&A e ao negócio. Entender os processos 

de A&F. 
 

São Paulo/SP 
Administração (Todas as ênfases), 

Ciências Contábeis, Ciências 
Econômicas 



 
Engenharia - Nutrição Animal 

 

Desenvolvimento projetos de melhoria contínua nas 

três unidades da Cargill Premix & Nutrition no 

Brasil, com foco em redução de custo e aumento de 

eficiência operacional. 

Implementará programas corporativos voltados 

para a área de confiabilidade. 

Participará ativamente de projetos de engenharia, 
como: instalação de novos equipamentos, 
automação de processos, substituição de 

equipamentos obsoletos e instalação de novas 
linhas de produção. 

 

Itapira/SP 
Engenharia (Elétrica, Mecânica, 

Mecatrônica) 

 
Engenharia -Foods Brasil 

 

Atuar no processo de melhoria contínua de 
processos produtivos, stable ops e análise de dados 

das plantas. 
 

Itumbiara/GO 
Engenharia (de Produção, Mecânica, 

Química) 

 
Engenharia – Grãos e Processamento de 

Soja  
 

Acompanhamento operação em turnos dos diversos 

processos de produção da fábrica                                                                       

Desenvolver Projetos específicos                                                                  

Balanço sólidos 

Reconhecimento de fluxograma completo                                                                                                                                                                              

Operação Recebimento / Embarque 

Uberlândia/MG 

Engenharia (de Produção, Mecânica, 
Química) Primavera do Leste/MT 

Três Lagoas/MS 

 
Qualidade 

 

Desenvolver atividades buscando a redução de 
perdas por desvios de qualidade, utilizando de 

ferramentas e metodologias adequadas. Suportar a 
implementação dos programas corporativos de 

Food Safety, Quality and Regulatory 
 

Possíveis localidades: São 
José do Rio Pardo/SP, 

Mairinque/SP, 
Itumbiara/GO ou 

Goiânia/GO 

Engenharia (de Alimentos, Química) e 

Química 

 

Engenharia – Amidos e Adoçantes 
 

Atuação em projetos de engenharia e de melhoria 

de eficiência, produtividade, seguranca e food 

safety. 

Trabalhará em turno por 3 meses. 
 

Castro/PR 

Engenharia (de Alimentos, de 

Produção, Química) 

Uberlândia/MG 

 
Comercial – Retail 

 

Atuação em todas as categorias (marketing - 
extrato, molhos, D&O e parcerias estratégicas) além 

da área de preços e custos, projetos, avaliação de 
mercado, oportunidades, modelagem de preços e 

terá oportunidade de conhecer as fábricas (foco em 
custos). 

 

São Paulo/SP 
Administração (Todas as ênfases), 
Engenharia (Todas as ênfases) e 

Marketing 



 
Supply Chain 

 

Atuação em projetos de grande mudança e 
complexidade. 

 

Campinas/SP ou Itapira/SP 
Administração com ênfase Produção e 

Engenharia (Todas as ênfases) 

 
Business Development 

 

Coleta de dados e análise, avaliação financeira 
(desenvolvimento de modelos financeiros, fluxos de 
caixa e do valor presente líquido), desenvolvimento 
de business case com a compreensão profunda do 

negócio proposto, os cenários de criação de 
abordagem recomendada para o mercado, 

incluindo apresentações a equipe de liderança, 
gerenciar mudanças no escopo do projeto, 

identificar potenciais crises e elaborar planos de 
contingência. 

 

Campinas/SP 
Administração (Todas as ênfases) e 

Marketing 

 


