Tereos é destaque no Prêmio MasterCana 2022
Empresa foi premiada em três categorias; Hugo Cagno, da Usina Vertente, foi
escolhido Líder do Ano
Olímpia, 25 de outubro de 2022 - A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes
em produção de açúcar e etanol no país, foi um dos destaques da edição 2022 do
Prêmio MasterCana Brasil – Os mais influentes do setor, realizado na noite desta
segunda-feira, dia 24. Os premiados se reuniram em evento na capital paulista que
contou com a participação de representantes das usinas e grupos produtores,
fornecedores e entidades do setor.
A Tereos foi reconhecida nas áreas de Produção de Açúcar, Manejo e Tratos Culturais
e Administração & Finanças. Além disso, Hugo Cagno, diretor-executivo da Usina
Vertente, sócia dos grupos Tereos Brasil e Humus, também foi eleito como Líder do
Ano.
Criado em 1988, o MasterCana reconhece o mérito das pessoas e organizações que se
destacaram no aprimoramento tecnológico e socioeconômico do agronegócio
sucroenergético brasileiro.
Durante o evento, a empresa foi representada por Eneas Cordeiro, gerente-executivo
de Unidade, João Toqueti, gerente-executivo de BSC e Suprimentos e Paulo Gutierrez,
Especialista de Excelência Agronômica e Pesquisa e Desenvolvimento.
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
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