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Este veículo é uma iniciativa CCAB

EspecialMulheres

#MulheresCCAB

Respeito e admiração a todas as #MulheresCCAB!

Conheça quatro das incríveis mulheres que 
compõem a força feminina da nossa Companhia. <3



TáciaVieira Juliana 
Dallacqua

“Faça o seu melhor e colha os 
resultados disso, sem dedicar tempo 
e energia às dúvidas que colocam a 
seu respeito por você ser mulher!” 

“Nunca desista dos seus sonhos e não 
duvide da sua capacidade, o fato de 
ser mulher, em um meio onde ainda 
estamos conquistando nosso espaço, 
só mostra o quanto você é forte!” 

“Acredite no seu potencial e faça o 
seu trabalho com paixão.” 

“Gênero não é uma escolha. 
Sua competência, qualificação e 
dedicação é o que deve ser avaliado 
nos profissionais, tanto faz se são 
homens ou mulheres.”

Há mais de 15 anos no segmento 
Agro e há 10 na CCAB, Tácia já atuou 
na administração de vendas e agora, 
interage numa relação direta com 
o setor produtivo: as cooperativas, 
onde assumiu a liderança da área de 
Planejamento Operacional, em seguida, 
Suprimentos e, parcialmente Registros.

Juliana construiu uma carreira com 
mais de 12 anos no setor financeiro. 
Foi essa experiência que proporcionou 
uma ampla visão sobre as finanças e 
seus impactos em uma empresa.

Há mais de 11 anos na CCAB, começou 
como estagiária na Tesouraria e aos 

Dra. Roberta iniciou sua trajetória 
profissional prestando serviços 
voluntários de assessoria jurídica 
como estagiária na Procuradoria do 
Estado de São Paulo e, ao longo da 
sua jornada, atuou em escritórios 
paulistas, sempre voltados para a 
área cível empresarial e hoje compõe 

Joyce já foi estagiária, trainee, 
trabalhou em bancos, indústrias de 
papel e celulose, automotivas, auditoria 
e se apaixonou pelo agronegócio. 

Hoje, ela lidera o dep. administrativo e 
financeiro da CCAB, atuando nas áreas 
de créditos e cobranças, tesouraria, 

Após a maternidade, seu desempenho 
e posição na CCAB se tornaram ainda 
mais relevantes. Tácia assumiu o 
cargo de Diretora, contribuindo com o 
fortalecimento e melhorias da nossa 
organização.

poucos foi conquistando seu espaço, 
virando a Coordenadora de Contas 
em 2015 e assumindo a liderança do 
Dep. Administrativo e RH, onde com 
suporte de sua equipe e o apoio do 
Diretor Wagner, conseguiu estruturar e 
melhorar os processos administrativos 
da nossa companhia de forma eficiente. 

a liderança feminina da CCAB.

Na Coordenação Jurídica, ela realiza 
planejamentos para proteger 
os direitos e interesses da nossa 
companhia; além de garantir que 
nossas operações estejam sempre 
dentro das normas legais.

RH administrativo, TI, contabilidade, 
impostos e jurídico. À frente de times 
de alta performance, que suportam o 
negócio de forma apropriada do ponto 
de vista técnico e estratégico. 
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Siga a CCAB nas redes sociais

@ccabbyinvivo facebook.com/ccabbyinvivo/           linkedin.com/company/ccab-agro/

Dia da Mulher


