
 

 

Relatório de Sustentabilidade da Tereos destaca conquistas da safra 2021/2022 
 

Entre os destaques estão a marca de 80% de cana própria certificada pela Bonsucro, 
instalação da primeira planta de biogás e mais de R$ 2 bilhões em financiamentos 

verdes 
 

 
Olímpia, janeiro de 2023 - A Tereos Açúcar & Energia Brasil, uma das líderes na produção de etanol e 

açúcar no país, divulgou seu Relatório de Sustentabilidade referente à safra 2021/2022. O documento 

destaca, entre outras iniciativas, que a empresa alcançou a marca de 80% de sua cana própria 

processada certificada pela Bonsucro, principal iniciativa de sustentabilidade do setor.  

 

Outra iniciativa de destaque na safra foi a instalação da primeira planta de biogás da Tereos Açúcar & 

Energia Brasil na unidade Cruz Alta, em Olímpia (SP). A planta já gera energia (biogás) a partir da 

vinhaça e há testes em andamento para a utilização de biometano em nossa frota canavieira, que 

deve estar 100% abastecida por este combustível até 2030.  

 

A empresa também assumiu como meta reduzir em 21,5% a captação de água por tonelada de cana 

em relação à safra 2017/2018 e já atingiu 12% de redução de consumo na comparação com o ano-

base, em consequência de melhorias no processo de reuso do recurso.  

 

Para atingir seus objetivos no pilar de sustentabilidade, a Tereos já captou R$ 2,3 bilhões em 

financiamentos verdes, que representam cerca de 50% do endividamento bruto da companhia. Além 

disso, o compromisso com as práticas ESG levou também a outras conquistas significativas como o 

selo GPTW (Great Place to Work), conferido às empresas com alto nível de qualidade do ambiente de 

trabalho e cultura organizacional.  

 

“Conectados e comprometidos com um mundo mais sustentável, seguimos plantando 

sustentabilidade para colher o futuro. Nossos esforços trouxeram conquistas significativas, e quando 

olhamos para os desafios atuais, reconhecemos o nosso papel na descarbonização do planeta e em 

contribuir para a construção de uma economia de baixa emissão de carbono", afirma Pierre Santoul, 

diretor-presidente da Tereos Brasil, no relatório. 

 

Elaborado com base nos padrões da Global Reporting Initiative (GRI), o Relatório de Sustentabilidade 

da Tereos reúne também os principais resultados ambientais, sociais, financeiros e de governança, 

além de apresentar a visão da companhia para oito temas materiais que estão conectados às diretrizes 

globais do grupo. Para acessar a versão completa, clique aqui: 

https://tereos.com/app/uploads/sites/7/2022/12/relatorio-de-sustentabilidade-21-22-tseb.pdf 

 
Sobre a Tereos 

https://tereos.com/app/uploads/sites/7/2022/12/relatorio-de-sustentabilidade-21-22-tseb.pdf


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 aproximadamente 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 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 
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