
 

 

Tereos é destaque em duas categorias na 19ª edição  

do Prêmio Visão Agro 

 

A empresa foi reconhecida nas categorias Melhores Usinas: Brasil e Melhores 

Gestores  

 

Olímpia, 9 de dezembro de 2022 - Uma das líderes mundiais na produção de açúcar, 

etanol e bioenergia, a Tereos foi um dos destaques na 19ª edição do Prêmio Visão Agro, 

com duas conquistas, nas categorias Melhores Usinas: Brasil, para a unidade Cruz Alta, 

de Olímpia, e Melhores Gestores, para o Superintendente de Operações Agroindustriais 

Everton Carpanezi. 

 

O evento, que reuniu cerca de 400 líderes e gestores de algumas das maiores empresas 

do setor bioenergético do País, ocorreu na noite de quinta-feira (8/12), na Mansão Galo 

Bravo, em Ribeirão Preto (SP). Além de Carpanezi, um dos premiados da noite, os 

gerentes-executivos de Cluster Marcos Antônio Risseti e Fábio Barão também 

compareceram.  

 

Com cerca de 2.300 colaboradores e capacidade de moagem de 4,5 milhões de 

toneladas de cana por ano, a Cruz Alta é a maior das sete unidades industriais da Tereos 

no Brasil - todas localizadas no interior de São Paulo. Recentemente a unidade deu 

início à operação da primeira planta de biogás do Grupo, com 1 MW de capacidade 

instalada. O projeto - que recebeu R$ 15 milhões em investimento - é mais uma fonte 

de energia limpa e renovável adicionada ao portfólio da Tereos.  

 

“Temos no nosso DNA a busca permanente de avanços em todos os nossos processos 

operacionais, por meio do investimento em pesquisas e novas tecnologias, sempre em 

sintonia com as melhores práticas sustentáveis. E o reconhecimento de um dos eventos 

mais tradicionais do setor reforça este compromisso e mostra que estamos no caminho 

certo”, afirmou Carpanezi. 

 

Prêmio Visão Agro 

Criado em 2003, o Prêmio Visão Agro é um dos principais eventos do setor 

agroindustrial e reconhece pessoas, empresas e instituições que se destacam neste 

importante segmento econômico do país.  

 
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 
2021/22, 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 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. 
  
Mais informações para a imprensa: 
Comunic Comunicação Estratégica 
Elaine Madalhano (elaine@comunic.com.br) | Telefone (17) 99745-2797 
Andrea Inocente (andrea@comunic.com.br) | Telefone (17) 999154-5532 
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