
 

Produtores parceiros da Tereos recebem certificação 

internacional de Sustentabilidade 

 
Criado em 2002 pela Nestlé, Unilever e Danone, plataforma internacional SAI 

apoia o desenvolvimento da agricultura sustentável em todo o mundo 

 
São José do Rio Preto, 09 de novembro de 2020 – A sustentabilidade é um dos 

pilares da Tereos, uma das líderes mundiais na produção de açúcar, álcool e amidos, 

e esse compromisso se estende aos produtores parceiros que atuam como 

fornecedores de cana-de-açúcar para o Grupo. 

Alinhados a essa busca constante por boas práticas, neste ano, outros três 

fornecedores da Tereos conquistaram a certificação da plataforma internacional SAI 

(Sustainable Agricultural Initiative). 

José Estanislau Queiroz Guimaraes, da Fazenda Buracão; Francisco Jose Junqueira 

Franco, da Fazenda Santa Adélia; e a Fundação Abilio Alves Marques, da Fazenda 

Santa Irene, se unem a Patricia Matarazzo, da Fazenda Santa Cruz do Pau D'Alho, 

certificada em 2019. 

A certificação SAI é uma iniciativa da indústria de alimentos para apoiar o 

desenvolvimento da agricultura sustentável em todo o mundo. A plataforma foi criada 

em 2002 pela Nestlé, Unilever e Danone e, atualmente, conta com mais de 120 

membros, entre grandes multinacionais e pequenas cooperativas. 

 

Sobre a Tereos 

Com visão de longo prazo no processamento de matérias-primas agrícolas e desenvolvimento de produtos 

alimentícios de qualidade, a Tereos é uma das líderes nos mercados de açúcar, álcool/etanol e amidos. Os 

compromissos do Grupo com a sociedade e com o meio ambiente têm contribuído com a performance da 

companhia no longo prazo, enquanto reforça nossa atuação responsável. O Grupo cooperativo Tereos 

reúne 12.000 agricultores e possui expertise reconhecida no processamento de beterraba, cana-de-açúcar, 

cereais e batata. Com 48 unidades industriais, operações em 18 países e o compromisso de 22.300 

colaboradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. 

Em 2019/20, o Grupo obteve um faturamento de € 4,5 bilhões. 

 

 

Tereos no Brasil 
A Tereos no Brasil é composta pela Tereos Açúcar & Energia Brasil, Tereos Amido & Adoçantes Brasil e 

Tereos Commodities Brasil. No noroeste do Estado de São Paulo, a Tereos Açúcar & Energia Brasil 

concentra suas sete unidades de processamento e duas refinarias. A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, 

com operação em Palmital (SP), diversifica o portifólio da Tereos Brasil com a fabricação de produtos 

derivados de milho e mandioca. A Tereos Commodities opera como trading e possui escritórios em diversos 

países. 

Informações para imprensa: 

Comunic Comunicação Estratégica (Atendimento Regional) 



Beto Carlomagno (17) 99745-2795 – beto@comunic.com.br (atendimento) 

Igor Galante (17) 99791-1216 – igor@comunic.com.br (coordenação) 

Elaine Madalhano (17) 99745-2797 – elaine@comunic.com.br (direção) 
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