
 

 
 

 
Tereos é premiada no Mastercana Social com projeto 

de diversidade 

 
Empresa foi reconhecida pelo curso de capacitação de Operação de Máquinas Agríco-

las realizado em Tanabi (SP) exclusivamente para mulheres  

 

Olímpia, 16 de agosto de 2022 – A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das empresas 

líderes na produção de açúcar, etanol e bioenergia do país, foi uma das premiadas na 

edição 2022 do Mastercana Social, que reconhece iniciativas voltadas a responsabili-

dade social e desenvolvimento sustentável das empresas e entidades do setor sucroe-

nergético.  

A empresa recebeu o troféu na categoria “Valorização da Diversidade”, com o curso de 

capacitação para Operação de Máquinas Agrícolas em Tanabi (SP), ministrado em de-

zembro de 2021, com foco no treinamento exclusivo de mulheres.  

A premiação foi realizada nesta segunda-feira, dia 15/8, em Ribeirão Preto (SP). O 

grupo foi representado na cerimônia pela gerente de RH, Camila Matiuzzi. “A iniciativa 

reforça a preocupação da companhia em promover mais oportunidades para as mulhe-

res, criando um ambiente de trabalho cada vez mais diverso e inclusivo, além de au-

mentar a participação feminina em um setor tradicionalmente masculino. Planejamos 

ampliar cada vez mais o investimento em ações nesse sentido”, comenta Camila.  

Case premiado 

Com o objetivo de ampliar a capacitação de mulheres de Tanabi, principalmente para 

cargos da frente agrícola, a Tereos estruturou, em parceria com o SENAI, o curso de 

capacitação de Operação de Máquinas Agrícolas.  

O curso, voltado exclusivamente para mulheres moradoras da região e arredores, teve 

como objetivo aumentar a capacitação, o desenvolvimento de habilidades e iniciação 

profissional das participantes, fomentando o desenvolvimento socioeconômico e as 

oportunidades de emprego no local.  

O curso contou com carga horária de 80 horas, divididas em aulas teóricas e práticas. 

Após a finalização do curso, cerca de 65% das participantes passaram a integrar o qua-

dro de funcionários da companhia na safra 22/23. 

 
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 re-
úne 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 19.800 cola-
boradores, a Tereos atende seus clientes em seus mercados locais, com uma oferta ampla de produtos. 
Em 2021/22, o Grupo obteve um faturamento de € 5,1 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 con-
centra 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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