
GARANTIR A QUALIDADE 

E SEGURANÇA DOS PRODUTOS
■  Nós definimos e estabelecemos

padrões internos, adaptados
aos contesxtos locais, em toda
nossa cadeia de valor.

■  Nós trabalhamos uma
abordagem proativa de
identificação e gestão de
riscos.

■  Nós somos resposnáveis
por identificar e atuar nos
incidentes com produtos.

Carta da Qualidade
Nós, Tereos, estamos comprometidos em fornecer aos nossos clientes 
produtos que são seguros, dentro de regulações e dos Padrões 
da qualidade e segurança dos alimentos da Tereos. A cada dia, nós 
mobilisamos nossas equipes e parceiros em torno dos seguintes princípios:

Grupo Tereos

GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

E A MELHORIA CONTÍNUA
■  Nós levamos as expectativas

do cliente em consideração em
uma abordagem de parceria.

■  Nós fornecemos feedback
sobre incidentes de produtos
e reclamações para melhorar
nossa organização e nossos
procedimentos.

■  Nós compartilhamos as boas
práticas, buscando a melhoria
contínua.

REFORÇAR A CULTURA DE QUALIDADE 

E SEGURANÇA DOS PRODUTOS
■  Nós conscientizamos nossos

colaboradores sobres seus
papéis e responsabilidades
com a Qualidade e Segurança
dos produtos.

■  Nós realizamos treinamentos
dedicados à Qualidade e
Segurança dos produtos.

■  Nós conferimos e melhoramos
nossos níveis de conformidade
auditando nossas práticas.

TEREOS GRAPHIC CHARTER / BASICS / THE LOGO

DESCRIPTION OF THE LOGO

The Tereos logo consists of a sphere and the 
name Tereos. It has evolved as a simplified 
symbol and a highly visible name to reinforce 
the brand’s impact. The font is unique and 
customized.
The Tereos emblem, the “Tereosphere” is 
deployed as a bright sphere featuring raw 
materials – beets, sugarcane and cereals – 
symbolized by leaves.
The Tereosphere has a 4-colour identity: blue for 
the crystalline purity of sugars, and red, orange 
and yellow for the energy extracted from the 
earth.

The Tereos logo is never used without the sphere. 
The sphere must never be used by itself except in 
very specific cases (e.g.: as an icon for a mobile 
app).

N.B. When copying the logo, use 
the production files provided.

The logo identity colours

blue Tereos
Pantone 2935 C
C90, M55, Y0, K0 
R5, G100, B175
# 0666b0

red Tereos
Pantone 485 C
C0, M100, Y100, K10
R210, G10, B15
# d10a11

orange Tereos
Pantone 144 C
C0, M65,Y100, K0 
R235, G120, B5
# ec7607

yellow Tereos
Pantone 109 C
C0, M30, Y100, K0 
R250, G185, B0
# 7f9b900
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