
Como a Tereos se 
tornou um case 
deRecrutamento e Seleção?

A Tereos Açúcar & Energia Brasil é uma das empresas líderes do setor 
sucroenergético brasileiro. É uma das maiores produtoras mundiais de 
açúcar, sendo a primeira produtora na França e a terceira maior 
produtora do Brasil. Além de ampla presença na indústria de alimentos, com 
o fornecimento de açúcares, também produz em larga escala etanol e
energia elétrica, proveniente da cogeração do bagaço da cana-de-açúcar.        



Principais desafios de recrutamento da 
Tereos

Entenda quais as principais dificuldades que a Tereos encontrava em 
seus processos seletivos

 Cumprimento do SLA das vagas
Um dos grandes desafios da área de Recrutamento e Seleção da 
Tereos é o de fechar as vagas dentro do SLA estimado pelos clientes 
internos para atender prontamente às necessidades estratégicas da 
frente corporativa da empresa.
 
 Experiência do candidato na pandemia
A equipe de aquisição de talentos lida com contratação de 
estagiários, trainees e jovens talentos. Para eles, um dos grandes 
desafios tem sido o de proporcionar uma experiência boa, segura e 
ainda assim, próxima com os seus candidatos, respeitando o 
isolamento social.

 Contratar talentos em regiões específicas
A Tereos possui unidade em São Paulo capital e outras na região No-
roeste paulista. Um dos grandes desafios da Tereos envolve a con-
tratação de profissionais em regiões bem específicas para se tra-
balhar, como na cidade de Olímpia, por exemplo.



Como nossa solução de Recrutamento e 
Seleção ajudou a Tereos

Plataforma completa
A Tereos teve um dos anos mais desafiadores em termos de Recruta-
mento e Seleção, pois precisava garantir que o Programa de Jovens 
Talentos de 2020 acontecesse respeitando as normas de distancia-
mento social, preservando o sentimento de proximidade com cada can-
didato e mantendo uma boa experiência para eles. A gerência de 
sucesso da Tereos, por meio da plataforma Vagas For Business, con-
seguiu fazer toda a gestão deste processo, substituindo a dinâmica em 
grupo pela videoentrevista. Isso permitiu que fossem feitas perguntas 
customizadas aos candidatos para que fossem respondidas na plata-
forma por meio de vídeos. O resultado: a Tereos conseguiu contratar, 
em segurança, os 78 novos jovens talentos dentro do SLA estimado

Qualificação dos candidatos
A Tereos é renomada e bem vista no mercado. Para exemplificar: eles 
possuem um alto índice de candidaturas e uma taxa anual de apenas 3% 
de desistência no seu funil de atração. É claro que para a empresa o 
importante é que esses candidatos sejam qualificados e que de fato 
possam contribuir para os resultados de cada área. E essa qualificação 
também é feita dentro da plataforma Vagas For Business. No programa 
de jovens talentos, por exemplo, eles atraíram 7 mil candidaturas, aplic-
aram os critérios e chegaram a 200 finalistas.

Visibilidade e maior alcance das vagas
O alto alcance do VAGAS.com.br, que é somente integrado com a plata-
forma Vagas For Business, facilita a contratação de profissionais em 
regiões bem específicas. Isso acaba atuando como uma verdadeira 
“ponte” para que os profissionais de determinadas regiões do Brasil se 
lembrem da Tereos e queiram trabalhar lá. Como resultado, conseguem 
também cumprir SLAs em regiões muito específicas.



"Na minha opinião, sucesso é ver os meus clientes 
internos cada vez mais satisfeitos com a contratação 
dentro do SLA desenhado e a plataforma me ajuda no 

cumprimento desses prazos que combino com os times. 
Além disso, o principal desafio de um profissional de 

Recrutamento e Seleção ainda é o de encontrar 
profissionais que de fato sejam qualificados para as 
oportunidades e façam a diferença em seus papéis. 

Com o alto número de candidatos cadastrados 
gratuitamente no Vagas.com.br, fica muito mais fácil 

aplicar filtros na plataforma e encontrar rapidamente o 
candidato ideal para cada vaga. 
E assim, concretizar o desafio!"

Téo Gebrim de Oliveira
Coordenador de Aquisição de Talentos na Tereos

Resultados da Tereos através da plataforma Vagas For Business
A Tereos já utiliza a plataforma de R&S Vagas For Business há muitos anos. 
Em uma relação de confiança, confira os últimos resultados conquistados:

 Contratação de 78 profissionais com o apoio da solução 
 videoentrevista durante a pandemia, garantindo o cumprimento do  
 tempo de fechamento de vaga para o Programa de Jovens Talentos

 Fechamento das vagas para regiões específicas dentro do prazo   
 estimado com os times envolvidos, garantindo a satisfação interna

 Aumento da visibilidade da marca empregadora da Tereos em 
 diversas regiões, com o apoio do Vagas.com.br



Conheça o Vagas for Business

https://forbusiness.vagas.com.br


https://forbusiness.vagas.com.br

