
 

Pelo 5º ano, Tereos está entre “As Melhores na Gestão de 

Pessoas” 

Premiação é realizada pelo jornal Valor Econômico e a Mercer. A companhia está 

entre as cinco melhores na categoria de 7.001 a 17 mil colaboradores  

 

Olímpia, 1º de dezembro de 2020 – A Tereos Açúcar & Energia Brasil, subsidiária do 

grupo Tereos, segundo maior produtor de açúcar do mundo, conquistou a 5ª colocação 

no prêmio “As Melhores na Gestão de Pessoas”, na categoria de 7.001 a 17 mil 

colaboradores, promovido pelo jornal Valor Econômico, em parceria com a Mercer. A 

cerimônia de premiação aconteceu ontem (30/11) e foi transmitida  no canal do YouTube 

da publicação. 

 

É o quinto ano consecutivo que a empresa, que conta com sete unidades industriais e 

8.210 funcionários, está na lista das cinco melhores empresas da categoria, um 

reconhecimento do trabalho desenvolvido no gerenciamento e desenvolvimento de 

pessoas na empresa. A companhia evoluiu em todas as oito alavancas analisadas e 

teve a maior nota de engajamento dos colaboradores, desde o início da sua participação 

em 2016, de 93%. O estudo é orientado pela metodologia global de Prosperidade e 

Engajamento da Mercer, que analisa a experiência do colaborador na empresa. 

 

“É muito gratificante ver o reconhecimento dos colaboradores sobre o trabalho de gestão 

feito pela companhia, ainda mais em um ano atípico, como o que estamos vivendo, com 

a pandemia da Covid-19. O prêmio reflete o comprometimento dos nossos 8.200 

colaboradores, que, por serem de um setor considerado essencial, não pararam e 

continuaram abastecendo as famílias brasileiras e do mundo, com alimento e energia, 

sempre com a segurança como prioridade número 1”, comentou Pierre Santoul, diretor-

presidente da Tereos Açúcar & Energia Brasil, após a revelação do prêmio. 

 

Segundo o executivo, o investimento da Tereos na transformação digital e o modelo 

de gestão do trabalho em equipe, descentralizado, foram fundamentais para os 

resultados positivos. “O nível de maturidade da gestão, baseada na 

responsabilização dos times e dos indivíduos, já está bem avançado na cultura da 

empresa. Também estamos colhendo os frutos dos investimentos tecnológicos. Com 

95% dos dados da empresa disponíveis na nuvem, foi muito mais fácil enfrentar os 

desafios do trabalho remoto. Com tudo isso, alcançamos diversos recordes de 

produção nesta safra”, finaliza. 

 
 
Sobre a Tereos  

Com visão de longo prazo que valoriza as matérias-primas agrícolas e desenvolve produtos de qualidade 

para os setores de alimentação, saúde e energias renováveis, 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. 
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