
 

Tereos Amido & Adoçantes Brasil conquista certificação Great 

Place To Work 

 
Selo reflete a excelência das atividades da empresa e a valorização dos 

colaboradores; Grupo também conquistou a ISO 9001 no começo do ano 

 
Palmital, 26 de fevereiro de 2021 – A Tereos Amido & Adoçantes Brasil, localizada em 

Palmital, na região sudoeste do Estado de São Paulo, acaba de conquistar a certificação 

Great Place To Work (GPTW). O selo é concedido às empresas a partir da aplicação da 

Pesquisa de Clima Organizacional, que tem como objetivo identificar temas que 

impactem no dia a dia dos colaboradores, seu engajamento frente aos desafios da 

organização e a visão da companhia de maneira geral. 

 

A Tereos ultrapassou a média de 70% na pesquisa, que é necessária para ser 

certificada. “Em meio ao momento desafiador que estamos vivendo, é motivo de muito 

orgulho essa grande conquista. A certificação reflete a excelência que temos empregado 

em nosso trabalho, a valorização de nossos colaboradores e a reafirmação de nosso 

propósito. Ainda temos muito o que fazer, mas a premiação mostra que estamos no 

caminho certo”, celebra Kwami Correia, diretor-presidente da Tereos 

Amido & Adoçantes Brasil. 

 

A certificação tem validade por 12 meses e, para sua renovação, a Tereos passará por 

uma nova avaliação. 

 

Empresa também conquistou a certificação ISO 9001 em 2021 

No início do mês, a empresa também conquistou a certificação ISO 9001 - norma 

internacionalmente reconhecida que certifica o Sistema de Gestão da Qualidade. O 

reconhecimento é o principal nos sistemas de gestão com foco em qualidade e suas 

melhorias, processos e serviços. A conquista reafirma o compromisso da Tereos de que 

seus processos seguem rigorosos padrões de qualidade e segurança do alimento. 

A unidade de amidos e adoçantes do Grupo já possui as certificações FSSC 22000, 

baseada na ISO 22000, Smeta, FDA, Halal e Kosher – importantes avaliações da 

indústria mundial de alimentos. 

 

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 d iversos 

países. 
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