
 

Tereos incorpora novas atividades em centro de operações e estima 

economia de R$ 25 milhões por safra 

O COA (Centro de Operações Agroindustriais) visa aumentar a eficiência e produtividade das 

unidades da empresa por meio de uma visão única da operação  

São Paulo, 13 de março de 2023 - Em busca de maior sinergia e integração entre as áreas e 

unidades industriais, a Tereos, uma das líderes mundiais na produção de açúcar, etanol e 

bioenergia, investiu em uma célula de controle operacional única, o COA (Centro de 

Operações Agroindustriais). O projeto faz parte da evolução do conceito do C3 

(Conectividade, Colaboração e Controle), focado em padronização e monitoramento de 

diferentes atividades agroindustriais, buscando oportunidades para ampliar o potencial das 

operações e alavancar o negócio. 

Entre as principais atividades do centro estão o monitoramento dos equipamentos agrícolas, 

controle de tráfego de cana, padronização de processos e envios de relatórios, assim como 

acompanhamento do estoque e abastecimento de cana. Essas atividades garantem uma 

melhor conexão entre as operações agrícolas e industriais, o que proporciona mais 

estabilidade nos processos.  

O projeto COA foi dividido em fases e lançado em 2022. A primeira fase contemplou a 

estabilização dos processos após a centralização e padronização dos controles e indicadores. 

Nesta etapa, a área focou em três objetivos principais e conquistou resultados expressivos 

em todas elas, como otimização da estrutura de caminhões, menor consumo de diesel e 

garantia de aderência ao plano de colheita.  

Entre os destaques dos resultados estão a redução de 11% no consumo de combustível por 

tonelada de cana colhida, com um potencial de ganho de R$ 5 milhões, e maior aderência ao 

plano de colheita, com potencial de economia de R$ 20 milhões em terceirização da colheita. 

Além disso, o monitoramento integrado permitiu o aumento da tonelada de cana 

transportada por veículos próprios durante a safra, representando uma redução em gastos 

com transporte terceirizados, além da possibilidade de redefinição de rotas entre as 

unidades, caso necessário.  

“A Tereos está sempre em busca de melhorias nos seus processos internos, o que se reflete 

na produtividade e nos resultados da empresa. O COA surgiu a partir da necessidade de 

integração e padronização entre as diferentes áreas da operação, com o objetivo de otimizar 

processos. Durante a primeira fase do projeto, já conseguimos identificar as importantes 

alavancas que o investimento traz para o negócio de forma geral”, comenta Everton 

Carpanezi, Superintendente de Operações Agroindustriais da Tereos.  

Próximos passos  



Para a segunda fase do COA, estão sendo estudadas inciativas estruturais como a organização 

dos dados e automação dos relatórios, além de outras inciativas como a central de controle 

de tráfego da vinhaça, com foco na qualidade da operação.  

Também está em estudos iniciais a estrutura para viabilizar as iniciativas de torre industrial, 

torre de manutenção e segurança. No longo prazo, a expectativa é melhorar a previsão de 

falhas, reduzir a indisponibilidade e custo de manutenção através da Torre de Controle de 

Manutenção (TCM), além de novas iniciativas focadas em segurança. 

 

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. 

 


