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KPI’s ESG 2030 
 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Safra 

2019/2020 
Safra 

2020/2021 
Safra 

2021/2022 Tendência 
t de cana moída (tcm) t  5.109.400   5.295.700   5.341.432  positiva 
Produção certificada no programa orgânico %  21,01   21,86   25,51  positiva 
Água total consumida ML/tcm  0,0062   0,0118   0,0134  negativa 
Áreas de preservação permanente e reserva legal protegidas ha     41.638  positiva 
Recuperação de áreas com plantio de mudas nativas ha 41,77 30,48 42,85 positiva 
Quantidade de mudas nativas plantadas n  21.399   17.874   21.201  positiva 
Emissões de GEE - Escopo 1 t CO2e/tcm  0,0280   0,0239   0,0267  negativa 
Emissões de GEE - Escopo 2 t CO2e/tcm  0,0003   0,0026   0,0001  positiva 
Emissões de GEE - Escopo 3 t CO2e/tcm  0,0025   0,0104   0,0174  negativa 
Emissões de CO2 evitadas pela empresa t CO2  577.541   502.997   511.285  positiva 
Energia consumida dentro da organização GJ/tcm*    2,22   
Produção certificada no programa Renovabio % 100 100 100 positiva 
CBIOs Escriturados n  -     143.516   284.967  positiva 
Total de resíduos gerados t/tcm    0,88  negativa 
Total de resíduos evitados (não destinados para disposição 
final) 

t/tcm    0,88  positiva 

Total de resíduos gerados reaproveitados pela empresa % 96,61 99,85 99,98 positiva 
Produtividade Agrícola – TCH tc/ha 95,92 95,41 93,36 neutra 
Açúcar Total Recuperado – ATR kg/tcm 136,4 137,7 138 positiva 
Produtividade de açúcar na cana – TPH t pol/ha  12,99 12,38 12,31 neutra 
Casos registrados no canal de integridade n 94 117 133 neutra 
Mulheres em cargos de liderança** % 25 21,05 20,4 neutra 
Resultado do clima organizacional GPTW % 80 83 84 positiva 
Média de horas de treinamento h/número 

colaboradores 
64 8 31 positiva 

Investimento direto em treinamento R$ mil 982,44 366,84 758,43 positiva 
Taxa de rotatividade (Turnover) - 0,36 3,69 3,61 positiva 
Investimento SHESG R$ mil 15037,77 18181,08 26888,33 positiva 
Taxa de frequência de acidentes - 7,3 4,8 3,6 positiva 



 

Descrição da meta 
Unidade de 

medida 
Safra 

2019/2020 
Safra 

2020/2021 
Safra 

2021/2022 Tendência 
Taxa de gravidade de acidentes - 275,8 226,1 258,7 negativa 
Investimento total na área social R$ mil 121,86 776,64 575,71 neutra 
Satisfação dos Clientes de Mercado Internos % 95 80 70 negativa 
Satisfação dos Clientes de Mercado Externos % NA 86 86 positiva 
Gastos com insumos químicos R$/tcm 3,2 4,77 8,4 negativa 
Bônus pagos aos colaboradores R$ mil 10181,65 13826,86 11155,92 neutra 

 

Nota: Indicadores Ambientais ano civil e outros indicadores ano safra. 

  



 

CONTEÚDOS GERAIS 
 

Perfil da Organização  
 

GRI-102-1- NOME DA ORGANIZAÇÃO 
Jalles Machado S/A 

 

GRI-102-2 ATIVIDADES, MARCAS, PRODUTOS E SERVIÇOS 
Atua no setor sucroenergético.  Produz açúcar, etanol, energia elétrica, saneantes, levedura seca e demais produtos derivados da cana-de-açúcar. 

Marca: Itajá 

 

GRI-102-3 LOCALIZAÇÃO DA SEDE 
Goianésia/GO – Brasil.  
 

GRI-102-4 LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES 
A Companhia possui duas unidades industriais, Jalles Machado (UJM) e Otávio Lage (UOL), localizadas no município de Goianésia – GO. 

 

GRI-102-5 NATUREZA DA PROPRIEDADE E FORMA JURÍDICA 
Companhia aberta registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre o número 02549-6 em 04 de fevereiro de 2021. As ações da Companhia 
são negociadas na B3 sob a denominação “JALL3”. 

 

 

 



 

GRI-102-6 MERCADOS ATENDIDOS 
Os principais mercados do açúcar branco são as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. 

Somos a maior exportadora e a segunda maior produtora de açúcar orgânico do mundo: 90% da produção vai para o mercado externo – 22 países, 
principalmente, Estados Unidos e países europeus, mas também para o Canadá e outras nações da Ásia, Oceania e África. Os demais 10% do açúcar 
orgânico ficam no mercado interno, distribuídos, principalmente, em grandes redes nacionais de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. 

O açúcar cristal Itajá é vendido em todo o Brasil, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste 

Com o etanol atendemos o mercado local, representando 70% do total comercializado, ficando o restante dividido entre o Norte e o Nordeste do Brasil. 

Os saneantes têm como principal mercado o estado de São Paulo. 

  



 

GRI-102-7 PORTE DA ORGANIZAÇÃO 
Indicador Unidade Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

Cana-de-açúcar moída Mil t 5.109,4 5.295,7  5.357,4  

Área colhida Mil ha 53,2 55,5  59,0  

Área plantada Mil ha 10,3 10,1  62,9  

TCH (t/ha) t/ha 96,0 95,6  93,4  

ATR produzido Mil t 732,1 729  739,3  

Produção - ATR kg/t 136,4 130,7  138,0  

     
Produção Unidade Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

Etanol Hidratado Mil m3 219,5 182,3  180,3  

Etanol Anidro Mil m3 47,8 54,4  55,7  

Etanol Orgânico Mil m3 5,4 5,28  4,7  

Açúcar VHP Mil t 5,5 8,6  2,0  

Açúcar Cristal Branco e Orgânico Mil t 253,2 304,3  124,5  

Levedura Seca Mil t 3,4 3,0  2,0  

Cogeração de Energia Elétrica GWh 427,0 411,93  436,5  

Saneantes Mil caixas 1.941,8 3.421,1  3.290,7  

 
 
  



 

GRI-102-8 INFORMAÇÕES SOBRE EMPREGADOS E TRABALHADORES 
 

102-8-a. Número de empregados por tipo de contrato de trabalho e gênero 

Tipo de contrato 
Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

H M Total H M Total H M Total 

Tempo determinado 1.071 253 1.324 966 271 1.237 896 241 1.137 

Tempo indeterminado 2.018 466 2.484 2.178 522 2.700 2.198 582 2.780 

Total 3.089 719 3.808 3.144 793 3.937 3.094 823 3.917 

H = Homens / M = Mulheres 

 

102-8-b. Número de empregados por tipo de contrato de trabalho e região 

Região  
Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

Determinado Indeterminado Total Determinado Indeterminado Total Determinado Indeterminado Total 

Centro-Oeste 1.324 2.484 3.808 1.237 2.700 3.937 1.137 2.780 3.917 

Total 1.324 2.484 3.808 1.237 2.700 3.937 1.137 2.780 3.917 

 

102-8-c. Número de empregados por tipo de emprego e gênero 

Tipo de emprego  
Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

H M Total H M Total H M Total 

Jornada integral 3.089 717 3.806 3.144 792 3.936 3.094 821 3.915 

Jornada parcial 0 2 2 0 1 1 0 2 2 

Total 3.089 719 3.808 3.144 793 3.937 3.094 823 3.917 

H = Homens / M = Mulheres 
 
 



 

GRI-102-9 CADEIA DE FORNECEDORES 
Uma descrição da cadeia de fornecedores da organização, incluindo seus principais elementos em relação às atividades da 
organização, suas principais marcas, seus principais produtos e serviços estão detalhadas na seção Gestão de Fornecedores e 
compras do relatório de sustentabilidade 2021. 
Contamos hoje com 2,4 mil fornecedores, dos quais 100% são submetidos a avaliação de impactos sociais, sendo nenhum deles identificado como 
causador de impacto negativo significativo. 

 

GRI-102-10 MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA ORGANIZAÇÃO E NA SUA CADEIA DE 
FORNECEDORES 
As informações relacionadas à fornecedores são detalhas na seção Capital Social e de Relacionamento do Relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 

2021/2022. 

 

 

GRI-102-11 ABORDAGEM OU PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 
 

As informações relacionadas à abordagem ou princípio da precaução são detalhas na seção de Ética e Governança. 

 

 

GRI-102-12 INICIATIVAS DESENVOLVIDAS EXTERNAMENTE 
As iniciativas desenvolvidas externamente são detalhadas na seção Capital Social e de Relacionamento do Relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 

2021/2022 

 

  



 

GRI-102-13 PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES 
Reconhecemos a importância e apoiamos a participação de nossos gestores nas atividades das associações e entidades de classe em que a empresa ou o 
colaborador esteja filiado, visando não apenas à defesa dos nossos interesses da companhia, como também a integração de nossos colaboradores nas 
comunidades industrial, técnica e científica. Temos participações em importantes associações e entidades, a seguir, atuando especialmente em grupos ou 
comitês de assuntos específicos: 

Associações/ Organizações/Instituições 
Assento no 

Conselho de 
Governança 

Participação 
em projetos 
e Comissões 

Contribuição 
financeira 

Representante da Organização que 
participa 

Associação Pró-desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (ADIAL 
GOIÁS) 

   Presidente 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG)    Presidente 

Sindicato Fabricação de Açúcar e Álcool do Estado de Goiás (SIFAEG-
Goiás) 

   Presidente 

  



 

Ética e governança 
 

GRI-102-14 DECLARAÇÃO DO MAIS ALTO EXECUTIVO 
As declarações do Diretor-Presidente sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia de sustentabilidade estão detalhadas 
em sua mensagem Relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 2021/2022. 

 

GRI-102-15 PRINCIPAIS IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES 
Uma descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades estão detalhados nas seções “Nossos Impacto” e “Gestão de Riscos” do Relatório Anual e 
de Sustentabilidade Safra 2021/2022. 

 

GRI-102-16 VALORES, PRINCÍPIOS, PADRÕES E NORMAS DE CONDUTA 
Uma descrição dos valores, princípios, normas e códigos de comportamento da organização estão detalhados na seção “Nossa missão, visão e valores” do 
Relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 2021/2022. 

 

GRI-102-17 MECANISMOS PARA ORIENTAÇÕES E PREOCUPAÇÕES REFERENTES A ÉTICA 
Uma descrição dos comportamentos éticos e integridade da organização estão detalhados na seção ‘Ética e Governança” do Relatório Anual e de 
Sustentabilidade Safra 2021/2022. 

 

GRI-102-18 ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 
Nossa estrutura de governança está detalhada na seção “Estrutura de governança” do relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 2021/2022. 

 

  



 

Engajamento de Partes Interessadas 
 

GRI-102-40 LISTA DE GRUPOS DE STAKEHOLDERS 
Diretores  Jalles Machado 

Funcionários Jalles Machado 

Clientes 

Comunidade 

Governos 

Investidores 

Bancos 

Formadores de opinião 

Acionistas e membros do conselho de administração 

Mídia 

Academia e Universidades 

  

GRI-102-41 PERCENTUAL DE EMPREGADOS COBERTOS POR ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA 

Indicador Unidade 2019 2020 2021 

Percentual de empregados cobertos % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

GRI-102-42 IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE STAKEHOLDERS 
Para que a nossa matriz de materialidade pudesse refletir uma visão global da sociedade, foram consultados diferentes públicos de interesse ao longo do 
processo, identificados por meio da metodologia de mapeamento de stakeholders AA 1000 AccountAbility Principles 2018 e AA1000 AccountAbility 
Stakeholder Engagement Standard 2015. Nesse processo de revisão, foram consultados, através de entrevistas presenciais, a diretoria e presidência da 
Jalles Machado, assim como stakeholders externos, totalizando mais de 20 pessoas consultadas. 

 



 

GRI-102-43 ABORDAGEM NO ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 
Uma variedade de processos internos e externos também foram utilizados para identificar as questões ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance 
– ambiental, social e de governança corporativa) que são relevantes para o nosso negócio, sociedade e principais partes interessadas. Isso inclui relatórios 
anuais de sustentabilidade, revisão de questões levantadas por meio de processos de avaliação de riscos de negócio, estratégia da empresa e revisões 
regulares da avaliação da materialidade. 

Assim, chegamos a 22 tópicos materiais. Dessa lista, elencamos cinco como prioritários. Na agenda ambiental (E), estão a produção orgânica e a gestão de 
recursos hídricos; Na agenda social (S), a gestão do capital humano é o tema prioritário; e na agenda econômica e de governança (G), inovação, tecnologia 
e revolução digital, bem como gestão de riscos e oportunidades de negócios foram os destaques. 

O número de temas aumentou significativamente em relação à materialidade de 2019 devido principalmente à ampla consulta aos stakeholders externos, 
novas diretrizes relacionadas à empresa de capital aberto e aumento da relevância do tema ESG pós pandemia. 

 



 

GRI-102-44 PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADOS 
 

 
 
 

Registro e priorização dos stakeholders 
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Agenda Social, Agenda Ambiental e Agenda Econômica e de Governança 
Direitos Humanos            

Agenda Social 

Gestão do capital humano                     
Saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores                
Comunidades e investimento social            
Engajamento e relacionamento com as partes interessadas            

Agenda Ambiental 

Produção orgânica            
Gestão de recursos hídricos            
Produtos sustentáveis e saudáveis            
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos            
Estratégia Climática            
Economia Circular &  Gestão de resíduos             
Agenda Econômica e de Governança 

Gestão de riscos e oportunidades de negócios            
Inovação, tecnologia e revolução digital            
Satisfação dos clientes                   
Relacionamento B2C e força da marca             
Transparência e governança                
Ética e integridade nos negócios           ’ 
Desempenho econômico                  
Certificações socioambientais e de qualidade do produto                    
Segurança de alimentos            
Cadeia de valor sustentável e práticas de compra            
Prevenção e combate à corrupção            



 

GRI-102-45 ENTIDADES INCLUÍDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS OU 
DOCUMENTOS EQUIVALENTES 
As informações abrangem os dados consolidados das unidades Jalles Machado (matriz, JM) e Otávio Lage (filial, UOL), da Companhia Jalles Machado 

SA. 

 

GRI-102-46 DEFINIÇÃO DO CONTEÚDO DO RELATÓRIO E LIMITES 
 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Social, 
Agenda 
Ambiental e 
Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Direitos 
Humanos 

Casos registrados no 
canal de integridade 

Estratégias e iniciativas para 
promover e garantir o respeito aos 
direitos humanos entre os 
stakeholders da Empresa, em toda 
a sua cadeia de valor. 

A importância dos 
direitos humanos consta 
basicamente em seu 
potencial em propiciar 
vida digna a todas as 
pessoas, 
indistintamente, e 
combater práticas 
inadequadas na cadeia 
de valor da empresa 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Avaliação de 
Direitos 
Humanos 

412-1, 412-2 
e 412-3 

    

Agenda 
Social 

Gestão do 
capital 
humano          

Mulheres em cargos de 
liderança 

Políticas, práticas e mecanismos 
que permitam: 
- Atrair e reter colaboradores 
qualificados. 
- Desenvolver ações de 
capacitação e engajamento do time 
interno. 
- Enfatizar aspectos de diversidade 
e não discriminação. 

A importância do 
Capital Humano e do 
Conhecimento é um 
fator crítico para a Jalles 
Machado, gerando 
equipes engajadas e que 
geram valor para o 
negócio e para a 
sociedade. Expressão do 
Líder 3D. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Presença no 
mercado 
             

202-1 e 202-
2  

  
  

  
  

Resultado do clima 
organizacional GPTW 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Emprego 401-1, 401-2 
e 401-3 

Média de horas de 
treinamento 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Relações de 
trabalho 

402-1 

Investimento direto em 
treinamento 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Capacitação e 
educação 

404-1, 404-2 
e 404-3 

Taxa de rotatividade 
(Turnover) 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Diversidade e 
igualdade de 
oportunidades 

405-1 e 405-
2 

Investimento SHESG Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Não 
discriminação 

406-1 



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Social 

Saúde, 
segurança e 
bem-estar dos 
colaboradores     

Taxa de frequência de 
acidentes 

Práticas e iniciativas que 
assegurem, saúde, segurança e 
integridade física e psicológica 
dos colaboradores, contratados e 
fornecedores da Empresa. 

Segurança é um valor 
fundamental para a 
Jalles Machado. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 
  

Saúde e 
segurança do 
trabalho 
  

403-1 à 403-
10 
             
  

RR-BI-
540a.1; 
FB-AG-
320a.1 
             
  

  
  

Taxa de gravidade de 
acidentes 

Agenda 
Social 
  
  

Comunidades e 
investimento 
social 
  
  

Investimento total na 
área social 
  
  

Estratégias, iniciativas e práticas 
que englobem: 
��Gestão dos riscos e impactos das 
atividades da Empresa nas 
comunidades em que está 
presente. 
��Incentivo ao desenvolvimento 
local. 
��Desenvolvimento e manutenção 
de boas relações com as 
comunidades do entorno. 
  
  

Soluções que melhorem 
a qualidade de  
vida de famílias em 
condições vulneráveis,  
Aumento da 
participação de 
fornecedores  
locais, Impulsionamento 
de negócios locais e 
Engajamento social  
  
  

Dentro da empresa, 
fornecedores e 
sociedade 
  
  

Comunidades 
locais 

413-1 e 413-
2 
             

  
  

  
  
  

Impactos 
econômicos 
indiretos 

203-1 

Emissões 305-7 RR-BI-
120a.1; 
RR-BI-120a.2 

Agenda 
Social 

Engajamento e 
relacionamento 
com as partes 
interessadas 

Notificar 100% das 
partes interessadas com 
os valores da empresa. 

Estratégias, iniciativas e 
mecanismos para estabelecer e 
manter um diálogo aberto com as 
partes interessadas, entender suas 
expectativas e desenvolver ou 
participar de atividades 
mutuamente benéficas (ganha-
ganha). 

Para manter a 
transparência e ética na 
conduta dos 
relacionamentos com 
todas as partes 
interessadas, 
demonstrando total 
compromisso de 
alinhamento dos valores 
da empresa com as 
partes interessadas. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Engajamento 
de 
stakeholders 

102-40 à 
102-44 

    



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Ambiental 

Produção 
orgânica 

Produção certificada no 
programa orgânico 

Produção orgânica como um dos 
pilares da geração de valor para o 
negócio e para a sociedade e 
estratégia de diferenciação da 
empresa. 

A empresa está atuando 
fortemente para sair da 
área de commodities e 
trabalhando em 
desenvolver produtos 
de alto valor agregado. 
Ganho de novos nichos 
de mercados. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Não há tópico 
GRI 
relacionado 

    TCFD-
GOVERNA
NÇA, 
TCFD-
ESTRATÉGI
CA, TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS, 
TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES), 
TCFD- 
METAS E 
MÉTRICAS 

Agenda 
Ambiental 

Gestão de 
recursos 
hídricos 
             

Água total consumida Práticas, projetos e mecanismos 
que permitam à Companhia: 
- Utilizar recursos hídricos de 
maneira mais racional e eficiente. 
- Identificar e gerenciar os riscos 
relacionados ao uso da água em 
suas operações e atividades. 

A disponibilidade de 
recursos hídricos é 
fundamental para a 
manutenção da 
produtividade das 
culturas. 

Dentro da empresa, 
fornecedores e 
sociedade 

Água e 
efluentes 
             

303-1, 303-2, 
303-3, 303-4 
e 303-5 
             

RR-BI-
140a.1; 
RR-BI-
140a.2; 
RR-BI-
140a.3; 
FB-AG-
140a.1; 
FB-AG-
140a.3; 
FB-AG-
440a.2          

TCFD-
ESTRATÉGI
CA, TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS, 
TCFD- 
METAS E 
MÉTRICAS 



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Ambiental 

Produtos 
sustentáveis e 
saudáveis 

  Temos a produção orgânica como 
um dos nossos focos estratégicos. 
Com uma produção de baixo 
impacto ambiental, contribuímos 
com a preservação do planeta e 
com a saúde das pessoas através 
do consumo diário dos nossos 
produtos orgânicos. 

A produção de produto 
orgânico e a produção 
de etanol e 
bioeletricidade 
constituem a base de 
produtos sustentáveis e 
saudáveis da Jalles 
Machado. Produzimos 
um combustível limpo, o 
etanol, que evita 90% 
das emissões de gases 
de efeito estufa quando 
comparado com a 
gasolina. Fomos 
pioneiros na venda de 
créditos de carbono 
através da cogeração de 
energia limpa com a 
utilização do bagaço de 
cana. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Não há tópico 
GRI 
relacionado 

  RR-BI-
430a.1; 
RR-BI-
430a.2; 
FB-AG-
430a.1; 
FB-AG-
430a.2; 
FB-AG-
430a.3; 
RR0101-06; 
RR0101-07; 
RR-BI-000.C; 
FB-AG-000.A; 
FB-AG-000.B;             
FB-AG-000.C 

TCFD-
ESTRATÉGI
CA, TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS, 
TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES) 

Agenda 
Ambiental 

Biodiversidade 
e Serviços 
Ecossistêmicos 

Áreas de preservação 
permanente e reserva 
legal protegidas 

Políticas, projetos e iniciativas para 
identificação, mapeamento, 
prevenção, mitigação, correção e 
compensação dos impactos 
gerados nos ecossistemas em 
torno das operações da Empresa. 
Impacto Positivo na 
Biodiversidade 

Contribuímos para a 
preservação da 
biodiversidade e 
serviços ecossitêmicos 
através do Programa 
Ame a Ema e outras 
iniciativas. 

Fornecedores e 
sociedade 
  
  

Biodiversidade 
  
  

304-1, 304-2, 
304-3, 304-4 
               
             
  
  

RR-BI-
430a.1; 
RR-BI-
430a.2; 
FB-AG-
430a.1; 
FB-AG-
430a.2; 
FB-AG-
430a.3; 
FB-AG-
430b.1 
  
  

TCFD-
ESTRATÉGI
CA, TCFD- 
METAS E 
MÉTRICAS 
  
  

Recuperação de áreas 
com plantio de mudas 
nativas 
Quantidade de mudas 
nativas plantadas 



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Ambiental 

Estratégia 
Climática 

Emissões de GEE - 
Escopo 1 

Governança, estratégia climáticas, 
avaliação de riscos e 
oportunidades climáticas, gestão 
das emissões em toda a cadeia de 
valor (escopo 1, 2 e 3) e definição 
de metas e métricas climáticas 

O setor sucroenergético 
contribui positivamente 
na mitigação das 
mudanças climáticas ao 
produzir produtos que 
reduzem as emissões de 
gases de efeito estufa 
quando da sua utilização 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 
  
  
  
  
  
  

Emissões 305-1, 305-2, 
305,3 e 305-4 

RR-BI-
410a.1; 
FB-AG-
110a.1; 
FB-AG-
110a.2; 
FB-AG-
110a.3; 
FB-AG-
440a.1 

TCFD-
ESTRATÉGI
CA, TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS, 
TCFD- 
METAS E 
MÉTRICAS, 
TCFD- 
Transparên
cia quanto a 
emissões de 
escopos 1, 
2 e 3 

Emissões de GEE - 
Escopo 2 

Energia 302-1, 302-2, 
302-3, 302-4 
e 
302-5 

RR-BI-000.B; 
FB-AG-
110a.3; 
FB-AG-
130a.1 

Emissões de GEE - 
Escopo 3 

Materiais 
  
  
  
  

301-1 
  
  
  
  

FB-AG-
430b.1 
  
  
  
  

Emissões de CO2 
evitadas pela empresa 
Energia consumida 
dentro da organização 

Produção certificada no 
programa Renovabio 
CBIOs Escriturados 

Agenda 
Ambiental 

Economia 
Circular &  
Gestão de 
resíduos  

Total de resíduos gerados Tratamento, gestão e destinação 
adequada de resíduos sólidos e 
efluentes associados aos processos 
produtivos. Reaproveitamento e 
reutilização de resíduos internos 
no conceito de economia circular.  

A economia circular 
maximiza a eficiência 
das cadeias produtivas, 
a redução do volume de 
dejetos e da 
contaminação dos 
ecossistemas e do meio 
ambiente. 
reaproveitamento de 
100% da vinhaça, torta 
de filtro e cinzas das 
caldeiras em nossos 
processos agrícolas, 
contribuindo para a 
circularidade do 
planeta. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 
  
  

Resíduos 
  
  

306-1, 306-2, 
306-3, 306-4, 
306-5 
             

  
  

  
  
  

TCFD-
ESTRATÉGI
CA, TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS, 
TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES), 
TCFD- 
METAS E 
MÉTRICAS 

Total de resíduos 
evitados (não destinados 
para disposição final) 

Total de resíduos gerados 
reaproveitados pela 
empresa 



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Gestão de riscos 
e oportunidades 
de negócios 

Gestão por KPI´s dos 
riscos 

Contempla o desenvolvimento de 
políticas e outros materiais, 
aprimoramento de processos e 
ações de conscientização, para 
stakeholders, mercado e sociedade 
em geral, 
abrangendo: 
Gestão de riscos relacionados aos 
negócios, riscos operacionais, 
riscos regulatórios, riscos 
socioambientais e riscos 
associados à corrupção. 
Gerenciamento de crises, visando 
o menor dano possível aos ativos, 
às operações, aos resultados e à 
imagem da Empresa.  Todas as 
estratégias definidas para 
maximizar a rentabilidade da 
Organização e para contribuir para 
a sua estabilidade operacional e 
para a perenidade do negócio. 

Para poder fazer a 
mitigação, eliminação 
ou até mesmo definir o 
apetite do risco a ser 
definido pela alta 
direção. É uma questão 
de perenidade do 
negócio. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Estratégia 102-15   TCFD- 
GESTÃO 
DE RISCOS, 
TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES) 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Inovação, 
tecnologia e 
revolução 
digital 

  Desenvolvimento de tecnologias  
ecoeficientes, produtos  
sustentáveis, investimento em  
inovações.  

Agricultura e Indústria 
4.0 como alavanca de 
geração de valor 

  Não há tópico 
GRI 
relacionado 

    TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES) 



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Satisfação dos 
clientes  

Indcice de satisfação dos 
Clientes dos Mercados 
Internos e Externos 

Estratégias, iniciativas e 
mecanismos que busquem: 
- Proporcionar a melhor 
experiência e o melhor 
atendimento aos clientes. 
- Estimular o relacionamento de 
longo prazo com os clientes. 
- Assegurar altos níveis de 
qualidade dos produtos. 
- Identificar possíveis riscos ou 
aspectos negativos relacionados 
aos produtos e serviços. 
- Garantir a privacidade de dados. 
- Incrementar a inovação e a 
sustentabilidade na indústria e na 
agricultura. 

A empresa está 
assiduamente 
trabalhando a qualidade 
de seus produtos e a 
maneira de saber se 
este objetivo está sendo 
alcançado, a premissa 
maior é o índice de 
satisfação do cliente. 

Dentro da empresa e 
clientes 

Não há tópico 
GRI 
relacionado 

    TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES) 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Relacionamento 
B2C e força da 
marca 

Lançamento de novos 
produtos e ganho de 
novos mercados 

Estratégia de entrada no varejo, 
desenvolvimento do novo canal 
com marcas próprias. 

É estratégico para 
ganhar novos mercados, 
sair da área de 
commodities, valorizar a 
marca e firmar no 
mercado de varejo. 
Reconhecimento da 
marca no mercado 
nacional. Ganho de 
novos nichos de 
mercados. 

        TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES) 



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Transparência e 
governança     

Relatório Integrado Contempla práticas de divulgação 
de informações, desenvolvimento 
de políticas e outros materiais, 
aprimoramento de processos e 
ações de conscientização, para 
stakeholders, mercado e sociedade 
em geral, 
abrangendo: 
- Alinhamento às legislações e 
normas legais e esclarecimentos 
sobre casos de eventuais 
descumprimentos. 
- Processo decisório transparente 
e eficiente na Companhia. 
- Transparência e integridade dos 
colaboradores, em todos os níveis. 
- Gestão de riscos relacionados aos 
negócios, riscos operacionais, 
riscos regulatórios, riscos 
socioambientais e riscos 
associados à corrupção. 
- Gerenciamento de crises, visando 
o menor dano possível aos ativos, 
às operações, aos resultados e à 
imagem da Empresa. 

A empresa tem o 
compromisso junto a 
sociedade, stakholders, 
partes interessadas, 
comunidades e seus 
colaboradores de atuar 
de maneira ética e 
transparente em todas 
as suas atividades. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Governança 102-18 à 
102-39 
             

 
               
             

TCFD-
GOVERNA
NÇA 



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Ética e 
integridade nos 
negócios 

Casos registrados no 
canal de integridade 

Contempla práticas de divulgação 
de informações, desenvolvimento 
de políticas e outros materiais, 
aprimoramento de processos e 
ações de conscientização, para 
stakeholders, mercado e sociedade 
em geral, 
abrangendo: 
- Alinhamento às legislações e 
normas legais e esclarecimentos 
sobre casos de eventuais 
descumprimentos. 
- Processo decisório transparente 
e eficiente na Companhia. 
- Transparência e integridade dos 
colaboradores, em todos os níveis. 
- Gestão de riscos relacionados aos 
negócios, riscos operacionais, 
riscos regulatórios, riscos 
socioambientais e riscos 
associados à corrupção. 
- Gerenciamento de crises, visando 
o menor dano possível aos ativos, 
às operações, aos resultados e à 
imagem da Empresa. 

Código de conduta da 
Jalles Machado 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 
  
  

Conformidade 
sócio-
econômica 

419-1 RR-BI-
120a.2; 
RR-BI-
140a.3; 
RR-BI-
530a.1; 
RR-BI-
530a.2; 
FB-AG-
140a.3 

  
  
  

Conformidade 
ambiental 

307-1   

Concorrência 
desleal 

206-1   



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Desempenho 
econômico 

Produtividade Agrícola - 
TCH 

Compreende: 
- Todo o valor gerado e distribuído 
pela Empresa para os seus 
stakeholders e para a sociedade. 
- Todas as estratégias definidas 
para maximizar a rentabilidade da 
Organização e para contribuir para 
a sua 
estabilidade operacional e para a 
perenidade do negócio. 
Distribuição do valor gerado para o 
negócio e para a sociedade. 
Maximização do retorno por 
investimento; gestão de custos 
operacionais; acesso ao crédito; 
estratégia comercial e de 
estocagem, estratégia e gestão dos 
investimentos e dívida 
empresarial.  

Para dar perenidade ao 
negócio, aplicando o 
conceito de 
sustentabilidade. 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 
  
  
  
  
  
  

Desempenho 
econômico 
  
  
  
  
  
  

201-1 
  
  
  
  
  
  

RR-BI-000.A 
à 
RR-BI-000.C 
FB-AG-000.A 
à 
FB-AG-000.D 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Açúcar Total Recuperado 
- ATR 
Produtividade de açúcar 
na cana - TPH 

Investimento SHESG 

Gastos com insumos 
químicos 
Bônus pagos aos 
colaboradores 

Benefícios pagos aos 
colaboradores 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Certificações 
socioambientais 
e de qualidade 
do produto 

Manter as certificações 
existentes e/ou ampliar 
com novas certificações 

Demostrar que toda a cadeia, 
desde o plantio, a produção e a 
comercialização até o consumidor 
final sejam realizadas de maneira 
justa, demonstrando ser um dos 
pilares da geração de valor para o 
negócio e para a sociedade e 
estratégia de diferenciação da 
empresa. 

A importância dos 
direitos humanos consta 
basicamente em seu 
potencial em propiciar 
vida digna a todas as 
pessoas, 
indistintamente, e 
combater práticas 
inadequadas na cadeia 
de valor da empresa, 
valorizando cada vez 
mais as pessoas. 

  Não há tópico 
GRI 
relacionado 

    TCFD-
GESTÃO 
DE RISCOS 
(DETALHA
MENTO 
DAS 
OPORTUNI
DADES) 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Segurança de 
alimentos 

Monitoramento dos 
Pontos Críticos de 
Controle através da 
análise dos APPCC´s 

Contempla a adoção das melhores 
práticas para garantir a segurança 
e qualidade dos alimentos. 

Garantir a 
confiabilidade e 
fidelidade do 
consumidor final. 
Ampliar o mercado. 

Clientes e sociedade Não há tópico 
GRI 
relacionado 

  FB-AG-
250a.1; 
FB-AG-
250a.2; 
FB-AG-
250a.3 

  



 

Pilar 
Temas do 
período do 
relatório 

Indicador Chave de 
Desempenho ESG 2030 
Jalles Machado  

Definição do Tema para a Jalles 
Machado 

Por que este tema é 
relevante para a Jalles 
Machado? 

Limites dentro da 
empresa 

Tópico GRI - 
Forma de 
Gestão [103-
1, 103-2 e 
103-3] 

Divulgações 
GRI 

SASB TCFD 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Cadeia de valor 
sustentável e 
práticas de 
compra 

 N° de fornecedores 
qualificados e aprovados 
  
  
  

Desenvolvimento de estratégias 
que garantam a maximização das 
oportunidades de negócios na 
cadeia de valor, assim como a 
redução de riscos sociais, 
ambientais e legais relacionados 
aos fornecedores que impliquem 
em descontinuidade das operações 
  
  
  

Demonstrar a 
transparência e a ética 
no relacionamento das 
negociações com 
terceiros. Manter a 
continuidade dos 
serviços e o 
fornecimento contínuo, 
mantendo todas as 
atividades e as 
operações 
continuamente. 
  
  
  

Dentro da empresa, 
fornecedores e 
sociedade 
  
  
  

  102-10 FB-AG-
430a.1; 
FB-AG-
430a.2; 
FB-AG-
430a.3 
  
  
  

  
  
  
  

Práticas de 
compra 

204-1 

Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 

308-1, 308-2 

Avaliação 
social de 
fornecedores 

414-1 

Agenda 
Econômica 
e de 
Governança 

Prevenção e 
combate à 
corrupção 

Indicadores relatados no 
comitê da integridade 

Contempla práticas de divulgação 
de informações, desenvolvimento 
de políticas e outros materiais, 
aprimoramento de processos e 
ações de conscientização, para 
stakeholders, mercado e sociedade 
em geral, 
abrangendo: 
- Alinhamento às legislações e 
normas legais e esclarecimentos 
sobre casos de eventuais 
descumprimentos. 
- Processo decisório transparente 
e eficiente na Companhia. 
- Transparência e integridade dos 
colaboradores, em todos os níveis. 
- Gestão de riscos relacionados aos 
negócios, riscos operacionais, 
riscos regulatórios, riscos 
socioambientais 
e riscos associados à corrupção. 
- Gerenciamento de crises, visando 
o menor dano possível aos ativos, 
às operações, aos resultados e à 
imagem da Empresa. 

Código de conduta da 
Jalles Machado 

Dentro da empresa, 
fornecedores, clientes e 
sociedade 

Combate à 
corrupção 

205-1, 205-2, 
205-3 

    

  



 

GRI-102-47 LISTA DOS TÓPICOS MATERIAIS 
 

 



 

Práticas de Relato 
GRI-102-48 REFORMULAÇÕES DE INFORMAÇÕES 
Não ocorreram reformulações de informações. 
 

GRI-102-49 MUDANÇAS NO RELATO 
Não ocorreram mudanças no relato. 
 

GRI-102-50 PERÍODO DO RELATÓRIO 
1º abril de 2021 a 31 de março de 2022 
 

GRI-102-51 DATA DO RELATÓRIO MAIS RECENTE 
Safra 2020/2021.  
 

GRI-102-52 PERIODICIDADE DOS CICLOS DE RELATO 
Anual. 
 

GRI-102-53 CONTATO PARA PERGUNTAS SOBRE O RELATÓRIO 
sac@jallesmachado.com 

 

GRI-102-54 RELATO DA OPÇÃO ‘DE ACORDO’ ESCOLHIDA PELA ORGANIZAÇÃO 
Esta publicação foi elaborada de acordo com os Standards da Global Reporting Initiative (GRI): Opção Essencial. 

 

 

 

 

 

mailto:sac@jallesmachado.com


 

GRI-102-56 VERIFICAÇÃO EXTERNA 
Os dados financeiros foram auditados pela KPMG e os dados não financeiros foram auditados pela BVQI. O escopo desta verificação abrangeu os 
padrões e Princípios da Global Reporting Initiative (GRI) para Relatórios de Sustentabilidade, incluindo indicadores e tópicos específicos do SASB 
(Sustainability Accouting Standards Board)  e da TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclosure ), e se refere à prestação de contas do 
período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021, para os dados dos indicadores ambientais e corporativos e de 01 de abril de 2021 até 31 de março 
de 2022, para os dados da Safra 2021-2022. O Inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da JALLES foi verificado uma outra equipe do 
Bureau Veritas em um trabalho específico, de acordo com os critérios da ISO 14.064-1/07 e GHG Protocol. Uma Declaração de Verificação foi emitida 
exclusivamente a respeito da verificação do inventário de GEE. 

  



 

PILARES E TEMAS MATERIAIS 

Agenda Social, Agenda Ambiental e Agenda Econômica 
e de Governança 
 

Direitos Humanos 
A empresa possui um processo robusto de certificação de suas operações no que tange à certificações de terceira parte relacionadas às questões 
socioambientais incluindo direitos humanos. Para os próximos anos a empresa estará reportando os indicadores GRI relacionados à direitos humanos. 

GRI-412-1 Operações submetidas a avaliações de direitos humanos ou de impacto nos direitos 
humanos 
 

GRI-412-2 Capacitação de empregados em políticas ou procedimentos de direitos humanos 
 

GRI-412-3 Acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas sobre direitos 
humanos ou que foram submetidos a avaliação de direitos humanos 
 

 

  



 

Agenda Social 
  

Gestão do capital humano 
 

 

GRI-401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados 
Taxa de novos colaboradores e rotatividade Safra 2021/2022 

 Média de 
colaboradores no ano 

Média de 
Admissões* 

Média de 
desligamentos* 

Taxa de 
Admissões (%)* 

Taxa de 
desligamento (%)* 

Rotatividade (%)* 

Por Gênero 3.640 143 120 3,9% 3,3% 3,6% 

Masculino 2.863 109 96 3,8% 3,4% 3,6% 

Feminino 777 34 24 4,4% 3,1% 3,7% 

Por Faixa Etária 364 143 120 3,9% 3,3% 3,6% 

> 30 anos 1.286 75 65 5,8% 5,1% 5,4% 

30 a 50 anos 1.816 58 47 3,2% 2,6% 2,9% 

< 50 anos 538 10 8 1,9% 1,5% 1,7% 

Por Região 3.640 143 120 3,9% 3,3% 3,6% 

Centro-Oeste 3.640 143 120 3,9% 3,3% 3,6% 

*Taxa de admissões = (média de admissões / média do total de colaboradores que passaram pela Empresa no período). Taxa de desligamentos = (média de 
desligamentos / média do total de colaboradores que passaram pela Empresa no período). Rotatividade = ((média de admissões + média de 
desligamentos) /2) / média do total de colaboradores que passaram pela Companhia no período).  

  



 

GRI-401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a 
empregados temporários ou de período parcial 
Não possuímos diferença de benefícios entre colaboradores de contrato efetivos e temporários, e não possuímos diferenças de benefícios devido a 
diferença de jornada. 
 

GRI-401-3 Licença maternidade/paternidade, por gênero 
Indicador Safra 2021/2022 

Quantidade # Homens Mulheres Total 

a. Número total de empregados com direito a tirar licença-maternidade/ paternidade 106 47 106 

b. Número total de empregados que tiraram licença- maternidade/ paternidade 106 47 106 

c.Número total de empregados que retornaram ao trabalho após tirar uma licença maternidade/ 
paternidade 

106 47 106 

d. Número total de empregados que retornaram ao trabalho após uma licença-
maternidade/paternidade e continuaram empregados 12 meses após seu retorno ao trabalho 

76 41 76 

Taxa de retorno ao trabalho 100% 100% 100% 

Taxa de retenção de funcionários que tiraram licença 65% 50% 65% 

 
  



 

GRI-404-1 Média de horas de capacitação por ano, por empregado 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Total 

Presidência & Diretoria (N-1) - - 8,53 - 14,00  -    14,00  

Gerência (N-2) 5,15 15,75 1,22 1,83 44,30  41,27  43,52  

Outros Cargos de Liderança (N-3)      20,61  19,59 0,33  0,25  76,65  78,62  76,90  

Técnico e Administrativo 14,90 3,130 0,20 0,18 26,93  29,07  27,53  

Operacional 43,65 44,36 0,13 0,11 25,08  20,73  24,23  

Total     30,58 26,83  29,78  

 

GRI-404-2 Programas para o aperfeiçoamento de competências dos empregados e de assistência para 
transição de carreira 
Os colaboradores possuem conhecimento a trilha de carreira e visão de qual posição eles conseguem ocupar dentro da empresa, além das trilhas, 
participam de treinamentos operacionais, técnicos e comportamentais para aprimorar suas habilidades e competências.  

Possuem acesso a trilha de treinamentos dentro do sistema de gestão de treinamento e desenvolvimento.  

Anualmente, é realizado a avaliação de desempenho, promovendo o acompanhamento e feedback. 

Além da empresa proporcionar o programa de jovem aprendiz, programa de estágio e programa trainee, Jornada Jalles +, Líder Inova, bolsa de 
estudos para desenvolvimento de colaboradores. 

  



 

GRI-404-3 Percentual de empregados que recebem avaliações regulares de desempenho e de 
desenvolvimento de carreira 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 

 Homens Mulheres Homens Mulheres 

Empregados Avaliados 64,9 61,2 100 100 

Presidência & Diretoria (N-1) 0 0 100 100 

Gerência (N-2) 90,9 100 100 100 

Outros Cargos de Liderança (N-3) 88,17 85,9 100 100 

Técnico e Administrativo 91,8 81,5 100 100 

 Operacional  53,2 48 100 100 

 

  



 

 

 

GRI-405-2 Proporção entre o salário-base e a remuneração recebidos pelas mulheres e aqueles 
recebidos pelos homens 

Indicador 
Remuneração 

Média – Mulheres 

Remuneração 
Total (Rem Média 

x Quant de 
Mulheres p/ 
categoria) – 

Mulheres 

Remuneração 
Média – Homens 

Remuneração 
Total (Rem Média 

x Quant de 
Homens p/ 

categoria) – 
Homens 

Relação 

Mulheres/ 

Homens 

(Razão) 

Presidência & Diretoria (N-1) NA NA 73.904 3.547.415 NA 

Gerência (N-2) 26.007 1.248.339 29.191 4.057.603 0,89 

Outros Cargos de Liderança (N-3) 5.827 2.738.678 6.510 21.527.920 0,90 

Técnico e Administrativo 2.557 8.762.489 3.592 31.070.624 0,71 

Operacional 1.652 8.859.482 2.279 50.438.324 0,72 

 

 

 
  



 

Saúde, segurança e bem-estar dos colaboradores 
GRI-403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 
Indicador Safra 2021/2022 

i. se o sistema foi implementado devido a exigências 
legais e, nesse caso, uma lista das exigências. 

A empresa possui SESMT implementado, devidamente registrado conforme a NR 4. O 
SESMT é composto por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, 
enfermeira do trabalho, auxiliares de enfermagem do trabalho e técnicos de segurança do 
trabalho. Os serviços de saúde e segurança atendem tanto funcionários quanto 
terceirizados. 

ii. se o sistema foi implementado com base em 
normas/diretrizes reconhecidas de gestão de riscos 
e/ou sistema de gestão e, nesse caso, uma lista das 
normas/ diretrizes. 

SESMT foi implementado conforme exigência da NR 04. 

Uma descrição do escopo de trabalhadores, atividades 
e locais de trabalho abrangidos pelo sistema de gestão 
de saúde e segurança do trabalho e uma explicação de 
se quaisquer trabalhadores, atividades ou locais de 
trabalho não são abrangidos e, em caso positivo, por 
que não o são. 

100% dos trabalhadores, atividades e ambientes de trabalho da Jalles Machado são 
abrangidos pelo sistema de gerenciamento da segurança e saúde ocupacional da empresa. 

 

  



 

GRI-403-2 Identificação de periculosidade, avaliação de riscos e investigação de incidentes 
Indicador Safra 2021/2022 

a. Uma descrição dos processos utilizados para 
identificar periculosidade e avaliar riscos de forma 
rotineira e não rotineira, e para aplicar a hierarquia de 
controles de forma a eliminar perigos e minimizar riscos, 
incluindo: 

Levantamento de perigos e riscos: O Processo consiste, em identificar as atividades e 
tarefas, considerando os controles existentes, números de expostos, probabilidade de 
exposição, histórico de acidentes. Os perigos e riscos identificados são tratados em plano 
de ação, que é acompanhado mensalmente em reunião com as áreas gerando 
treinamentos, melhorias nas condições, procedimentos e outros. 
Permissão de trabalho: trata de uma avaliação rotineira, que é realziada antes da execução 
da atividade, onde os riscos são avaliados e as medidas de controle são adotadas visando 
a realização da atividade de forma segura. 

i. como a organização garante a qualidade desses 
processos, inclusive a competência das pessoas que os 
executam. 

Esse processo é auditado frequentemente pela equipe de segurança do trabalho, e 
membros da CIPA. O levantamento de perigos de riscos é realizado por consultoria 
especializada, e as reuniões são conduzidas pelos auditores. As permissões de trabalho 
são realizadas por colaboradores, em grande maioria lideranças previamente treinadas pelo 
SESMT da empresa. 

ii. como os resultados desses processos são utilizados 
para avaliar e continuamente melhorar o sistema de 
gestão de saúde e segurança do trabalho. 

As oportunidades de melhoria são tratadas diretamente com as áreas, em forma de 
orientação para melhoria contínua dos processos. 

b. Uma descrição dos processos para que os 
trabalhadores relatem perigos e situações de 
periculosidade, e uma explicação de como os 
trabalhadores são protegidos contra represálias. 

Existe ferramenta de notificação de desvios (Sinal CIPA), que permite o reporte de desvios 
comportamentais, condições inseguras e quase acidentes. O Funcionário também pode 
optar, por reportar via comitê de integridade, que assegura a confidencialidade. 

c. Uma descrição das políticas e dos processos para que 
os trabalhadores se retirem de situações de trabalho que 
acreditem possam lhes causar acidente de trabalho ou 
doença profissional, e uma explicação de como os 
trabalhadores são protegidos contra represálias. 

Todos são orientados e estão cientes do direito de recusa. A “PT” permissão de trabalho 
pode ser utilizada para formalizar tal direito, considerando os riscos envolvidos. 

d. Uma descrição dos processos utilizados para 
investigar incidentes de trabalho, inclusive os processos 
para identificar periculosidade e avaliar riscos relativos 
aos incidentes, para determinar medidas corretivas 
usando a hierarquia de controles e para determinar 
melhorias necessárias no sistema de gestão de saúde e 
segurança do trabalho. 

As etapas de investigação são: 
- Coleta de dados no local do evento; 
- Coleta dos relatos dos envolvidos e testemunhas; 
- Informações complementares (treinamentos, histórico, dados de rastreamentos e 
outros.); 
- Elaboração do “RIA” Relatório de Investigação de Acidentes, aplicando o método de 
identificação de causa raiz (5 porquês); 
- Acompanhamento da implementação das ações. 

 



 

GRI-403-3 Serviços de saúde do trabalho 
 Indicador Safra 2021/2022 
a. Uma descrição das funções dos serviços de saúde do 
trabalho que contribuem para identificação e eliminação 
de periculosidade e minimização de riscos, e uma 
explicação de como a organização garante a qualidade 
desses serviços e facilita o acesso dos trabalhadores a 
eles. 

O departamento de saúde ocupacional é responsável controle de saúde ocupacional, 
atendimento de emergência e realização de campanhas voltadas a promoção da saúde dos 
colaboradores. O ambulatório, funciona 24h todos os dias. É realizado o acompanhamento dos 
resultados dos exames. Qualquer anomalia seja ela de saúde ou ergonômica, é tratada junto, 
com o coordenador da área, com o objetivo de identificar se as condições de trabalho e do 
ambiente estão propicias a promoção de um ambiente saudável. 

 

GRI-403-4 Participação dos trabalhadores, consulta e comunicação aos trabalhadores referentes a 
saúde e  segurança do trabalho 
Indicador Safra 2021/2022 

a. Uma descrição dos processos para participação de 
trabalhadores e consulta  aos  trabalhadores  no 
desenvolvimento, implementação e avaliação do sistema 
de gestão de saúde e segurança do trabalho, e para dar 
acesso e prestar informações relevantes sobre saúde e 
segurança do trabalho para os trabalhadores. 

A participação dos colaboradores ocorre por meio de sua representação nas CIPA´s. E outras 
comissões que tratam o assunto de segurança. 

A empresa possui canais de comunicação, sendo: caixas de sugestão, e comitê de integridade. 

b. Onde houver comitês formais de saúde e segurança 
compostos por empregadores  e trabalhadores, uma 
descrição de suas responsabilidades, frequência das 
reuniões, poder de decisão, e se quaisquer trabalhadores 
não são representados por esses comitês e, em caso 
positivo, por que não o são. 

As informações de saúde e segurança são tratadas em reuniões especificas em cada área 
(agrícola, indústria, manutenção agrícola). Além do assunto ser tratado na reunião de 
conselho (alta gestão), mensalmente. Existe uma comissão interna de prevenção de acidentes 
-CIPA, estruturada em cada unidade 

 

 

 

 

 

 



 

GRI-403-5 Capacitação de trabalhadores em saúde e segurança do trabalho 
# Valor 
a. Uma descrição de 
capacitação em saúde e 
segurança do trabalho 
oferecida aos trabalhadores, 
inclusive treinamento 
genérico ou específico em 
riscos ocupacionais, 
atividades ou situações 
perigosas. (Descrição) 

Os colaboradores recebem treinamento de acordo com a função e/ou atividades. A empresa possui departamento que gere 
tal tema. Dentre os treinamentos aplicados destacamos: 
- Treinamento de integração 
- Manuseio de ferramentas cortantes 
- Regras de ouro 
- Nr.12 - treinamento segurança no trabalho em máquinas e equipamentos  
- Nr.31.12 - segurança no trabalho em máquinas e implementos agrícolas 
- Nr.31.8 - segurança na manipulação e aplicação de defensivos agrícolas  
- Nr.33 - treinamento supervisor 
- Nr.33 - treinamento espaço confinado (trabalhador + vigia) 
- Nr 34.5 - trabalho a quente - solda + maçarico + maq. portátil rotativa (soldador e caldeireiro) 
- Nr 34.5 trabalho a quente - máquinas portátil rotativa  
- Nr.11 - treinamento operação de equipamentos hidráulicos guindautos 
- Nr.11 - treinamento em operação de ponte rolante 
- Nr.11 - treinamento em segurança na operação de empilhadeira  
- Nr.20 - treinamento líquidos e combustíveis e inflamáveis - avançado 
- Nr.20 - treinamento líquidos e combustíveis e inflamáveis - básico 
- Nr.20 - treinamento líquidos e combustíveis e inflamáveis - intermediário 
- Nr.35 - treinamento em trabalho em altura 
- Treinamento na operação de gps de máquinas agrícolas 
- Treinamento na operação de irrigação localizada 
- Treinamento na operação e manutenção de trator transbordo 
- Treinamento em operação e em manutenção de carregadeira de cana de açúcar  
- Treinamento em operação e em manutenção de colhedora de cana-de-açúcar  
- Treinamento de direção defensiva 
- Treinamento na operação e manutenção de motoniveladora 
- Nr. 11 segurança na operação de pá carregadeira 
- Treinamento operação e manutenção de pivô fixo e rebocável 
- Treinamento em plantio mecanizado de cana-de-açúcar 
- Treinamento operação e manutenção de trator esteira 
- Treinamento em operação e em manutenção de tratores agrícolas 
- Treinamento segurança na operação de plataforma de trabalho aéreo pta 
- Qualificação de operação de colhedora de cana 



 

# Valor 
- Qualificação de operação de tratores agrícolas 
- Treinamento de pilotagem segura de motocicleta             

Treinamento em saúde e 
segurança do trabalho (horas 
anuais) 

41618:30:00 

Treinamentos das NR´s - 
Segurança do Trabalho (horas 
anuais) 

41618:30:00 

Treinamentos das NR´s – 
Saúde (horas anuais) 

41618:30:00 

SIPATMA (horas anuais)  4484:00:00 
Segurança do Trabalho - 
Pautas de DSSTMA (horas 
anuais) 

119:142:10 

 

  



 

GRI-403-6 Promoção da saúde do trabalhador 
# DESCRIÇÃO 
a. Uma explicação de como a organização facilita o acesso dos 
trabalhadores a serviços médicos e de saúde não relacionados ao 
trabalho, e o escopo do acesso oferecido. (Descrição) 

A empresa subsidia plano de saúde para os funcionários e dependentes com 
atendimento de urgências, internações, tratamentos ambulatoriais, cirúrgicos e exames 
complementares, e também mantem uma unidade de assistência social, com médicos. 
Maiores informações, o colaborador é orientado a procurar a assistência social 
localizada em Goianésia. Os colaboradores também contam com plano odontológico 
para ele e dependentes, onde as informações a respeito do plano são disponibilizados 
via aplicativo e telefone. No site da empresa, tem toda uma infraestrutura ambulatorial 
com médico e enfermeira do trabalho para atendimento aos colaboradores. 

b. Uma descrição dos serviços e programas de promoção da saúde 
oferecidos aos trabalhadores para tratar de importantes riscos à 
saúde não relacionados ao trabalho, inclusive os riscos específicos 
à saúde tratados, e como a organização facilita o acesso dos 
trabalhadores a esses serviços e programas.  (Descrição) 

A empresa promove a Campanha Maio amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul, como 
forma de conscientização para a prevenção de acidentes de trânsito, prevenção do 
câncer de mama e próstata, através de palestras junto a profissionais da saúde. 

 

GRI-403-7 - Prevenção e mitigação de impactos de saúde e segurança do trabalho diretamente 
vinculados com relações de negócios 
# DESCRIÇÃO 
a. Descrição da abordagem da organização para prevenção ou 
mitigação de impactos significativos na saúde e segurança do 
trabalho que estão diretamente vinculados a suas operações, 
produtos e serviços por suas relações de negócios, e seus 
respectivos perigos e riscos. 

Saúde e segurança: A empresa realiza continuamente o levantamento de perigos e 
riscos. Os perigos e riscos já identificados, são acompanhados em plano de ação, 
definido juntamente com as áreas.  
Mensalmente é realizado reunião com essas áreas para acompanhar a 
implementação das ações. 

 

  



 

GRI-403-8 - Trabalhadores cobertos por um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho 
# Funcionários 

próprios 
Funcionários terceiros 

i. Funcionários que são cobertos por tal sistema (Número) 3.917 Não controlado pela organização. 

i. Funcionários que são cobertos por tal sistema (Porcentagem) 100% Não controlado pela organização. 

ii. Funcionários que são cobertos por tal sistema que foi auditado internamente (Número) 0 Não controlado pela organização. 

ii. Funcionários que são cobertos por tal sistema que foi auditado internamente. (Porcentagem) 0% Não controlado pela organização. 

iii. Funcionários que são cobertos por tal sistema que foi auditado ou certificado por uma parte 
externa. (Número) 

0 Não controlado pela organização. 

iii. Funcionários que são cobertos por tal sistema que foi auditado ou certificado por uma parte 
externa. (Porcentagem) 

0% Não controlado pela organização. 

b. Se quaisquer trabalhadores foram excluídos deste conteúdo e, em caso positivo, por que o 
foram, incluindo no relato os tipos de trabalhadores excluídos.(Descrição) 

NA Não controlado pela organização. 

c. Quaisquer informações contextuais necessárias para a compreensão de como os dados foram 
compilados, tais como normas, metodologias e premissas adotadas. (Descrição) 

NA Não controlado pela organização. 

 

 

 

  



 

GRI-403-9.A - Principais tipos de acidente de trabalho  

# Funcionários próprios 
Funcionários 

terceiros 

Óbitos (Número) 0 NA 
Óbitos resultantes de acidente de trabalho (Índice) 0 NA 
Acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos)  (Número)  13 NA 
Acidentes de trabalho com consequência grave (exceto óbitos) (Índice) 2 NA 
Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória  (Número) 24 NA 
Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória -Taxa de Frequência (Índice) 3,6 NA 
Horas Homens Trabalhadas - HHT (Horas) 6641549 NA 
Os principais tipos de acidente de trabalho Típico NA 
Perigos que apresentam risco de acidentes de trabalho com consequência grave. Energias elétrica. térmica. mecânica NA 
c. Os perigos que apresentam risco de acidentes de trabalho com consequência grave, incluindo: Energias elétrica. térmica. mecânica NA 
i. como esses perigos foram identificados; (Descrição) LPAR (levantamento de perigos e 

avaliação de riscos) NA 
ii. quais desses perigos causaram ou contribuíram para acidentes de trabalho com consequência 
grave durante o período coberto pelo relatório; (Descrição) Energia elétrica. mecânica NA 
iii. as medidas tomadas ou em andamento para eliminar a periculosidade e minimizar os riscos 
usando a hierarquia de controles. (Descrição) 

Eliminação das fontes de riscos. e 
revisão dos procedimentos NA 

d. Quaisquer medidas tomadas ou em andamento para eliminar outros perigos e minimizar os 
riscos de acidente de trabalho usando a hierarquia de controles.(Descrição) 

Eliminação das fontes de riscos. e 
revisão dos procedimentos NA 

e. Se os índices foram calculados com base em 200.000 ou 1.000.000 de horas trabalhadas. 
(Descrição) 1000000 NA 
f. Se quaisquer trabalhadores foram excluídos deste conteúdo e, em caso positivo, por que o 
foram, incluindo no relato os tipos de trabalhadores excluídos. (Descrição) NA NA 
g. Quaisquer informações contextuais necessárias para a compreensão de como os dados foram 
compilados, tais como normas, metodologias e premissas adotadas (Descrição) NA NA 

 

 

 

 

 



 

GRI 403-10.A1 - Doenças profissionais - Para todos os empregados 
Indicador Unidade Safra 2021/2022 

Número de óbitos resultantes de doenças profissionais Número 0 

Índice de óbitos resultantes de doenças profissionais (%) Índice 0 

Número de casos de doenças profissionais de comunicação obrigatória Número 0 

 

  



 

Comunidades e investimento social 
GRI-413-1-Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento 
voltados à comunidade local 
Todos os projetos realizados pelo Comitê Social têm como metodologia, o levantamento das necessidades das comunidades vinculadas ao escopo 
do Comércio Justo por meio de pesquisas, entrevistas, solicitações do município e/ou entidades filantrópicas dos mesmos. Os programas em 
desenvolvimento encontram-se detalhados no item GRI 203-1.b. 

 

# Valor Percentual (%) 

Número total de unidades 1 50 

Operações com engajamento da comunidade local, avaliações de impactos e programas de 
desenvolvimento 

1 50 

Unidades com Programas de Engajamento Local 1 50 

Unidades com Programas de Desenvolvimento Local baseados nas necessidades de comunidades locais 1 50 

Unidades com Avaliação de impacto social 1 50 

Unidades que realizaram a divulgação pública dos resultados das avaliações de impacto social   

Unidades que possuem Programa de Voluntariado   

Participantes em Programa de Voluntariado   

Nº de Queixas por parte de comunidades locais   

 

GRI-413-2 Operações com impactos negativos significativos – reais e potenciais – nas comunidades 
locais 
Os impactos positivos e negativos Ambientais, Sociais, econômicos e de governança ao longo da cadeia de valor da Jalles Machado estão detalhados na 
seção Nossos Impactos do Relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 2021/2022. 



 

Grupo de 
Stakeholders 

Formas e canais de 
engajamento 

Frequência Principais ações no período do relato 
Tendência e resultado das 
ações (positiva, neutra ou 
negativa) 

Diretores Instagram, Linkedin, e-mail e 
Relações Institucionais 

Permanente * Eleito como uma das 100 personalidades mais 
influente da energia dos últimos 10 anos no Brasil 
pela revista Full Energy;  
* Participação no movimento unidos pela vacina do 
covid;  
* Reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, 
sobre reforma tributária; 
* Reunião com a Ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, sobre as dificuldades 
e oportunidades das exportações de açúcar orgânico; 
* Eleito uma das 500 pessoas influentes da América 
Latina, de aqcordo com a lista Bloomberg Linea;   
* Presidente da Associação Pró-desenvolvimento 
Industrial do Estado de Goiás (ADIAL GOIÁS);  
* Diretor da Federação das Indústrias do Estado de 
Goiás (FIEG); 
* Eleito uma das personlidades mais influentes do 
setor bioenergético nacional pelo Jornal Cana;  
* Homenageado pela EY no programa empreendedor 
do ano Brasil;  
* Participação na abertura da safra da cana-de-açúcar 
2022 no Brasil. 

Positiva 

Colaboradores * Diálogos de Saúde e Segurança; 
* Diálago de segurança do 
alimento; 
* Rede de comunicação interna 
via TV; 
* Canal Fale Conosco;  
* Campanhas motivacionais e de 
segurança e medicina; 
* Reuniões periódicas; 
* Relatório de Sustentabilidade e 
Inventário de Gases GEE; 

Permanente * Programa de Desenvolvimento de Líderes (PDL); 
* Pesquisa salarial junto ao mercado; 
* Comemoração das datas relevantes em 
comemoração ao dia da Mulher, Outubro Rosa, 
Novembro Azul, Maio Amarelo; 
* Participação no programa GPTW; 
* Fundação Jalles Machado de ensino, que oferece 
estudo subsidiado aos flhos dos colaboradores; 
* Clube recreativo subsidiado aos colaboradores e 
seus familiares, com escolinha de futebol, natação 
entre outros. 

Positiva 



 

Grupo de 
Stakeholders 

Formas e canais de 
engajamento 

Frequência Principais ações no período do relato 
Tendência e resultado das 
ações (positiva, neutra ou 
negativa) 

* Website: 
www.jallesmachado.com;  
* Treinamentos internos; 
* Comemorações de finais de 
ano; 
* Curso de idiomas; 
* Programas sociais; 
* Comitê Social. 

Clientes * Instagram; 
* Site: www.jallesmachado.com; 
* Intranet; 
* SAC - Atendimento ao 
consumidor; 
* Assessoria Técnica 

Permanente * Participação em congresso de vendas; 
* Qualificação de fornecedores; 
* Apresentação de novos produtos ao mercado 
varejista; 
* Realização de pesquisa de satisfação de clientes 
nacionais e internacionais. 
             

Positiva 

Comunidades * Site: www.jallesmachado.com; 
* Jornal Folha da Cana; 
* Instagram; 
* Canal Fale Conosco; 
* Canal de Integridade. 

Permanente * Doações de insumos de combate ao Covid-19; 
* Doações de aparelhos respiratórios; 
* Doações de grandes quantidades de álcool 70, tanto 
na forma líquida como na forma gel. 

Positiva 

Governos * Associação Pró-
desenvolvimento Industrial do 
Estado de Goiás (ADIAL GOIÁS);  
* Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (FIEG); 
* Sindicato Fabricação de Açúcar 
e Álcool do Estado de Goiás 
(SIFAEG-Goiás); 
* Prefeituras; 

Permanente * Reuniões com o Comitê do SIFAEG; 
* Reuniões com os representantes da ADIAL; 
* Reuniões com o Governo do Estado; 
Reuniões locais com as Prefeituras. 

Positiva 



 

Grupo de 
Stakeholders 

Formas e canais de 
engajamento 

Frequência Principais ações no período do relato 
Tendência e resultado das 
ações (positiva, neutra ou 
negativa) 

Investidores * Site do RI: 
www.ri.jallesmachado.com; 
* Reportes financeiros; 
* Reportes contábeis; 

Permanente * Divulgação dos resultados; 
* Divulgação do relatório anual (Global) da avaliação 
financeira; 
* Projeções de investimentos futuros; 
* Divulgação do relatório integrado. 

Positiva 

Bancos * Site do RI: 
www.ri.jallesmachado.com; 
* Reportes financeiros; 
* Reportes contábeis; 
* Relatório Financeiro auditado. 

Permanente * Divulgação dos resultados; 
* Divulgação do relatório anual (Global) da avaliação 
financeira; 
* Projeções de investimentos futuros; 
* Divulgação do relatório integrado. 

Positiva 

Formadores de 
Opinião 

* Área comercial mercado 
interno; 
* Área comercial mercado 
externo; 
* Marketing 

Permanente * Contratação de consultoria B2C; 
* Parcerias para lançamento de novos produtos 
alinhados às tendências inovadoras dos novos 
mercados. 

Positiva 

Acionistas e 
membros do 
conselho de 
adeministração 

* Reuniões de Conselho; 
* Reuniões de resultados 
               
             

Mensal * Demonstração dos resultados apurados; 
* Validação do Capex 

Positiva 

Midia * Clipping; 
* Envio de releases; 
* Media Training; 
* Definição de porta vozes da 
companhia; 

Diário / sob 
demanda 

* Inserção espontânea da marca na midia nacional e 
regional 

Positiva 

Academia e 
Universidades 

* Programas de estagiários; 
* Programas de trainee; 
* Projetos de desenvolvimento 
em várias áreas; 

Permanente * Projetos de desenvolvimento de variedades de 
cana-de-açúcar; 
* Consultorias no desenvolvimento de processos; 
* Projetos de mapeamentos de fluxos de processos; 
* Desenvolvimento de treinamentos de liderança. 

Positiva 

 

 



 

GRI- 203-1.a Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços 
Indicador Safra 2021/2022 

a. O nível de desenvolvimento de investimentos em 
infraestrutura e apoio a serviços que são significativos. 
(Discussão e análise) 

O Comitê Social realiza investimentos na área Social, Saúde, Educação, Moradia, Meio 
Ambiente, Esporte, Lazer e Econômica visando atender uma demanda das comunidades 
vizinhas vinculadas ao escopo do Comitê do Comércio Justo cujo modelo comercial coloca 
os seres humanos, a sustentabilidade social, econômica e ambiental como centro de suas 
ações. O Comitê Social não representa 100% das ações sociais da empresa mas contribui 
de forma significativa no processo como um todo. 

b. Impactos atuais ou esperados nas comunidades e 
economias locais, incluindo impactos positivos e 
negativos, quando relevantes. (discussão e Análise) 

Os impactos positivos relacionados as ações do Comitê Social são de grande relevância 
na comunidade local, tendo em vista que os projetos realizados contribuem para o 
desenvolvimento das pessoas, melhoria na qualidade de vida, suporte na área da saúde 
durante a pandemia COVID19 nos últimos 2 anos com a doação de equipamentos 
hospitalares (Respiradores Mecânicos), ações pontuais para suprir as necessidades das 
famílias de baixa renda e/ou que por motivos específicos não tiveram condições de 
manter as necessidades básicas de sobrevivência. 

c. Se esses investimentos e serviços são comerciais, em 
espécie ou gratuitos. (discussão e Análise) 

As ações realizadas são diversos gêneros: espécie, equipamentos de infra estrutura e/ou 
trabalhos de apoio junto a rede municipal de Assistência Social. 

 

  



 

GRI-203-1.b. Detalhamento dos Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços 

Nome do investimento 
Investimento 

(R$) 

Duração do 
Investimento 

(meses) 

Número de 
pessoas 

impactadas pelo 
investimento 

Comunidades ou economias 
locais impactadas 

Doação de 150 Cestas Básicas V-Etapa durante 
pandemia COVID19 para suprir necessidade das 
famílias 

13.759,50 Única 150 famílias  
 Goianésia, Morro Branco, 

Juscelândia  

Doação de 02 Cadeira de rodas  4.788,00  Única 2 famílias Goianésia  

Doação Casa de Apoio as Famílias - Casa da 
Sopa Fraterna  

24.600,00 12 100 famílias Goianésia 

Comunidade Terapêutica Jesus Misericórdia 34.940,00 12 25 internos Goianésia 

Doação - AGODER - Associação Cadeirantes 
Goianésia 

7.200,00 Única 15 Goianésia 

Doação - Aluguel, Água, Energia  11.660,00  Única 3 famílias Goianésia 

Doação - Procedimentos Cirúrgicos 34.100,00  Única 4 famílias Goianésia 

Doação - Associação Renal Crônico - RIM VIVER 21.900,00  3 50 pessoas  Goianésia, Barro Alto, Santa Rita, 
Vila Proprício, Cafelândia, 

Juscelândia 

Doação - AVOG - Amigos do Vôlei de Goianésia 5.750,00  Única 50 pessoas Goianésia 

Doação - Cadeira de Rodas - Obras Sociais PSCJ 7.769,00  Única Comunidade 
Local 

Goianésia 

Doação - Carrinho Reabilitação Especial Doença 
rara 

21.836,00  Única 1 família Goianésia 

Doação - Despesas Funerárias vítimas da 
COVID19 

4.350,00  Única 2 famílias Goianésia 

Doação - Tratamento Câncer 12.000,00 Única 1 família Goianésia 

Doação - DOCE DIA - Projeto Crianças Carentes 5.000,00 Única 1 família Goianésia 



 

Nome do investimento 
Investimento 

(R$) 

Duração do 
Investimento 

(meses) 

Número de 
pessoas 

impactadas pelo 
investimento 

Comunidades ou economias 
locais impactadas 

Doação Material Construção Moradia 17.760,00 Única 4 Famílias Goianésia 

Doação de Medicamentos 
Tratamento COVID19 e outras doenças 

9.158,21 Única 4 famílias Goianésia 

Doação - Projeto Associação Mães do Coração de 
Goianésia 

31.450,00 12 50 Famílias Goianésia 

Doação - Projeto Kairos (Crianças/Adolescentes) 54.250,00 5 meses 39 Crianças/ 
Adolescentes 

Goianésia, Barro Alto, Santa Rita, 
Vila Proprício, Cafelândia, 

Juscelândia 

Doação - Sociedade São Vicente Paula 41.300,00 2 meses 30 idosos Goianésia, Barro Alto, Santa Rita, 
Vila Proprício, Cafelândia, 

Juscelândia 

Doação - SOMAR - Instituição Apoio Tratamento 
de Câncer 

45.631,00 12 meses 70 pacientes Goianésia, Barro Alto, Santa Rita, 
Vila Proprício, Cafelândia, 

Juscelândia 

Doação - Tratamento Alcoolismo, COVID19 e 
Encefalomacia 

14.070,00 Única  3 famílias Goianésia 

Projeto - Música para Todos (PSCJ - Canta 
Coração) 

57.000,00 10 meses 80 crianças/ 
adolescentes 

Goianésia 

Projeto - Parabéns Solidário 14.000,00 10 meses 90 crianças Goianésia 

 

  



 

GRI-305-7 Emissões de NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas 
Indicador Safra 2021/2022 

i. NOX EM TONELADAS (t) 831,66 

ii. SOX EM TONELADAS (t) NA 

iii. Poluentes orgânicos persistentes (POP) EM TONELADAS (t) NA 

iv. Compostos orgânicos voláteis (COV) EM TONELADAS (t) NA 

vi. Material particulado (MP) EM TONELADAS (t) 816,97 

vii. Outras categorias-padrão de emissões atmosféricas identificadas em leis e regulamentos relevantes 
EM TONELADAS (t) 

3.211,91 

b. Fonte dos fatores de emissão usados. Caldeiras de bagaço de cana-de-açúcar 

c. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de cálculo adotadas. CONAMA 236 de 22/12/2020 

 

  



 

Engajamento e relacionamento com as partes interessadas 
 

GRI-102-40 LISTA DE GRUPOS DE STAKEHOLDERS 
Vide seção “Engajamento de Partes Interessadas” no capítulo “Conteúdos Gerais” deste documento. 

  

GRI-102-41 PERCENTUAL DE EMPREGADOS COBERTOS POR ACORDOS DE NEGOCIAÇÃO 
COLETIVA 
Vide seção “Engajamento de Partes Interessadas” no capítulo “Conteúdos Gerais” deste documento. 

 

GRI-102-42 IDENTIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE STAKEHOLDERS 
Vide seção “Engajamento de Partes Interessadas” no capítulo “Conteúdos Gerais” deste documento. 

 

GRI-102-43 ABORDAGEM NO ENGAJAMENTO DOS STAKEHOLDERS 
Vide seção “Engajamento de Partes Interessadas” no capítulo “Conteúdos Gerais” deste documento. 

 

GRI-102-44 PRINCIPAIS TÓPICOS E PREOCUPAÇÕES LEVANTADOS 
Vide seção “Engajamento de Partes Interessadas” no capítulo “Conteúdos Gerais” deste documento. 

 

  



 

Agenda Ambiental 
 
 

Gestão de Recursos Hídricos 
GRI-103-2 e 103-3- Água e efluentes 
 

GRI 303-2 GESTÃO DE IMPACTOS RELACIONADOS AO DESCARTE DE ÁGUA 
Devido ao aproveitamento de 100% dos efluentes na fertirrigação o Descarte é igual a zero. 
A gestão de efluentes segue o mesmo princípio. Desde o início de nossas atividades, não lançamos qualquer tipo de efluentes em mananciais e fazemos 
uso da fertirrigação através do processo Landfarming. 
As águas residuárias, advindas dos processos de resfriamento, sanitização e limpeza são direcionadas para o Sistema de Tratamento de Águas 
Residuárias, enquanto o efluente doméstico é enviado para a Estação de Tratamento de Esgoto. Uma vez tratados, ambos são reutilizados na 
fertirrigação. 

 

GRI 303-3 CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
Captação de água por fonte - Em megalitros ML 

Indicador 
Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

Todas as áreas 
Áreas de Estresse 

Hídrico 
Todas as áreas 

Áreas de Estresse 
Hídrico 

Todas as áreas 
Áreas de Estresse 

Hídrico 

Água de superfície 31.458 31.458 62.220,1 62.220,1 31.458 71.665,83 

Água Subterrânea 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,80 

Total 31.570,8 31.570,8 62.332,9 62.332,9 31.570,8 71.778,63 

 

 

 

 



 

GRI 303-4 DESCARTE DE ÁGUA 
Não há descarte em nossas unidades, conforme descrito no GRI 303-2. 

 

GRI 303-5 CONSUMO DE ÁGUA 
Consumo= captação – descarte. Como descarte é igual a zero. Consumo = captação. 

 
 

  



 

Biodiversidade e Serviços ecossistêmicos 
GRI-103-2 e 103-3- Biodiversidade  
 

Os projetos e indicadores relacionados à biodiversidade estão descritos no Relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 2021/2022 na seção Capital 
Natural.  



 

Estratégia Climática 
GRI-103-2 e 103-3- Desempenho econômico, Emissões, Resíduos, Materiais  
 

GRI-305-1 EMISSÕES DIRETAS (ESCOPO 1) DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 
Indicador Unidade Safra 2019/2020 2020 2021 

a. Total de emissões diretas (Escopo 1) de GEE em 
toneladas métricas de CO2 equivalente 

t CO2 e 142.949,0 126.493,2 142.421,46 

b. Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e Análise Todos Todos Todos 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de 
CO2 equivalente. 

t CO2 e   2.405.704,43  

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: Discussão e Análise 2021 

i. a justificativa para sua escolha; Discussão e Análise Inventário auditado pela BVQI 

ii. emissões no ano-base; t CO2 e 142.421,46 

iii. O contexto de quaisquer mudanças significativas em 
emissões que geraram a necessidade de novos cálculos 
de emissões no ano-base. 

Discussão e Análise Não aplicável 

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de 
aquecimento global (GWP) usados ou uma referência à 
fonte de GWP 

Discussão e Análise Fonte do fatores de emissão: GHG Protocol Brasileiro, DEFRA, GHG Protocol agricultura, 
Ecoinvent versão 3.8, Macedo, Isaias; Seabra, Joaquim; Silva, João - Biomass and Energy 32 
(2008) p. 589 - Elsevier, 2008, Balanço de Massa, 3º comunicado Nacional , IPCC 2006, 

IPCC 2019, dentre outros. GWP- 2021- AR5 e 2020- AR4 

f. A abordagem de consolidação escolhida para as 
emissões; se participação acionária, controle financeiro 
ou controle operacional. 

Discussão e Análise Controle operacional 

g. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de 
cálculo adotadas. 

Discussão e Análise GHG PROTOCOL GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 

GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 



 

GRI-305-2 EMISSÕES INDIRETAS (ESCOPO 2) DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) PROVENIENTES 
DA AQUISIÇÃO DE ENERGIA 

Indicador Unidade Safra 2019/2020 2020 2021 

a. Total de emissões indiretas (Escopo 2) de GEE 
provenientes da aquisição de energia em toneladas 
métricas de CO2 equivalente calculadas com base na 
localização. 

t CO2 e 1.668,0 13.938,2 314,53 

b. Se aplicável, o total de emissões indiretas de GEE 
(Escopo 2) provenientes da aquisição de energia em 
toneladas métricas de CO2 equivalente calculadas com 
base no mercado. 

t CO2 e 1.668,0 13.938,2 314,53 

c. Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e Análise Todos Todos Todos 

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: Discussão e Análise 2021 

i. a justificativa para sua escolha; Discussão e Análise Inventário auditado pela BVQI 

ii. emissões no ano-base; t CO2 e 314,53 

iii. O contexto de quaisquer mudanças significativas em 
emissões que geraram a necessidade de novos cálculos 
de emissões no ano-base. 

Discussão e Análise Não aplicável 

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de 
aquecimento global (GWP) usados ou uma referência à 
fonte de GWP 

Discussão e Análise Fonte dos fatores de emissão: SIN e GWP- 2021- AR5 e 2020- 
AR4 

f. A abordagem de consolidação escolhida para as 
emissões; se participação acionária, controle financeiro 
ou controle operacional. 

Discussão e Análise Controle operacional 

g. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de 
cálculo adotadas. 

Discussão e Análise GHG PROTOCOL GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 

GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 



 

GRI-305-3 OUTRAS EMISSÕES INDIRETAS (ESCOPO 3) DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 
Indicador Unidade Safra 2019/2020 2020 2021 

a. Total de emissões indiretas (Escopo 3) de GEE em 
toneladas métricas de CO2 equivalente 

t CO2 e 12.622,0 54.888,3 93.038,30  

b. Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e Análise Todos Todos Todos 

c. Emissões biogênicas de CO2 em toneladas métricas de 
CO2 equivalente. 

   3.811,21  

d. Ano-base para o cálculo, se aplicável, incluindo: Discussão e Análise 2021 

i. a justificativa para sua escolha; Discussão e Análise Inventário auditado pela BVQI. Inclusão de outras categorias do 
escopo 3. 

ii. emissões no ano-base; t CO2 e 93.038,30 

iii. O contexto de quaisquer mudanças significativas em 
emissões que geraram a necessidade de novos cálculos 
de emissões no ano-base. 

Discussão e Análise Não aplicável 

e. Fonte dos fatores de emissão e índices de potencial de 
aquecimento global (GWP) usados ou uma referência à 
fonte de GWP 

Discussão e Análise Fonte do fatores de emissão: GHG Protocol Brasileiro, DEFRA, GHG Protocol agricultura, 
Ecoinvent versão 3.8, Macedo, Isaias; Seabra, Joaquim; Silva, João - Biomass and Energy 32 
(2008) p. 589 - Elsevier, 2008, Balanço de Massa, 3º comunicado Nacional , IPCC 2006, 
IPCC 2019, dentre outros.  

GWP- 2021- AR5 e 2020- AR4 

f. A abordagem de consolidação escolhida para as 
emissões; se participação acionária, controle financeiro 
ou controle operacional. 

Discussão e Análise Controle operacional 

g. Normas, metodologias, premissas e/ou ferramentas de 
cálculo adotadas. 

Discussão e Análise GHG PROTOCOL GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 

GHG PROTOCOL 

FERRAMENTA: 
SISTEMA 
COMBUSTECH 

 

 



 

 

GRI-305-4 INTENSIDADE DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 
Indicador Unidade Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

a. Índice de intensidade de emissões de GEE para a 
organização E1 

t CO2 e/t cana 0,0280 0,0239  0,0267  

a. Índice de intensidade de emissões de GEE para a 
organização E2 

t CO2 e/t cana 0,0003 0,0026  0,0001  

a. Índice de intensidade de emissões de GEE para a 
organização E3 

t CO2 e/t cana 0,0025 0,0104  0,0174  

t cana moída t cana moída 5.109.400,0 5.295.700,0 5.341.431,9 

b. Métrica específica (o denominador) escolhida pela 
organização para calcular esse índice. 

Discussão e Análise t cana moída 

c. Tipos de emissões de GEE incluídos no índice de 
intensidade; se diretas (Escopo 1), indiretas (Escopo 2) 
provenientes de aquisição de energia e/ou outras 
emissões indiretas (Escopo 3). 

Discussão e Análise E1, E2 e E3 

d. Gases incluídos no cálculo; se CO2, CH4, N2O, HFCs, 
PFCs, SF6, NF3 ou todos. 

Discussão e Análise Todos 

 

  



 

GRI-302-1- CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO 
Energia Consumida GJ    
Tipo de combustível Escopo 1 Escopo 2 Total 

Combustíveis não renováveis 438.110,74 
 

438.110,74 

Diesel / Brasil 50.919,25 
 

50.919,25 

Diesel-B10 268.101,63 
 

268.101,63 

Diesel-B11 115.949,03 
 

115.949,03 

Gás liquefeito de petróleo (GLP) 2.229,96 
 

2.229,96 

Gasolina / Brasil 178,88 
 

178,88 

Querosene de aviação 731,98 
 

731,98 

Combustíveis renováveis 12.282.754,36 
 

12.282.754,36 

02 04 05 Bagaço de cana-de-açúcar 12.068.360,23 
 

12.068.360,23 

Etanol hidratado 23.444,56 
 

23.444,56 

Palha 190.949,57 
 

190.949,57 

Eletricidade 
 

8.958,22 8.958,22 

Eletricidade / Brasil 
 

8.958,22 8.958,22 

Eletricidade exportada 
 

-886.224,06 -886.224,06 

Eletricidade / Brasil 
 

-886.224,06 -886.224,06 

Total 12.720.865,09 -877.265,84 11.843.599,26 

 

GRI-302-2- CONSUMO DE ENERGIA FORA DA ORGANIZAÇÃO 
Energia Consumida GJ   
Tipo de combustível Escopo 3 Total 

Combustíveis não renováveis 1.383.953,39 1.383.953,39 

Diesel / Brasil 1.383.608,79 1.383.608,79 

Querosene de aviação 344,59 344,59 

Total 1.383.953,39 1.383.953,39 

 



 

GRI-302-3- INTENSIDADE ENERGÉTICA 
Indicador Escopo 1 Escopo 2 Escopo 3 Total 
Consumo de energia (GJ) 12.720.865,09 -877.265,84 1.383.953,39 13.227.552,65 

Cana-de-açúcar (t) 10.682.863,84    
Intensidade energética (GJ/ton cana-de-açúcar) 1,19  0,13 1,24 

 

GRI 301-1. MATERIAIS UTILIZADOS POR PESO OU VOLUME 
Materiais toneladas (t) 
Materiais não renováveis 90.261,04 

Ácido Sulfúrico 1.163,84 
Adubo Nitrogenado Sintético 2.489,05 
Antiespumante 320,93 
Calcário calcítico 0,00 
Calcário dolomítico 42.796,02 
Diesel / Brasil 1.214,88 
Diesel-B10 6.396,60 
Diesel-B11 2.766,41 
Dispersante 137,19 
Fósforo 1.551,47 
Gasolina / Brasil 4,55 
Gesso agrícola 24.716,69 
Herbicidas 166,41 
Inseticidas 6,56 
Potássio 4.276,26 
Soda cáustica (NAOH) 1.740,36 
Uréia 513,83 

Materiais renováveis 5.358.926,80 
Cana-de-acúcar 5.341.431,92 
Etanol hidratado 1.033,71 
Palha 16.461,17 

Total Geral 5.449.187,84 



 

Economia Circular &  Gestão de resíduos 
 

GRI-306-3 RESÍDUOS GERADOS 
Peso total dos resíduos por composição dos resíduos 

Rótulos de Linha toneladas (t) 
Resíduos Não Perigosos 4.691.627,81 

02 04 04 Vinhaça 3.071.651,99 
02 04 05 Bagaço de cana-de-açúcar 1.356.007,72 
02 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados  176.303,70 
15 01 02 Embalagens de plástico 259,00 
15 02 03 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não abrangidos em 15 02 02 198,96 
16 01 24 Pneus inservíveis/usados de automóveis 2,69 
16 01 26 Pneus inservíveis/usados de caminhões/ônibus 34,10 
16 01 27 Pneus inservíveis/usados de motocicletas 0,08 
16 01 28 Pneus inservíveis/usados de tratores 15,12 
16 01 29 Pneus inservíveis/usados outras aplicações 15,30 
17 04 01 Cobre, bronze e latão 4,15 
17 04 02 Alumínio 8,47 
17 04 04 Zinco (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02) 0,00 
17 04 05 Ferro e aço 1.142,47 
20 01 01 Papel e cartão 226,43 
20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 48,68 
20 01 99 Outras frações não anteriormente especificadas 225,06 
Cinzas e fuligem 85.483,91 

Resíduos Perigosos 644,80 
02 01 08 Resíduos agrotóxicos e afins (agro-químicos) contendo substâncias perigosas 0,00 
13 02 01 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 143,18 
13 05 08 Misturas de resíduos provenientes de desarenadores 478,28 
16 06 01 Bateria e acumuladores elétricos à base de chumbo e seus resíduos, incluindo os plásticos provenientes da carcaça externa da bateria 22,83 
20 01 21 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 0,50 

Total Geral 4.692.272,61 

 

 



 

GRI-306-4 RESÍDUOS NÃO DESTINADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL 
Peso total dos resíduos não destinados para disposição final 

Rótulos de Linha Dentro da 
organização 

Fora da 
organização 

Total Geral 

Resíduos Não Perigosos 4.689.447,32 1.906,76 4.691.354,07 
Outras operações de recuperação  198,96 198,96 

15 02 03 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de proteção não 
abrangidos em 15 02 02 

 198,96 198,96 

Reciclagem 4.689.447,32 1.707,80 4.691.155,11 
02 04 04 Vinhaça 3.071.651,99  3.071.651,99 

02 04 05 Bagaço de cana-de-açúcar 1.356.007,72  1.356.007,72 

02 04 99 Outros resíduos não anteriormente especificados  176.303,70  176.303,70 

15 01 02 Embalagens de plástico  259,00 259,00 

16 01 24 Pneus inservíveis/usados de automóveis  2,69 2,69 

16 01 26 Pneus inservíveis/usados de caminhões/ônibus  34,10 34,10 

16 01 27 Pneus inservíveis/usados de motocicletas  0,08 0,08 

16 01 28 Pneus inservíveis/usados de tratores  15,12 15,12 

16 01 29 Pneus inservíveis/usados outras aplicações  15,30 15,30 

17 04 01 Cobre, bronze e latão  4,15 4,15 

17 04 02 Alumínio  8,47 8,47 

17 04 04 Zinco (Classe B conforme Resolução CONAMA 307/02)  0,00 0,00 

17 04 05 Ferro e aço  1.142,47 1.142,47 

20 01 01 Papel e cartão  226,43 226,43 

Cinzas e fuligem 85.483,91  85.483,91 

Resíduos Perigosos  166,02 166,02 
Outras operações de recuperação  143,18 143,18 

13 02 01 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados  143,18 143,18 

Reciclagem  22,83 22,83 
02 01 08 Resíduos agrotóxicos e afins (agro-químicos) contendo substâncias perigosas  0,00 0,00 
16 06 01 Bateria e acumuladores elétricos à base de chumbo e seus resíduos, incluindo os 

plásticos provenientes da carcaça externa da bateria 
 22,83 22,83 

Total Geral 4.689.447,32 2.072,77 4.691.520,09 



 

GRI-306-5 RESÍDUOS DESTINADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL 
Resíduos destinados para disposição final 

Resíduo Dentro da organização Fora da organização Total Geral 
Resíduos Não Perigosos 273,74  273,74 

Confinamento em aterro 273,74  273,74 
20 01 08 Resíduos biodegradáveis de cozinhas e cantinas 48,68  48,68 

20 01 99 Outras frações não anteriormente especificadas 225,06  225,06 

Resíduos Perigosos  478,78 478,78 
Outras operações de disposição   478,78 478,78 

13 05 08 Misturas de resíduos provenientes de desarenadores  478,28 478,28 

20 01 21 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio  0,50 0,50 

Total Geral 273,74 478,78 752,52 

 

  



 

Agenda Econômica e de Governança 
 

Gestão de riscos e oportunidades de negócios 
 

GRI-102-15 PRINCIPAIS IMPACTOS, RISCOS E OPORTUNIDADES 
Vide seção “Ética e Governança” do capítulo “Conteúdos Gerais” deste documento. 

 

 

Transparência e governança 
 

GRI-102-18 A GRI-102-39 - GOVERNANÇA 
 

  



 

Ética e integridade nos negócios 
 

GRI-419-1- NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS NA ÁREA SOCIOECONÔMICA 
Indicador Unidade Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 
Número de Processos Tributários Quantidade 1 0 2 

Valores Envolvidos nos Processos Tributários Reais 460.577,240 0 22.342.683,56 

Número de Processos Trabalhistas e Previdenciários Quantidade 70 55 102 

Valores Envolvidos nos Processos Trabalhistas e Previdenciários Reais 4.088,514 4.301.588 4.862.235,04 

Número de Processos de outra natureza (excluindo os ambientais, 
tributários e trabalhistas e previdenciários) 

Quantidade 1  2 

Valores Envolvidos nos Processos de outra natureza (excluindo os 
ambientais, tributários e trabalhistas e previdenciários) 

Reais 132.352  123.427 

 

GRI-307-1-NÃO CONFORMIDADE COM LEIS E REGULAMENTOS AMBIENTAIS 
A organização não identificou nenhum caso de não conformidade com leis e/ou regulamentos ambientais.  

 

GRI-206-1- AÇÕES JUDICIAIS POR CONCORRÊNCIA DESLEAL, PRÁTICAS DE TRUSTE E 
MONOPÓLIO 

Indicador Unidade Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

a.N° Total de ações judiciais por concorrência desleal, truste e 
práticas de monopólio- PENDENTES (quantidade) 

Número 0 0 0 

a. N° Total de ações judiciais por concorrência desleal, truste e 
práticas de monopólio- ENCERRADAS (quantidade) 

Número 0 0 0 

b. Principais resultados das ações judiciais concluídas, incluindo 
quaisquer decisões ou sentenças (discussão e análise) 

 NA NA NA 



 

Desempenho econômico 
GRI-201-1- VALOR ECONÔMICO DIRETO GERADO E DISTRIBUÍDO 

   Controladora    Consolidado  

  2022  2021  2022  2021          
Receitas      1.886.648       1.335.343       1.886.557       1.334.824  
Vendas de mercadorias, produtos e serviços       1.728.123        1.275.506        1.727.948        1.274.987  
Outras Receitas          157.640             78.124           157.724             78.124  
Devolução de Vendas            (6.758)          (10.619)            (6.758)          (10.619) 
Reversão (constituição) líquida de provisão para perdas de crédito esperadas              7.643             (7.668)              7.643             (7.668)          
Insumos adquiridos de terceiros       (409.681)       (194.500)       (399.983)       (194.775) 
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos         (319.359)         (258.224)         (309.567)         (258.164) 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros         (128.695)         (111.983)         (128.789)         (112.318) 
Ganho (perda) líquido decorrente mudança de valor justo e realização da mais ou menos valia dos ativos biológicos            35.530           177.184             35.530           177.184  
Reconhecimento (baixa) de valor justo de CBIOS               (165)              3.090                (165)              3.090  
Perda/recuperação de valores ativos              3.008             (4.567)              3.008             (4.567)          
Valor adicionado bruto      1.476.967       1.140.843       1.486.574       1.140.049           
Depreciação, amortização e exaustão       (416.925)       (396.262)       (398.083)       (377.940)          
Valor adicionado líquido produzido pela entidade      1.060.042          744.581       1.088.491          762.109  
Valor adicionado recebido em transferência         699.688          384.303          675.784          369.241  
Resultado de equivalência patrimonial            41.295             27.086             16.454             11.126  
Resultado de operações descontinuadas                   -                     -                     -                  534  
Receitas financeiras            73.239             43.468             74.176             43.832  
Ganho com variações cambiais            80.087           115.584             80.087           115.584  
Ganho em operações com derivativos          505.067           198.165           505.067           198.165           
Valor adicionado total a distribuir      1.759.730       1.128.884       1.764.275       1.131.350           
Distribuição do valor adicionado      1.759.730       1.128.884       1.764.275       1.131.350           
Pessoal           90.567            87.778            90.567            87.630  
Remuneração direta (custo)            66.890             67.304             66.890             67.226  
Benefícios            18.342             15.058             18.342             15.079  
F.G.T.S.              5.335               5.416               5.335               5.325           
Impostos, taxas e contribuições         327.285          201.544          332.986          205.585  
Federais          104.062             66.072           109.692             70.127  
Estaduais          223.199           135.418           223.270           135.404  
Municipais                  24                   54                   24                   54           
Remuneração de Capitais de Terceiros         908.260          669.113          907.104          667.686  
Despesas financeiras            96.894           117.181             95.738           115.754  
Perdas com variações cambiais            55.580           139.247             55.580           139.247  
Perda em operações com derivativos          705.928           384.090           705.928           384.090  
Despesas financeiras IFRS 16            49.858             28.595             49.858             28.595  
Aluguéis e arrendamentos                  
Remuneração de Capitais Próprios         433.618          170.449          433.618          170.449  
Lucros retidos           335.479           129.576           335.479           129.576  
Juros sobre o capital próprio             45.711                    -              45.711                    -   
Distribuição de dividendos             52.428             40.873             52.428             40.873  

 

  



 

Cadeia de valor sustentável e práticas de compra 
 

GRI-102-10 MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS NA ORGANIZAÇÃO E NA SUA CADEIA DE 
FORNECEDORES 
Vide seção “Perfil da Organização” no capítulo “Conteúdos Gerais” deste documento. 

 

 

GRI-204-1- PROPORÇÃO DE GASTOS COM FORNECEDORES LOCAIS 
Indicador Unidade Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

% valor gasto com fornecedores locais %  13% 12,01% 

Valor Gasto com Fornecedores Locais (em reais)    104,05 MM 

Valor Gasto com Fornecedores (em reais)    866,48  MM 

Definição geográfica de "local" usada pela organização Descrição   Buscamos sempre 
fornecedores locais e 
regionais, porém a 
análise é a mesma para 
todos os fornecedores. 

Definição usada para “unidades operacionais importantes" Descrição   UOL e UJM 

 

GRI-308-1- NOVOS FORNECEDORES SELECIONADOS COM BASE EM CRITÉRIOS AMBIENTAIS 
Foram selecionados 16 novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais. Temos um processo de avaliação de fornecedores críticos 
que é feita anualmente, através do sistema qualyteambuy . Conforme procedimento P-SUP-01-C. 

 

 

 

 



 

Prevenção e combate à corrupção 
 

GRI-205-1 OPERAÇÕES AVALIADAS QUANTO A RISCOS RELACIONADOS À CORRUPÇÃO 
Indicador Unidade Safra 2021/2022 

a. Número total e percentual de 
operações avaliadas quanto a 
riscos relacionados à corrupção. 

Número 1 

a. Número total e percentual de 
operações avaliadas quanto a 
riscos relacionados à corrupção. 

% 3 % (1/32) 

b. Riscos significativos 
relacionados à corrupção 
identificados por avaliação de 
riscos. (Discussão e análise) 

 Fatores de Riscos - Realização de atividades em desacordo com legislações, padrões de integridade ou diretrizes 
internas da Companhia, como por exemplo: Uso de equipamentos e instalações da Companhia para atendimento de 
funcionários e comunidade fora do horário de trabalho (ex: deslocamento rodoviário entre cidades); Aproveitamento de 
carregamento de produtos que são rejeitados por clientes para venda a outros da mesma região, sem retornar à sede da 
Jalles conforme legislação tributária vigente; Utilização de recursos hídricos acima das outorgas concedidas; Início de 
operações anteriormente à concessão das licenças e autorização; Doação de combustível a agentes públicos sem 
respeitar as políticas de doação; Manutenção e conservação de ativos públicos, como estradas nas proximidades da 
Companhia; Aquisição de itens e serviços diretamente pelas áreas de negócio e sem o devido envolvimento de 
Suprimentos. 

Atividades com conflito e suscetíveis a fraudes, sendo: Metas vinculadas à quantidade de produção e expedição de 
itens atribuídas à área de Qualidade; Governança corporativa com subordinação à áreas de negócio; Avaliação da 
qualidade e expedição de cana de açúcar realizada pela área de produção agrícola. 

Fatores de Riscos: Formalização de vínculo com fornecedores e parceiros sem realizar todos os processos de análise e 
identificar potenciais riscos de integridade; Programa de Integridade sem definições formais e maturidade necessária 
para o tamanho e operações da empresa; Concessão indevida de acessos a colaboradores da Companhia, e sem o 
monitoramento de possíveis atividades com potencial de fraude; Controle de itens de alto valor agregado de estoques 
ainda não estruturado e sujeitos a desvios e perdas significativas. 

Atividades de Controle: Reestruturação hierárquica garantir independência da área de com relação à produção, 
trazendo confiança nas análises e eliminando problemas de conflito; Utilização de ferramenta de segurança para 
interceptação de e-mails fraudulentos utilizada como forma de mitigar riscos à ataques cibernéticos; Execução de 
projetos com foco na implementação de controles relacionados a desvios de materiais e com impacto positivo nos 
indicadores. 

 



 

GRI-205-2 COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS DE COMBATE À 
CORRUPÇÃO 
 

GRI-205-2.a. Número total e percentual de membros do órgão de governança aos quais foram comunicados as políticas e os 
procedimentos de combate à corrupção adotados pela organização, discriminados por região 

Indicador 
Número de membros do 

órgão de governança 
Número de membros 

comunicados 
Percentual (%) 

Região Sul 0 NA NA 

Região Sudeste 7 7 100 

Região Norte 0 NA NA 

Região Nordeste 1 1 100 

Região Centro-oeste 2 2 100 

Total 10 10 100 

 

GRI-205-2.b1. Número total e percentual de empregados aos quais foram comunicados as políticas e os procedimentos de 
combate à corrupção adotados pela organização, discriminados por categoria funcional   

Indicador Número de colaboradores 
Número de colaboradores 

comunicados 
Percentual (%) 

Presidência & Diretoria (N-1) 4 4 100 

Gerência (N-2) 14 14 100 

Outros Cargos de Liderança (N-3) 74 74 100 

Técnico e Administrativo 214 214 100 

Operacional 3.334 3.334 100 

Total 3.640 3.640 100 

 



 

GRI-205-2.b2. Número total e percentual de empregados aos quais foram comunicados as políticas e os procedimentos de 
combate à corrupção adotados pela organização, discriminados por região. 

Indicador Número de colaboradores 
Número de colaboradores 

comunicados 
Percentual (%) 

Região Sul 0 NA NA 

Região Sudeste 7 7 100 

Região Norte 0 NA NA 

Região Nordeste 1 1 100 

Região Centro-oeste 3.632 3.632 100 

Total 3.640 3.640 100 

 

GRI-205-2.c1. Número total e percentual de parceiros de negócios aos quais foram comunicados as políticas e os procedimentos 
de combate à corrupção adotados pela organização, discriminados por tipo de parceiro e região. Descreva se as políticas e os 
procedimentos de combate à corrupção da organização foram comunicados a quaisquer outras pessoas ou organizações- por 
tipo de parceiro 

Nome do tipo de parceiro 
Número de parceiros de 

negócios 

Número de parceiros de 
negócios comunicados 

Percentual (%) 

Manutenção Industrial 106 106 100 

Manutenção Agrícola 97 97 100 

Compra Equipamentos Agrícola 36 36 100 

Total 239 239 100 

 

 

 

 

 



 

GRI-205-2.c2. Número total e percentual de parceiros de negócios aos quais foram comunicados as políticas e os procedimentos 
de combate à corrupção adotados pela organização, discriminados por tipo de parceiro e região. Descreva se as políticas e os 
procedimentos de combate à corrupção da organização foram comunicados a quaisquer outras pessoas ou organizações- por 
região 

Indicador Número de parceiros de 
negócios 

Número de parceiros de 
negócios comunicados 

Percentual (%) 

Região Sul 101 101 100 

Região Sudeste 897 897 100 

Região Norte 7 7 100 

Região Nordeste 24 24 100 

Região Centro-oeste 729 729 100 

Total 1.758 1.758 100 

 

Jalles Machado Corporativo GRI 205-2.d - 205-2.d. Número total e percentual de membros do órgão de governança que receberam capacitação em 
combate à corrupção, discriminados por região. 

Indicador Número de membros do 
órgão de governança 

Número de membros 
treinados 

Percentual (%) 

Região Sul 0 NA NA 

Região Sudeste 7 7 100 

Região Norte 0 NA NA 

Região Nordeste 1 1 100 

Região Centro-oeste 2 2 100 

Total 10 10 100 

 

 

 



 

Jalles Machado Corporativo GRI 205-2.e1 - 205-2.e1. Número total e percentual de empregados que receberam capacitação em combate à corrupção, 
discriminados por categoria funcional e região- por categoria funcional 

Indicador Número de colaboradores Número de colaboradores 
treinados 

Percentual (%) 

Presidência & Diretoria (N-1) 4 4 100 

Gerência (N-2) 14 14 100 

Outros Cargos de Liderança (N-3) 74 74 100 

Técnico e Administrativo 214 214 100 

Operacional 3334 3334 100 

Total 364 364 100 

 

Jalles Machado Corporativo GRI 205-2.e2 - 205-2.e2. Número total e percentual de empregados que receberam capacitação em combate à corrupção, 
discriminados por categoria funcional e região- por região 

Indicador Número de colaboradores Número de colaboradores 
treinados 

Percentual (%) 

Região Sul 0 NA NA 

Região Sudeste 7 7 100 

Região Norte 0 NA NA 

Região Nordeste 1 1 100 

Região Centro-oeste 3.632 3.632 100 

Total 3.640 3.640 100 

 

 

 

 

 



 

GRI-205-3 CASOS CONFIRMADOS DE CORRUPÇÃO E MEDIDAS TOMADAS 
Indicador Unidade Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

Casos confirmados de corrupção e ações 
tomadas 

Número 4 5 01 

Ação: A empresa paralisou 
a contratação de frete no 

sistema CIF com a empresa 
citada. 

Número total de denúncias de corrupção    9 

Casos confirmados em que empregados 
foram demitidos ou punidos por corrupção 

Número 0 3 0 

Casos confirmados em que contratos com 
parceiros comerciais foram rescindidos ou 
não renovados em decorrência de 
violações relacionadas à corrupção 

Número 0 1 1 

Percentual de operações em que 
ocorreram as denúncias de corrupção 

   7% 

 

 

 

 

  



 

SASB AG PRODUTOS AGRÍCOLAS 
 

SASB-FB-AG-430- Impactos Socioambientais dos Ingredientes na Cadeia de Suprimentos 

Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB-FB-AG-430a.1- Porcentagem de 
matérias-primas agrícolas que são certificadas 
por uma terceira parte de um padrão 
socioambiental (% por gasto) 

100%. Padrões de 
sustentabilidade- ISO 
14001,Bonsucro, Renovabio,  
Fair trade IBD, SEDEX/S-meta, 
NON GMO 

100%. Padrões de 
sustentabilidade- ISO 
14001,Bonsucro, Renovabio,  
Fair trade IBD, SEDEX/S-meta, 
NON GMO 

100%. Padrões de 
sustentabilidade- ISO 
14001,Bonsucro, Renovabio,  
Fair trade IBD, SEDEX/S-meta, 
NON GMO 

SASB-FB-AG-430a.2- Auditorias 
socioambientais dos fornecedores  1: índice de 
não conformidades (índice) 

JM: 26 auditorias, 102 não 
conformidades menores e 102 
planos de ação. Não houve 
maiores. 
UOL: 7 auditorias, 37 não 
conformidades menores e 37 
planos de ação. Não houve 
maiores. 

JM: 28 auditorias, 33 não 
conformidades menores e 33 
planos de ação. Não houve 
maiores. 
UOL: 12 auditorias, 15 não 
conformidades menores e15 
planos de ação. Não houve 
maiores 

JM: 11  auditorias, 27 não 
conformidades menores e 7 
planos de ação. Houve 1 não 
conformidade maior. 
UOL: 3 auditorias, 5 não 
conformidades menores e 1 
plano de ação. Não houve não 
conformidade maior. 

SASB-FB-AG-430a.2- Auditorias 
socioambientais dos fornecedores  2: Planos de 
ações corretivas para (a) não conformidades 
maiores (índice) 

JM: Não houve maiores. 
UOL: Não houve maiores. 

JM: Não houve maiores. 
UOL: Não houve maiores 

JM: 1 plano de ação para a não 
conformidade maior. Na UOL não 
houve maior 

SASB-FB-AG-430a.2- Auditorias 
socioambientais dos fornecedores 2: Planos de 
ações corretivas para (b) não conformidades 
menores (índice) 

JM: 26 auditorias, 102 não 
conformidades menores e 102 
planos de ação.  
UOL: 7 auditorias, 37 não 
conformidades menores e 37 
planos de ação.  

JM: 28 auditorias, 33 não 
conformidades menores e 33 
planos de ação.  
UOL: 12 auditorias, 15 não 
conformidades menores e15 
planos de ação.  

JM: 11  auditorias, 27 não 
conformidades menores e 7 
planos de ação. 
UOL: 3 auditorias, 5 não 
conformidades menores e 1 
plano de ação. Não houve não 
conformidade maior. 



 

Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB-FB-AG-430a.3- Descrição da estratégia 
de gestão de riscos ambientais e sociais devido 
ao aumento da utilização de fornecimento de 
comodities (discussão e análise) 

A empresa faz a estruturação da gestão de riscos, entendendo a organização e o seu contexto, a política 
de gestão de riscos, definindo a capacidade, apetite e tolerância ao risco da companhia, estabelecendo 
mecanismos de comunicação e reporte. 
Faz a identificando dos riscos, definindo estratégicas, os riscos estratégicos, os fatores de risco e as 
ações mitigatórias. 
Feito isto, é feita a avaliação do risco, a probabilidade de materialização do risco, o impacto da 
materialização do risco, a organização dos riscos avaliados (por criticidade) e definindo a periodização 
dos riscos avaliados. 
Após as etapas acima, é feita a resposta ao risco, definindo o dono do risco, a definição do tipo de 
resposta ao risco, a elaboração de planos de ação, a definição de KRI (Key Risk Indicator) e após a 
documentação dos KRI´s. 
Por fim é feito o gerenciamento dos riscos junto a empresa como um todo. 

 SASB-FB-AG-430b.1- Descrição das 
estratégias para gerenciamento do uso de 
organismos geneticamente modificados 
(discussão e análise) 

A empresa possui em sua cultura de não fazer uso de produtos e insumos OGM, tanto ná área agrícola 
como na área industrial. 
A empresa JM possui certificações NON OGM. A Uol não tem certificação mas, por cultura da empresa 
não faz uso de OGM. 

 

SASB-FB-AG-440- Ingredientes 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB-FB-AG-440a.1- Identificação das 
principais culturas, riscos e oportunidades 
relacionados a 
mudanças climáticas 

1 As principais culturas que temos é a cana-de-açúcar convencional e orgânica, soja orgânica e 
crotalária. Tanto na JM como na UOL, são utilizadas técnicas agrícolas como plantio direto, uso de 
adubação verde, uso de vinhaça e composto de adubo orgânico em substituição ao adubo químico. 
Fazemos o uso de cotésias no combate a broca da cana em vez de produtos agrotóxicos. Aplicação da 
agricultura de precisão. Na indústria estamos implantando ao longo dos anos a indústria 4.0, com várias 
inovações tecnológicas. Todas estas ações mitigam a emissão de GEE. 

SASB-FB-AG-440a.2- Porcentagem de 
matérias-primas adquiridas de regiões com 
alto ou muito alto estresse hídrico (% por 
gasto) 

100% 100% 100% 

 



 

 

SASB- FB-AG-000.A- Produção da Principal Cultura 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- FB-AG-000.A- Produção da Principal 
Cultura (em t) 

5.109.400 5.295.700 5.341.432 

 

SASB-FB-AG-000.B- Número de Unidades Processadoras 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB-FB-AG-000.B- Número de Unidades 
Processadoras (em número) 

2 2 2 

 

SASB-FB-AG-000.C- Total de Área em Produção 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB-FB-AG-000.C- Total de Área em 
Produção (em hectares) 

JM- 41.838,0 
UOL-27.309,5 

JM- 42.044,4 
UOL-26.207,2 

JM: 36.970,4 
UOL: 25.788,1 

 

SASB-FB-AG-000.D- Custos dos Produtos Agrícolas Adquiridos Externamente 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB-FB-AG-000.D- Custos dos Produtos 
Agrícolas Adquiridos Externamente (em Reais) 

NA NA NA 

 

  



 

SASB RR BIOCOMBUSTÍVEIS 
 

SASB- RR-BI-120- Qualidade do Ar 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-120a.1 - Emissões atmosféricas 
NOx (excluindo N2O) (em t)   

831,66 

SASB- RR-BI-120a.1 - Emissões atmosféricas 
SOx (em t)   

NA 

SASB- RR-BI-120a.1 - Emissões atmosféricas 
Compostos orgânicos voláteis (VOC) (em t)   

NA 

SASB- RR-BI-120a.1 - Emissões atmosféricas 
Material particulado (MP) (em t)   

816,97 

SASB- RR-BI-120a.1 - Emissões atmosféricas 
Poluentes atmosféricos perigosos (HAPs) (em 
t)   

- 

SASB RR-BI-120a.2 Número de incidentes e 
não conformidades com padrões, leis e 
regulamentos (número)   

Sem ocorrência 

 

  



 

SASB- RR-BI-140- Gestão de Recursos Hídricos na Produção 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-140a.1- 1: Captação de água total 
(em 1.000 m3 = ML (megalitros) 

31.570,8 62.332,9 71.778,6 

SASB- RR-BI-140a.1- 2: Água total consumida 
(em 1.000 m3= ML (Megalitros) 

31.570,8 62.332,9 71.778,6 

SASB- RR-BI-140a.1- 3: % de cada em regiões 
de stress hídrico alto ou muito alto (em %) 

100% 100% 100% 

SASB- RR-BI-140a.2- Gestão de riscos hídricos 
e descrição das estratégias e práticas para 
mitigar esses riscos (Discussão e análise) 

Fatores de Riscos: Necessidade de uso de água acima dos volumes médios da indústria e da 
disponibilidade da região, devido concentração das operações em áreas sujeitas a secas prolongadas. 
Órgãos públicos de algumas regiões do país realizando cobrança, ou até mesmo veto, do uso da água em 
produções agrícolas. Possibilidade de aplicação nas localidades da Jalles Machado pode impactar os 
custos e tornar os produtos menos competitivos. 
Ações e/ou Controles mitigatórios existentes: Investimentos realizados para desenvolvimento de 
novas técnicas agrícolas e diminuição da dependência da captação de águas. Companhia planeja realizar 
o processo de M&A em outro estado para mitigar riscos relacionados a escassez de recursos naturais da 
região em que atua. Solicitação de outorgas de água acima da necessidade para algumas unidades 
industriais. Realizar a construção de barragens para a acumulação de água de chuva e disponibilizá-la 
durante a irrigação em período de estiagem. Esta estratégia é para evitar a captação direta do 
manancial, que já está em escassez hídrica alta. 

SASB- RR-BI-140a.3- Número de incidentes e 
não conformidades relacionadas a padrões, leis 
e regulamentos de qualidade da água (número) 

zero zero zero 

 

  



 

SASB- RR-BI-410- Análise de Ciclo de Vida, Balanço de Emissões 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-410a.1- Emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) - análise de ciclo de vida por 
tipo de biocombustível ) 
(em g CO2eq/MJ) - Etanol Hidratado 

 JM- Hidratado- 70,1 
UOL-Hidratado- 61,7 

 JM- Hidratado- 70,1 
UOL-Hidratado- 61,7 

 JM- Hidratado- 70,1 
UOL-Hidratado- 61,7 

SASB- RR-BI-410a.1- Emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) - análise de ciclo de vida por 
tipo de biocombustível ) 
(em g CO2eq/MJ) - Etanol Anidro 

JM- Anidro- 70,5     JM- Anidro- 70,5     JM- Anidro- 70,5     

 

SASB- RR-BI-430- Fontes e Impactos Ambientais nas Produções das Culturas 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-430a.1- Descrição da estratégia 
de gestão dos riscos associados aos impactos 
ambientais nas produções das culturas 
(Discussão e análise) 

A empresa tem todo o mapeamento de seus aspectos e impactos ambientais associados a cada atividade 
desenvolvida em sua produção. Somos a empresa do setor com o maior número de certificações 
socioambientais que atestam o nosso compromisso com a gestão de riscos e mitigação de nossos 
impactos ambientais. 

SASB- RR-BI-430a.2- % da produção de 
biocombustíveis certificado por terceira parte 
por um padrão de sustentabilidade ambiental 
(em % de galões) 

100%. Padrões de sustentabilidade- ISO 14001,Bonsucro, Renovabio,  Fair trade IBD, SEDEX/S-meta, 
NON GMO 

 

  



 

SASB- RR-BI-530- Gestão do Ambiente Legal e Regulatório 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-530a.1- Quantidade de subsídios 
recebidos por meio de programas 
governamentais (US$) 

JM- Fomentar 3.092.410; JM- 
Crédito outorgado sobre etanol 
anidro carburante- 1.872.768; 
JM- Reintegra- 106.939; UOL 
Produzir- 6.515.979; Total- 
11.588.097 

JM- Fomentar 4.646.648; JM- 
Crédito outorgado sobre etanol 
anidro carburante- 2.535.977; 
JM- Reintegra- 43.149; UOL 
Produzir- 12.485.739; Total- 
19.711.513 

JM- Fomentar 7.082.621; JM- 
Crédito outorgado sobre etanol 
anidro carburante- 1.569.065; 
JM- Reintegra- 8.925.282; UOL 
Produzir- 11.402.350; Total- 
28.979.317 

SASB- RR-BI-530a.2- Discussões sobre 
posições corporativas relacionadas às 
regulamentações e políticas governamentais 
para endereçar os fatores ambientais e sociais 
que afetam a indústria (Discussão e análise) 

A empresa participa ativamente de fóruns nesta esfera, para sempre estar atualizada com os atos 
regulatórios. Esta discussão envolve os setores Jurídico, RH, Segurança e Medicina do Trabalho, SGI, 
Financeiro (Contabilidade, Tesouraria, Gestão de Riscos), Assessoria de Comunicação e o setor de RI. 
Não que sejam somente estes, dependendo do conteúdo e contexto podem se agregar outros setores. 
Mas sempre tem a participação da empresa. 

 

SASB- RR-BI-540- Segurança Operacional e Resposta e Preparo a Emergências 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-540a.1- Número de incidentes 
(em número) 

NA NA NA 

SASB- RR-BI-540a.1- Taxa de frequência (em 
taxa) 

1,46 0,96 0,72 

SASB- RR-BI-540a.1- Taxa de gravidade (em 
taxa) 

55,16 45,22 51,74 

 

  



 

SASB- RR-BI-000.A- Capacidade de Produção de Biocombustíveis 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-000.A- Capacidade de Produção 
de Biocombustíveis (em milhões de galões) 

Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

 

SASB- RR-BI-000.B- Produção  
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-000.B- Produção de 1: 
Combustível renovável (em milhões de galões) 

   

SASB- RR-BI-000.B- Produção de 2: 
Biocombustível avançado  (em milhões de 
galões) 

JM- 28,8 
UOL-43,3 

JM- 28,1 
UOL-34,4 

JM-28,9 
UOL- 34,7 

SASB- RR-BI-000.B- Produção de 3: Diesel 
baseado em biomassa (em milhões de galões) 

   

SASB- RR-BI-000.B- Produção de 4: 
Biocombustível de celulose (em milhões de 
galões) 

   

 

SASB- RR-BI-000.C- Quantidade de Cultura Utilizada na Produção 
Indicador Safra 2019/2020 Safra 2020/2021 Safra 2021/2022 

SASB- RR-BI-000.C- Quantidade de Cultura 
Utilizada na Produção (em t) 

                   5.109.400                   5.295.700                  5.341.432  

 

  



 

TCFD 
 

TCFD 1 - TCFD- 1- GOVERNANÇA  
1.1. Descrição da supervisão do conselho de administração 
 

Comitê do conselho- Comitê de Auditoria 
A Jalles Machado possui um Comitê de Auditoria que está diretamente comprometido com as avaliações de riscos e oportunidades de negócios incluindo 
as questões de mudanças climáticas na empresa. Esse Comitê é responsável pela aprovação da Política de Gerenciamento de Riscos (“Política”) que tem 
por objetivo estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades a serem observados no processo de gerenciamento de riscos inerentes às atividades de 
negócio da Jalles Machado S.A. (“Companhia”), de forma a identificar e monitorar os riscos relacionados à Companhia ou seu setor de atuação incluindo 
riscos climáticos. Na Safra 2021/2022 um dos riscos climáticos apontados na avaliação de riscos estratégicos da empresa foram os riscos: Escassez de 
Recursos Naturais e Riscos Climáticos. De forma a mitigar este risco várias ações já foram implementadas na Jalles Machado tais como: Utilização de 
forma responsável os recursos hídricos por meio das seguintes iniciativas: construções de barragens; irrigação por gotejamento; manejo do solo para 
evitar assoreamentos e erosões com carreamento aos mananciais; modernização de equipamentos industriais no sentido de economizar o uso de água no 
processo; reuso de água na indústria através de circuitos fechados, além do reaproveitamento de 100% da vinhaça, torta de filtro e cinzas das caldeiras 
em nossos processos agrícolas, contribuindo para a circularidade do planeta. 
 

Comitê do conselho- Comitê Financeiro 
A Jalles Machado possui um comitê financeiro que está diretamente comprometido em emitir recomendações ao Conselho de Administração da 
Companhia sobre as políticas financeiras da Companhia, emitir recomendações sobre o plano anual de objetivos e metas da Companhia, bem como o 
respectivo orçamento e emitir recomendações sobre propostas de investimento e/ou desinvestimento e de financiamento dentro do limite de alçada 
definido pelo Conselho de Administração. Esse Comitê é responsável por opinar e recomentar à diretoria e, se necessário, ao Conselho de Administração, 
sobre os riscos e estratégias a serem adotadas pela Companhia, concernentes à gestão financeira (exposição cambial, estratégia de captações e 
estratégia de comercialização), opinar e recomendar propostas de investimentos e financiamentos (conforme limite de alçada definido pelo Conselho de 
Administração), acompanhar a execução do orçamento do exercício, analisar as políticas de riscos corporativos, exceto aquelas relativas ao 
relacionamento e análise de risco dos emissores, políticas financeiras e sistemas internos de controle financeiro da Companhia, estabelecer estratégias 
para a manutenção da Liquidez da Companhia, acompanhar e emitir recomendações à diretoria e, se necessário, ao Conselho de Administração sobre os 
riscos relacionados à exposição cambial, estabelecer estratégias para o cumprimento do Limite de Exposição Cambial da Companhia, que será definido 
por Conselho de Administração. Como exemplo de decisões que contribuem com a estratégia climática da empresa tomadas pelo conselho de 
administração assessorados pelo comitê financeiro na Safra 2021/2022 foram as seguintes: aumento da capacidade e o portifólio de produtos 
sustentáveis, expansão da participação da empresa na produção de açúcar orgânico o qual possui uma menor pegada de carbono devido à utilização de 
bioinsumos em substituição aos insumos nitrogenados. 



 

Comitê do conselho – Área de Sustentabilidade 
A Jalles Machado possui uma área de Sustentabilidade que está diretamente comprometida com as questões de mudanças climáticas na empresa. Essa 
área é responsável por propor as políticas e diretrizes relacionadas à sustentabilidade, responsabilidade social e preservação ambiental que são 
aprovadas no conselho de administração da Jalles Machado. Na Safra de 2021/2022 o plano de atividades, incluiu  a definição dos indicadores chaves de 
desempenho ESG 2030 os quais possuem indicadores de mudanças do clima como por exemplo:  Investimento SHESG, Produção certificada no programa 
orgânico, Água total consumida, Áreas de preservação permanente e reserva legal protegidas, Recuperação de áreas com plantio de mudas nativas, 
Emissões de GEE - Escopos 1, 2 e 3, Emissões de CO2 evitadas pela empresa,  Energia consumida dentro da organização, Produção certificada no 
programa Renovabio, CBIOs Escriturados, Total de resíduos gerados reaproveitados pela empresa, Produtividade Agrícola - TCH, Açúcar Total 
Recuperado - ATR, Produtividade de açúcar na cana - TPH e Gastos com insumos químicos. Todos estes indicadores chaves de desempenho tem impacto 
direto na redução das emissões de GEE da companhia. A empresa fará o monitoramento dos indicadores na Safra 2022/2023 para que possa em 2023 
definir metas de médio e longo prazo aprovadas pelo conselho de administração e preferencialmente alinhadas com os limites de 1,5ºC estipulados pela 
inciativa Science Based Targets (SBTi). Em 2022 a empresa irá reportar para o CDP Clima 2022 com o objetivo de dar maior robustez e transparência ao 
seu desempenho em mudança do clima.   
 

CEO 
O Gerenciamento da Mudança Clima na Jalles Machado é de responsabilidade da área de Sustentabilidade. A área reporta diretamente ao CEO. A área 
de Sustentabilidade é responsável por formular estratégias e gerenciar/realizar ações contempladas no tema de Mudanças Climáticas e emissões de GEE 
da Jalles Machado quais sejam : (1) Mitigação; (2) Adaptação e (3) Transição para uma economia de baixo carbono. Dentro deste tema material estão 
englobadas atividades como o gerenciamento das emissões de GEE de toda companhia, elaboração de estratégia de gerenciamento ao risco climático e 
disseminação da cultura/tecnologias de baixo carbono dentro da companhia. Com isso, o CEO da Jalles Machado é responsável por 
supervisionar/aprovar os principais temas correlacionadas com estratégia climática. Na Safra 2021/2022 foram aprovados os indicadores chaves de 
desempenho relacionados às mudanças climáticas pela alta liderança que serão monitorados mensalmente pelo comitê executivo e trimestralmente pelo 
conselho de administração. Exemplos de tecnologias que serão necessárias para a transição para uma economia de baixo carbono e que já são utilizadas 
pela Jalles Machado: produção orgânica (66,35% da produção da Jalles Machado é certificada no programa orgânico, um aumento de 12,80% na Safra 
2021/2022 em relação à última Safra), manutenção da produtividade agrícola ótima (TCH, ATR e TPH benchmark do setor. Fonte: PECEGE), utilização de 
bioinsumos orgânicos/adubação orgânica em substituição à adubação química (na Safra 2021/2022 ocorreu a ampliação da utilização da vinhaça para 
80% da área, um aumento de 12,75% em relação à área aplicada na safra anterior, 100% do plantio com a utilização do composto orgânico dentro do 
sulco), rotação de cultura com a utilização de leguminosas, como a soja e a crotalária, ensaios de aplicação de novas variedades que possibilitem a 
produção de cana sustentável com o melhor aproveitamento do solo, melhoria da produtividade e do potencial produtivo e potencialização da produção 
com o complemento da irrigação em determinada época da Safra e formação da equipe técnica de forma holística para que os colaboradores possam 
contribuir em todas as fases do processo produtivo desde a as fases de Elaboração de Plantio , Implantação da Estrutura de Plantio e a Fase de Operação 
e Colheita. 

 

 



 

1.2. Papel dos executivos no mapeamento e gestão da agenda 
Frequência com que as questões 
relacionadas ao clima são um 
item da agenda programada 

Mecanismos de governança nos quais as 
questões relacionadas ao clima estão 

integradas 
Escopo da supervisão no nível do conselho 

Mensalmente Monitoramento da implementação e do 
desempenho de objetivos 
 
Monitoramento e supervisão do progresso 
em relação às metas e objetivos para tratar 
das questões climáticas 

A reunião de Diretoria para avaliar os indicadores chave de desempenho 
possui frequência habitual de 1 vez por mês, contando com a 
participação do CEO, Diretor Financeiro, Diretor comercial, Diretor de 
Operações .O tema de Sustentabilidade, incluindo assuntos relacionados 
a Mudança do Clima, é apresentado sem frequência específica pelo 
Gerente de Sustentabilidade (que reporta diretamente para o CEO). Um 
exemplo de aprovação/supervisão na Safra 2021/2022 foi a aprovação 
dos indicadores ESG 2030. Para a Safra 2022/2023 está previsto: (1) à 
definição das metas para cada um dos indicadores ESG 2030, (2) a 
inclusão de tais indicadores na remuneração dos executivos à partir da 
Safra 2023/2024, (3) a aprovação do plano ESG 2030 que engloba todas 
as atividades  que serão executadas nos próximos 2 anos relacionadas à 
sustentabilidade incluindo Mudança do Clima na Jalles Machado. O 
plano ESG 2030- capítulo de mudanças climáticas  será divido em 
algumas  frentes de atuação, entre elas: (1) Gestão das emissões de GEE 
mensalmente ; (2) Oportunidades relacionadas à mudanças do clima e 
produtos de baixo carbono, (3) Projeto TCFD , (4) Projeto CDP (5) 
Precificação de Carbono e (6) Compensações.  

Programado – algumas reuniões Análise e orientação de estratégia 
Análise e orientação dos principais planos 
de ação 
Análise e orientação de planos de negócios 
Definição de objetivos de desempenho 
Monitoramento da implementação e do 
desempenho de objetivos 
Monitoramento e supervisão do progresso 
em relação às metas e objetivos para tratar 
das questões climáticas 

Para a Safra de 2022/2023 será apresentada para a aprovação do 
conselho a proposta de metas para os indicadores chave de desempenho 
ESG 2030 e o plano ESG 2030 com os principais marcos e atividades 
para atingimento dos objetivos.  

 

 

 



 

TCFD- 2- ESTRATÉGIA 
Indicador Descrição 

2.1. Transparência quanto aos riscos e oportunidades 
identificados no curto, médio e longo prazo 

A empresa reporta no seu relatório de sustentabilidade o mapa de riscos estratégicos 
incluindo os riscos climáticos e risco de escassez de recursos naturais        

 2.2. Impacto dos temas identificados no portfólio e na estratégia Detalhamento dos riscos climáticos e risco de escassez de recursos naturais 
2.3. Resiliência do negócio frente a cenários climáticos Detalhamento dos riscos climáticos e risco de escassez de recursos naturais 

A Companhia pode ser afetada de forma adversa pela sazonalidade e pelas variações climáticas. 

Os negócios da Companhia estão concentrados na região centro-oeste do Brasil. Dessa forma, a Companhia está sujeita à sazonalidade decorrente do 
ciclo de colheita da cana-de-açúcar na região centro-oeste do Brasil. O período de colheita anual de cana-de-açúcar no centro-oeste do Brasil tem início 
geralmente em abril/maio e fim em novembro/dezembro, o que gera oscilações nos volumes de estoques e no custo dos produtos vendidos, 
especialmente no início e fim da safra quando o custo fixo operacional tende a ser maior em virtude de menores níveis de sacarose na cana-de-açúcar 
colhida, maior volume de chuvas e início das nossas atividades industriais. Eventuais perdas de produção de cana-de-açúcar “própria”, em virtude dos 
fatores acima mencionados, podem causar uma queda no volume de produção da Companhia ou levar a Companhia a ter que adquirir mais cana-de-
açúcar de terceiros, podendo representar um aumento dos seus custos de produção e impactando negativamente o seu resultado operacional. A 
Companhia pode não ser capaz de prever adequadamente os fluxos de demanda de seus produtos, o que pode resultar em excesso de estoque ou falta de 
produtos em virtude dos fatores acima mencionados. Dessa forma, essa sazonalidade pode afetar negativamente os resultados operacionais da 
Companhia. 

  



 

 

N. Risco Riscos de Mudanças Climáticas 

Risco Mudanças Climáticas 
Categoria Estratégico 
Diretrizes Estratégicas Ambiental 
Fatores de Risco -Concentração dos negócios em uma única região, sujeita a variações climáticas acima das tolerâncias e 

com impacto direto nos custos e eficiência da produção agrícola.  
Ações e/ou Controles mitigatórios existentes -Investimentos substantivos realizados para minimizar os impactos do clima na produção agrícola, 

considerando patrocínio de desenvolvimento de materiais genéticos resistentes à região, irrigação e 
técnicas operacionais.  
-Companhia planeja realizar o processo de M&A em outro estado para mitigar a centralização da 
produção agrícola em área sujeita à perdas devido às variações climáticas. 

Macroprocesso relacionado ao Fator de Risco -Planejamento Estratégico; 
-Operações Agrícolas; 
-Meio Ambiente. 

Criticidade 4. Crítico 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

N. Risco Risco de Escassez de Recursos Naturais 

Risco Escassez de Recursos Naturais 
Categoria Estratégico 
Diretrizes Estratégicas Ambiental 
Fatores de Risco -Necessidade de uso de água acima dos volumes médios da indústria e da disponibilidade da região, 

devido concentração das operações em áreas sujeitas a secas prolongadas.  
-Órgãos públicos de algumas regiões do país realizando cobrança, ou até mesmo veto, do uso da 
água em produções agrícolas. Possibilidade de aplicação nas localidades da Jalles Machado pode 
impactar os custos e tornar os produtos menos competitivos. 

Ações e/ou Controles mitigatórios existentes -Investimentos realizados para desenvolvimento de novas técnicas agrícolas e diminuição da 
dependência da  captação de águas.   
-Companhia planeja realizar o processo de M&A em outro estado para mitigar riscos relacionados a 
escassez de recursos naturais da região em que atua. 
-Solicitação de outorgas de água acima da necessidade para algumas unidades industriais. 

Macroprocesso relacionado ao Fator de Risco -Gestão de Estoques e Produção; 
-Operações Agrícolas; 
-Meio Ambiente. 

Criticidade 4. Crítico 

 

  



 

TCFD- 3- GESTÃO DE RISCO 
Indicador Descrição 

3.1. Processo para mapeamento e 
avaliação de riscos climáticos 

A organização define “horizontes temporais de curto, médio e longo prazo” de acordo com a seguinte regra: curto 
prazo- 1 à 3 anos, médio prazo - 5 à 10 anos e longo prazo- acima de 10 anos. A área de Gestão de Riscos possui 
uma régua onde os riscos são nivelados e categorizados através de 7 qualificadores. Essa também é utilizada para 
classificar e categorizar os potenciais impactos relacionados a Mudança do Clima. 
Os sete qualificadores são: (1) Conformidade; (2) Continuidade e Perenidade; (3) Imagem & Reputação; (4) Meio 
Ambiente; (5) Saúde e Segurança, (6) Qualidade do produto/Segurança do Alimento; (7) Operação.  
Abaixo são apresentados os descritivos da régua de riscos da Jalles Machado para 7 categorias aplicáveis a 
Mudança do Clima (Conformidade, Continuidade e Perenidade, Imagem & Reputação, Meio Ambiente, Saúde e 
Segurança, Qualidade do produto/Segurança do Alimento e Operação). 

3.2. Processo de gestão de riscos 
climáticos 

Para avaliação dos riscos climáticos na Safra 2021/2022 foram utilizadas as seguintes ferramentas:  1. 
Metodologia de avaliação de riscos da Jalles Machado, 2. World Bank Global Facility for Disaster Reduction and 
Recovery (GFDRR), 2. Índice de Vulnerabilidade aos Desastres Naturais relacionados às secas - MMA e WWF , 3. 
Overall Water Risk - Aqueduct - water risk atlas, 4. Temperaturas extremas - MCTI e INPE - Projeções Climáticas 
para o Brasil, 5. Precipitação extrema - MCTI e INPE - Projeções Climáticas para o Brasil, 6. Histórico de eventos 
climáticos extremos da Jalles Machado. 
             

3.3. Integração ao processo de gestão 
de riscos corporativos 

A gestão de risco é feita de forma dedicada e dinâmica por uma equipe específica que se reúne anualmente com os 
gerentes de cada área, com o objetivo de rever os riscos mapeados e seus respectivos KRIs (indicadores-chave de 
risco, do inglês Key Risk Indicators). Os riscos são acompanhados em reuniões mensais realizadas pela área 
responsável, sendo divulgado o relatório de acompanhamento dos KRIs para diretoria, gerentes e membros do 
Comitê de Auditoria. Ao todo, estão mapeados 24 riscos, separados em escalas de Crítico, Significativo, Moderado 
e Baixo. Para cada risco, são identificados fatores que, se não monitorados, podem levar à sua materialização, para 
os quais são capturadas respostas sobre as ações e controles mitigatórios existentes. Entre os principais riscos 
mapeados estão os relacionados à perda de receita, ao não cumprimento de requisitos regulatórios e contratuais, 
à perda de competitividade, a irregularidades no produto e ao não atendimento da demanda. Na Safra 2021/2022 
O principal riscos relacionado à gestão de riscos climáticos foram o risco R48 que refere-se à Escassez ou 
indisponibilidade de recursos hídricos e R47 que refere-se à mudanças climáticas. 

 

 

 

 



 

TCFD RF- 3- GESTÃO DE RISCO- DETALHAMENTO DOS RISCOS FÍSICOS (ASSOCIADOS AO LOCAL) 
Risco 1 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Município Goianésia 
Nome do Risco Incêndios Florestais 
Tipo de risco físico (agudo ou crônico) Agudo 
Por que é um risco Através da ferramenta Think Hazard idealizada pelo GFDRR (World Bank Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery) do World Bank Group, observamos que a unidade da Goianésia (GO) está 
localizada em área em que o risco de ocorrer incêndios florestais, em decorrência das mudanças 
climáticas, é classificado como alto. Isso significa que há mais de 50% de chance de ocorrer um incêndio 
florestal significativo que provavelmente resultará na perda de vidas , ativo biológico e propriedades em 
qualquer ano. (mais detalhes podem ser encontrados no detalhamento dos riscos físicos). Além dos 
prejuízos incalculáveis ao ecossistema, biodiversidade e danos à saúde humana relacionados a doenças 
respiratórias devido ao aumento de emissões de GEE, os incêndios podem impactar os negócios através 
da perda de ativos físicos principalmente o ativo biológico  e interrupção e atrasos no transporte de 
mercadorias.  

Referências de avaliação/modelagem https://thinkhazard.org/en/report/7300-brazil-goias-goianesia 
Magnitude do Impacto financeiro (R$) Alto 
Probabilidade de ocorrência Alto 
Horizonte de ocorrência 
(curto/médio/longo prazo) 

Curto prazo 

 

  

https://thinkhazard.org/en/report/7300-brazil-goias-goianesia


 

Risco 2 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Município Goianésia 
Nome do Risco Temperaturas extremas 
Tipo de risco físico (agudo ou crônico) Crônico 
Por que é um risco Através da ferramenta Think Hazard idealizada pelo GFDRR (World Bank Global Facility for Disaster 

Reduction and Recovery) do World Bank Group, observamos que a unidade de Goianésia (GO) está 
localizada em área em que o risco de ocorrer temperaturas extremas, em decorrência das mudanças 
climáticas, é classificado como médio. Isso significa que há mais de 25% de chance de ocorrer, nos 
próximos cinco anos, pelo menos um período de exposição prolongada ao calor extremo. (mais detalhes 
podem ser encontrados no detalhamento dos riscos físicos). Além dos riscos a integridade humana, as 
alterações do padrão meteorológico afetam de maneira significativa à agricultura no que se refere à 
produtividade das comodities agrícolas (cana-de-açúcar e milho) e  necessidade de adaptações de 
infraestrutura como por exemplo a irrigação para melhor adaptação às altas ou baixas temperaturas ou 
a utilização de novas variedades mais adaptadas à temperaturas extremas. 
             

Referências de avaliação/modelagem https://thinkhazard.org/en/report/7300-brazil-goias-goianesia 
Magnitude do Impacto financeiro (R$) Médio 
Probabilidade de ocorrência Médio 
Horizonte de ocorrência 
(curto/médio/longo prazo) 

Médio prazo 

 

  

https://thinkhazard.org/en/report/7300-brazil-goias-goianesia


 

Risco 3 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Município Goianésia 
Nome do Risco Crônico 
Tipo de risco físico (agudo ou crônico) Escassez Hídrica e secas 
Por que é um risco Com as alterações dos padrões pluviométricos, cresce a probabilidade de ocorrência de crises hídricas 

mais frequentes, o que tende a representar compressão das margens de lucro, suspensão de 
investimentos e repasse da alta dos custos aos clientes (por exemplo perda de produtividade do ativo 
biológico, aumento dos custos de fornecimento de água), e dependendo a dimensão do problema, até  a 
perda de receita por interrupção das atividades em função de escassez hídrica. Através do histórico dos 
últimos anos determinou-se que existe um risco de escassez ou indisponibilidade de recursos hídricos. 

Referências de avaliação/modelagem  
Magnitude do Impacto financeiro (R$) Alto 
Probabilidade de ocorrência Alto 
Horizonte de ocorrência 
(curto/médio/longo prazo) 

Curto prazo 

 

  



 

TCFD 3 RT - GESTÃO DE RISCO- DETALHAMENTO DOS RISCOS DE TRANSIÇÃO 
 

Risco 1 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Município Goianésia 
Nome do Risco Legislações que imponham taxação para produtos em função da sua pegada de carbono 
Tipo de risco de transição 
(legal/regulatório/tecnologia/de 
mercado/reputacional) 

Regulatório 

Por que é um risco Certificação de etanol para California- Levamos em consideração os regulamentos nacionais e 
internacionais na identificação e avaliação dos riscos de transição, pois estabelecem a permissão da 
empresa para atuar e atuar em diversos mercados. Um exemplo de regulação atual diretamente ligada 
às mudanças climáticas avaliada pela Jalles Machado são os mercados internacionais de carbono, que 
podem trazer vantagens diretas para a empresa, como maior valorização de nossos produtos e 
fidelização de clientes (como na Califórnia), ou nos impedir de operar em uma região específica. A 
empresa exportou para estes mercados durante mais de 10 anos para este mercado. Nos últimos 4 anos 
outras operações têm se mostrados mais atrativas e esta operação não é mais utilizada pela Jalles 
Machado.  

 

  



 

Risco 2 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Município Goianésia 
Nome do Risco Eletrificação dos carros 
Tipo de risco de transição 
(legal/regulatório/tecnologia/de 
mercado/reputacional) 

Tecnologia 

Por que é um risco Um exemplo de riscos relacionados à tecnologia refere-se à eletrificação dos carros. Esta tecnologia 
pode reduzir à demanda por biocombustíveis como o etanol. 

 

Risco 3 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Município Goianésia 
Nome do Risco Critérios de sustentabilidade como por exemplo pegada de carbono pelos consumidores e clientes. 
Tipo de risco de transição 
(legal/regulatório/tecnologia/de 
mercado/reputacional) 

De mercado 

Por que é um risco A preferência e mudança de comportamento do consumidor pode impactar o mercado de diversas 
formas, positiva e negativamente, ou seja, gera riscos e oportunidades para a Jalles Machado. 
Considerar as tendências do mercado é essencial para a identificação dos riscos. Um exemplo desse 
fator é o aumento da demanda por produtos mais sustentáveis e saudáveis como o açúcar orgânico que 
possui uma pegada de carbono menor do que o açúcar convencional, outro exemplo é a redução da 
demanda por combustíveis fósseis sendo substituídos por combustíveis renováveis ou outras fontes 
alternativas.  O aumento da conscientização do consumidor sobre as mudanças climáticas pode gerar 
essa mudança na preferência por produtos mais sustentáveis e saudáveis. 

 



 

Risco 4 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Município Goianésia 
Nome do Risco Perda de valor da marca por não ter metas e ações alinhadas aos esforços do acordo de Paris. 
Tipo de risco de transição 
(legal/regulatório/tecnologia/de 
mercado/reputacional) 

Reputacional 

Por que é um risco Um dos qualificadores da matriz de impacto é imagem e reputação. Este qualificador tem impacto direto 
na fidelização de clientes, interesse do investidor e na licença social para operar, ou seja, é fundamental 
considerar isso em uma análise de risco, pois para a continuidade do negócio, ter um posicionamento de 
marca forte é de suma importância. Um exemplo desta questão está relacionado às perdas do valor da  
marca devido à inação ligada aos esforços do acordo de Paris. A avaliação desses riscos é baseada nos 
impactos sobre a receita devido à perda de clientes sensíveis ao clima e mercados internacionais 
estratégicos devido a esses critérios. 

 

  



 

TCFD 3 OP - GESTÃO DE RISCO- DETALHAMENTO DAS OPORTUNIDADES 
 

Oportunidade 1 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Nome da Oportunidade Receitas devido à produtos orgânicos, sustentáveis e saudáveis 
Tipo de oportunidade (acesso a mercados, 
eficiência no uso de recursos, fontes de 
energia, novos produtos e serviços e 
resiliência) 

Novos produtos e serviços 

Por que é uma oportunidade Os consumidores estão cada vez mais exigentes e dispostos a pagar um premium price para produtos 
mais sustentáveis e saudáveis como por exemplo o açúcar orgânico. 

 

Oportunidade 2 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Nome da Oportunidade Receitas devido à escrituração de CBIOS (Programa Renovabio) 
Tipo de oportunidade (acesso a mercados, 
eficiência no uso de recursos, fontes de 
energia, novos produtos e serviços e 
resiliência) 

Novos produtos e serviços 

Por que é uma oportunidade As empresas que possuem uma menor pegada de carbono com a produção de seus produtos possuem 
uma nota melhor de eficiência ambiental o que estabelece uma vantagem competitiva pela geração 
maior de CBIOS por unidade de produto produzido. 

 

 

 



 

Oportunidade 3 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Nome da Oportunidade Redução nos gastos de insumos químicos 
Tipo de oportunidade (acesso a mercados, 
eficiência no uso de recursos, fontes de 
energia, novos produtos e serviços e 
resiliência) 

Eficiência no uso de recursos 

Por que é uma oportunidade Empresas que possuem produção em área orgânica que não utilizam produtos químicos estão menos 
expostas às variações nos custos dos insumos químicos importados e tem uma redução nos gastos com 
estes insumos químicos 

 

Oportunidade 4 
Indicador Informação 

Setor Sucroenergético 
País Brasil 
Estado Goiás 
Nome da Oportunidade Eficiência no uso de recursos 
Tipo de oportunidade (acesso a mercados, 
eficiência no uso de recursos, fontes de 
energia, novos produtos e serviços e 
resiliência) 

Aumento da produtividade de maneira verticalizada como consequência da irrigação sem a necessidade 
de expandirmos em novas áreas. 

Por que é uma oportunidade Empresas que utilizam de forma mais eficiente o uso de recursos estão menos expostas à disponibilidade 
dos recursos naturais e por consequência conseguem reduzir e mitigar os impactos adversos no meio 
ambiente. 

 

 

 

  



 

TCFD- 4- MÉTRICAS E METAS 
  

Indicador Informação 

4.1. Reporte de métricas utilizadas para 
monitorar riscos e oportunidades climáticos 

Na Safra 2021/2022 a Jalles Machado definiu métricas ESG 2030 sendo que algumas delas refere-
se à mudanças climáticas (riscos e oportunidades) quais sejam : Investimento SHESG, Produção 
certificada no programa orgânico, Água total consumida, Áreas de preservação permanente e 
reserva legal protegidas, Recuperação de áreas com plantio de mudas nativas, Emissões de GEE - 
Escopos 1, 2 e 3, Emissões de CO2 evitadas pela empresa,  Energia consumida dentro da 
organização, Produção certificada no programa Renovabio, CBIOs Escriturados, Total de resíduos 
gerados reaproveitados pela empresa, Produtividade Agrícola - TCH, Açúcar Total Recuperado - 
ATR, Produtividade de açúcar na cana - TPH e Gastos com insumos químicos. Na Safra 2022/2023 
a empresa pretende definir a metas 2030 para estes indicadores chave de desempenho ESG 2030. 

 

  



 

TCFD 4- 4.2. Transparência quanto a emissões de escopos 1, 2 e 3 - Detalhamento 
 

Indicador t CO2 e t CO2 biogênico 

Escopo 1- Combustão móvel  30.377,08   4.994,45  
Escopo 1- Combustão estacionária  23.349,28   1.229.595,26  
Escopo 1- Práticas Agrícolas  86.220,17   991.646,77  
Escopo 1- Processos Industriais  -     179.467,94  
Escopo 1- Mudanças de uso do solo                                      -                                      -    
Escopo 1- Emissões Fugitivas  1.951,17   -    
Escopo 1- Efluentes  109,80   -    
Escopo 1- Resíduos  413,96   -    
Escopo 1- Total  142.421,46   2.405.704,43  
Escopo 2- Total- Critério de localização                              314,53                                    -    
Escopo 2- Total- Critério de compra                              314,53                                    -    
Escopo 3- categoria 01- bens e serviços comprados  39.145,17   -    
Escopo 3- categoria 02- bens de capital                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 03- atividades relacionadas com combustível e energia não 
inclusas nos escopos 1 e 2 

 4.843,87   -    

Escopo 3- categoria 04- transporte e distribuição (upstream)  22.247,99   954,12  
Escopo 3- categoria 05- resíduos gerados nas operações  0,70   -    
Escopo 3- categoria 06- viagens a negócios  24,85   -    
Escopo 3- categoria 07- deslocamento de funcionários (casa-trabalho)                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 08- bens arrendados (a organização como arrendatária)                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 09- transporte e distribuição (downstream)  26.775,71   2.857,08  
Escopo 3- categoria 10- processamento de produtos vendidos                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 11- uso de bens e serviços vendidos                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 12- tratamento de fim de vida dos produtos vendidos                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 13- bens arrendados (organização como arrendadora)                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 14- franquias                                      -                                      -    
Escopo 3- categoria 15- investimentos                                      -                                      -    
Escopo 3- Total  93.038,30   3.811,21  

 

 



 

Balanço de Carbono 2021 
 

Categoria Emissões (t CO2 e) Estoque de Carbono (t CO2 e) 

Escopo 1 (E1)  142.421,46   
Emissões diretas por mudança de uso do solo  -     
Remoções de Carbono - Plantio de Mudas Nativas  2.929,98   
Estoque de carbono- Áreas protegidas   6.632.980,37  
Total Escopo 1  139.491,48   
Escopo 2 (E2)  314,53   
Aquisição de energia elétrica  314,53   
Total Escopo 2  314,53   
Balanço Total (E1 + E2)                              139.806,02  
Emissões Biogênicas (E1 + E2) 2.405.704,43  

 
  



 

 

EXPEDIENTE 
 

Coleta dados de indicadores do Relatório Anual e de Sustentabilidade Safra 2021 /2022 

Sistema da Combustech 
 

Gestão do Projeto e Indicadores 

Combustech Tecnologia da Combustech 
 

Projeto Gráfico e Diagramação 

RXMG – Rener Cançado 
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