
 

 

Grupo Tereos anuncia Ludwig de Mot como novo presidente 

Gwenaël Elies, membro do Conselho de Administração que ocupava o cargo de forma 

interina, assume as áreas de finanças, sistemas de informação, jurídico, fiscal, 

compliance e recursos humanos  

 

Moussy-le-Vieux, 05 de abril de 2022 – O grupo Tereos acaba de anunciar Ludwig de 
Mot como Presidente da companhia. A chegada do executivo visa acelerar a 
transformação do Grupo e seguir com a estratégia de transição da matriz energética 
para impulsionar resultados financeiros.  
 
Formado em Engenharia Eletromecânica em Lovaina, Bélgica, e graduado pelo Instituto 
Europeu de Administração de Negócios (INSEAD), Ludwig de Mot acumula 25 anos de 
experiência em cargos de presidência e membro de comitês executivos de grandes 
grupos, como Lhoist, na produção de minerais, SCA Packaging, na indústria florestal, e 
mais recentemente na área de produtos de manutenção no grupo McBride.  
 
Sua experiência na indústria e expertise em transformação irão permitir à Tereos 
implantar um plano de ação em suas diversas unidades de negócio para otimizar a 
lucratividade de suas operações a longo prazo. Com experiência em liderança e 
transformação de negócios, o executivo irá contribuir para dinamizar as equipes na 
busca contínua pela excelência operacional.  
 
Ludwig de Mot contará com o total apoio de Gwenaël Elies que, após ter exercido a 
presidência interina, passará a ser responsável, como membro do Conselho de 
Administração, pelas áreas de finanças, sistemas de informação, jurídico, fiscal, 
compliance e recursos humanos. 
 
 
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 44 

unidades industriais, operações em 13 países e o compromisso de 22.000 colaboradores, a 

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

2020/21, o Grupo obteve um faturamento de € 4,3 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. 

 


