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Nomeação de Jorge Boucas, novo diretor geral da cooperativa do Grupo Tereos 

 
Após a reunião do Conselho de Administração de 8 de fevereiro de 2023, Jorge Boucas foi nomeado 
diretor geral da cooperativa Tereos, com efeito a partir de 20 de abril de 2023. Nesse cargo, ele será 
responsável pelo Comitê de Direção. 
 
Jorge Boucas terá por missão a implementação do plano estratégico do Grupo Tereos, conforme definido 
pelo Conselho de Administração em junho de 2021. Ele será responsável pela recuperação do grupo 
cooperativo, implementando, o mais rápido possível, o plano de descarbonização diante dos desafios 
energéticos enfrentados por nossa indústria e propondo ao Conselho de Administração novas direções 
de crescimento para o Grupo Tereos. 
O Conselho de Administração mantém seu objetivo de reduzir a dívida do grupo através do aumento da 
sua rentabilidade. Com base em resultados financeiros significativamente melhores, Jorge Boucas 
continuará a transformação da gestão do grupo, otimizando sinergias e simplificando processos.  
Ao integrar os desafios da transição agroecológica, Jorge Boucas fará o máximo para permitir que o 
Conselho de Administração remunere a produção dos membros da cooperativa da melhor forma possível. 
 
"Sua sólida experiência profissional, seu perfil e sua visão estratégica dos nossos setores de atividade são 
importantes ativos para acompanhar o desenvolvimento e o futuro de nossa cooperativa", afirma Gérard 
Clay, Presidente do Conselho de Administração. 
 
"A missão e os valores da cooperativa Tereos são vantagens importantes em um contexto em que nossa 
indústria deve enfrentar os desafios das transições alimentar, agrícola e ambiental. A nova estrutura de 
governança eficiente implantada desde junho de 2022 foi um fator determinante para a minha escolha de 
ingressar na cooperativa Tereos. 
Sei que posso contar com o compromisso das equipes operacionais e do Conselho de Administração para 
acompanhar a cooperativa em direção ao crescimento e ao desenvolvimento, de acordo com o seu 
propósito", afirma Jorge Boucas. 

 
Diretor geral da cooperativa de laticínios Sodiaal até 28 de fevereiro de 2023, Jorge Boucas, nascido em 
1972, é engenheiro diplomado pela prestigiosa École Polytechnique e foi diretor geral do Grupo Roullier, 
fornecedor no setor agrícola e alimentício de 2013 a 2016, ao qual se juntou no período da aquisição da 
Nextenergies, empresa especialista em projetos de produção de energia de biomassa para empresas 
industriais, que ele cofundou e desenvolveu de 2006 a 2012. Ele tem nacionalidade francesa e 
portuguesa. 
 
O Grupo Tereos declarou em 27 de setembro de 2022 que o diretor geral seria substituído e que o nome 
do seu sucessor seria anunciado no final do processo de recrutamento. Até a chegada de Jorge Boucas, 
Gérard Clay, presidente do Conselho de Administração, assume a gestão do Grupo com o apoio do Comitê 
de Direção. 
 
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. 


