
 
 

Tereos reforça atuação sustentável e firma parceria com São Paulo 

Oktoberfest para comercialização de créditos de energia limpa 

 
Parceria firmada garante que energia utilizada no evento tenha origem limpa e 

renovável por meio da certificação I-REC 

 

Olímpia, 9 de outubro de 2022 – A Tereos, fabricante do Açúcar Guarani e uma das líderes na 

produção de açúcar, etanol e energia a partir da biomassa da cana no país, acaba de firmar uma 

importante parceria com a São Paulo Oktoberfest, que será realizada entre os dias 7 e 23 de 

outubro no Complexo do Ibirapuera, em São Paulo. O evento, já bastante conhecido pela 

gastronomia, cultura e música, agora reforça sua atuação sustentável por meio de créditos de 

energia renovável.  

A parceria garante que 100% da energia consumida nos dias do evento, que tem expectativa de 

receber 80 mil pessoas durante o mês de outubro, é de origem sustentável. Os créditos são 

gerados a partir da certificação I-REC, sistema reconhecido por cerca de 70 países que comprova 

a geração de energia limpa por meio da rastreabilidade de sua origem. A certificação foi obtida 

pela Tereos em 2021 e garante que a energia elétrica gerada pela empresa é proveniente de 

fonte renovável – no caso, a biomassa da cana-de-açúcar.  

Neste ano, a Tereos já realizou duas parcerias com grandes eventos para a comercialização de 

créditos renováveis. A primeira deles foi com o festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP). A 

última foi com o Coala Festival, realizado recentemente na cidade de São Paulo.  

 

“Temos muita satisfação de poder contar com mais um grande evento que entende a 

importância de investir em iniciativas sustentáveis e que se junta a nós em nosso compromisso 

com o meio ambiente. Juntos seguimos mais fortes na construção de um futuro melhor”, 

comenta Gustavo Segantini, diretor comercial da Tereos.   

 

“Um dos destaques da São Paulo Oktoberfest é a não utilização de copos descartáveis, deixando 

de consumir cerca de 1.8 toneladas de plástico no meio ambiente, agora potencializamos nosso 

compromisso com a sustentabilidade nesta parceria com a Tereos, estamos muito felizes em ter 

o nosso evento certificado”, comenta Walter Cavalheiro, presidente e fundador da São Paulo 

Oktoberfest.  

 

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 19.800 



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

Em 2021/2022, 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 

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. 

Para saber mais, acesse: https://br.tereos.com/ ou https://br.linkedin.com/company/tereos 

Serviço: São Paulo Oktoberfest - de 07 a 23 de outubro 

Local: Complexo do Ginásio Ibirapuera 

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 1361 - Paraíso - São Paulo – SP 

Datas: Três finais de semana – às sextas, sábados e domingos 

Primeiro fim de semana - 07, 08 e 09/10  

Segundo fim de semana - 14, 15 e 16/10  

Terceiro fim de semana - 21, 22 e 23/10  

Horários: 
Sexta - 17h às 02h  
Sábado - 16h à 01h  
Domingo - 16h à 00h  

Ingressos: a partir de R$ 50,00 

Classificação indicativa: 16 anos (menores de 16 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou 
responsáveis). 

https://br.tereos.com/
https://br.linkedin.com/company/tereos

