Tereos é destaque no Prêmio MasterCana 2021
Empresa foi reconhecida em três categorias da premiação com
cases de Indústria 4.0, manejos culturais e financiamentos verdes
Olímpia, novembro de 2021 - A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes em
produção de açúcar e etanol no país, foi um dos destaques na 32ª edição do Prêmio
MasterCana Centro-Sul 2021, realizado na noite desta quinta-feira (11).
Em cerimônia híbrida, a Tereos recebeu reconhecimentos nas áreas de Automação
Industrial, Manejo e Tratos Culturais e Responsabilidade Empresarial. Os cases
premiados foram, respectivamente: projeto da Indústria 4.0, técnica de substituição de
fertilizantes nitrogenados e a estratégia de financiamentos verdes da companhia.
É o sétimo ano consecutivo em que a Tereos é reconhecida na premiação. O Prêmio
MasterCana Centro-Sul homenageia empresas do setor sucroenergético que se
destacaram em diversas áreas de produção e administração dos negócios, divididas em
três vertentes: Tecnologia e Inovação, Gestão e Performance. Os projetos vencedores
foram avaliados pelo Comitê Julgador da premiação.
A Tereos foi representada por Everton Carpanezi, superintendente de Operações
Agroindustriais e por Renato Zanetti, superintendente de Excelência Operacional. "O
compromisso e a inovação da Tereos foram, mais uma vez, destaque na premiação.
Esse reconhecimento só consolida um dos diferenciais do grupo em seu segmento - o
espírito de equipe e o trabalho colaborativo, tão essenciais no dia a dia de qualquer
empresa. Só temos a agradecer a cada um de nossos colaboradores, que são o
verdadeiro motivo deste reconhecimento”, afirmou Carpanezi.
Para Zanetti, as premiações refletem o comprometimento da empresa em buscar
sempre a excelência. “Estamos muito honrados em receber novamente o prêmio
MasterCana. O reconhecimento na categoria de Responsabilidade Empresarial reforça
o nosso compromisso em atrelar o desempenho econômico da companhia com a
redução do impacto socioambiental, por meio do estabelecimento de metas verdes”,
disse.
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 46 unidades industriais, operações em 17 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 portfólio 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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