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e um respirador para ajudar no combate ao 
coronavírus e adotou diversas medidas para 
resguardar a saúde dos colaboradores. 
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Em todas as nossas atividades, a 
segurança deve estar sempre em 
primeiro lugar. 

SEGURANÇA

Saneantes 

Rurícolas

ADM 

CDA

Manutenção Agrícola

  

945

605

406

188

123

Unidade Jalles Machado

Área Quantidade de dias sem acidentes com afastamento

(Administrativo, Almoxarifado, 
Civil/Carpintaria e Limpeza/Jardinagem)

Indústria 

Manutenção Agrícola

ADM

CDA

  

518

408

895

674

Unidade  Otávio Lage

Quantidade de dias sem acidentes com afastamentoÁrea

Data de fechamento de informações: 21 de agosto de 2020

STOP

O nosso time está comprometido e tem alcançado 
marcas importantes. Confira!

ACIDENTE
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

Presidente

 Estamos vivendo um momento difícil e de 
muitos desafios para todos. Iniciamos a safra e, devi-
do às chuvas que ocorreram até abril, a nossa produ-
tividade aumentou. A nossa expectativa de moagem 
é de 5 milhões e 300 mil toneladas de cana nas duas 
unidades. Uma meta grande, mas possível. 
 Acreditamos que, com a soma dos esfor-
ços de todos, vamos conseguir superar os desafios 
que estamos enfrentando. Desde o início da pan-

demia, tomamos inúmeras 
medidas para resguardar 
a saúde dos nossos cola-
boradores no ambiente de 
trabalho. Também fizemos 
doações de álcool 70 líquido 
e em gel para a comunida-
de de Goianésia, entidades 
e instituições filantrópicas e 
de um respirador para aju-
dar no combate à Covid-19.
  Mesmo com tantas 
dificuldades, já estamos su-
perando nossos próprios re-
cordes. Não podemos deixar 
de valorizar e reconhecer as 

conquistas diárias, recordes de produção, bons indi-
cadores de Segurança do Trabalho, certificações im-
portantes, credenciamento no Renovabio; premiação 
da GPTW, em que a Jalles Machado foi eleita uma 
das cinco melhores empresas para trabalhar no 
Centro-Oeste, e novas tecnologias, como a Torre de 
Controle.
 Agradecemos a todos os nossos colaborado-
res, acionistas, clientes, fornecedores, investidores e 
parceiros pela confiança. Juntos somos mais fortes 
e vamos seguir em frente buscando o melhor para 
todos.

“ Mesmo 
com tantas 
dificuldades, 
já estamos 
superando 
nossos 
próprios 
recordes”

Jalles Machado
Rod GO-080, km 185 - Zona Rural, Caixa Postal 04 

CEP: 76388-899 - Goianésia –GO. 

Telefone: +55 (62) 3389-9000

E-mail: faleconosco@jallesmachado.com

Conselho de Administração
Otávio Lage de Siqueira Filho

Silvia Regina Fontoura de Siqueira

João Pedro Braollos Neto

Clovis Ferreira de Morais

Gibrail Kanjo Esber Brahim Filho

Luiz César Vaz de Melo
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Trânsito

Tecnologia

Conquista

NOTÁVEIS

Empresa promove campanha Maio 
Amarelo 
O SESMT da Jalles Machado promoveu a campanha Maio 
Amarelo com o objetivo de conscientizar os colaboradores 
sobre a importância de todos para um trânsito mais segu-
ro. Em parceria com a Polícia Militar do Estado de Goiás, 
foram disponibilizados, nas duas unidades da empresa e 
no terminal de troca de turno, em Goianésia, veículos da-
nificados em acidentes de trânsito para chamar a atenção 
para o tema. Também foi realizada uma blitz educativa 
com os colaboradores. 

Implantação de sistema de assinatura 
eletrônica
Por meio do Departamento de Tecnologia da Informação, a 
Empresa implantou o Sistema DocuSign, uma plataforma 
de assinatura eletrônica. É um sistema intuitivo e total-
mente armazenado em nuvem. O objetivo é tornar mais 
eficiente a gestão de assinaturas de documentos (contra-
tos e outros), otimizando o tempo e economizando papel. 
O sistema permite que os documentos sejam assinados 
on-line, ou seja, sem a necessidade de impressão, e arqui-
vados em nuvem, eliminando arquivos físicos.  

Unidades batem recordes de moagem e 
produção
Neste momento de crise e de dificuldades para todos, nos-
so time está focado na operação e estamos conseguin-
do superar nossos próprios recordes. A Unidade Otávio 
Lage bateu o recorde de moagem mensal com o total de 
354.803 toneladas de cana no mês de julho; de moagem 
semanal com 82.734 toneladas de cana processadas no 
período de 06 a 12 de julho; de moagem diária com 12.459 
toneladas de cana no dia 6 de julho e de produção diária 
de açúcar com 14.241 sacas no dia 10 de julho. A Unida-
de Jalles Machado bateu recorde de moagem diária com 
18.090 toneladas de cana no dia 9 de agosto; de moagem 
semanal com 114.757 toneladas de cana de 3 a 9 de agosto 
e de produção de açúcar com 32.260 sacas no dia 16 de 
agosto. As duas unidades bateram recorde de moagem di-
ária com 29.258 toneladas de cana processadas no dia 1 de 
agosto. O laboratório de controle biológico bateu recorde 
de produção mensal em junho com 90.986.500 indivíduos 
de cotesia para controle da broca nos canaviais. O empa-
cotamento de açúcar da Unidade Jalles Machado também 
bateu recorde no dia 27 de junho. 
Obrigado a todos os colaboradores, acionistas, fornecedo-
res, parceiros, clientes e investidores. Com a soma dos es-
forços de todos, vamos conseguir vencer, juntos, esta fase!

Homenagem

Colaboradoras são homenageadas no 
Dia da Mulher
Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a diretoria 
da Jalles Machado se reuniu todas as colaboradoras para 
agradecer e ressaltar a importância que elas têm para a 
Empresa. Todas receberam um mimo feito pelas integran-
tes do Projeto de Artesanato, que a Jalles Machado man-
tém, por meio da Departamento de Assistência Social. 
*evento realizado antes da pandemia
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Certificação

Destaque Fundação

TOP

5

UOL conquista certificado de segurança 
do alimento 
A Unidade Otávio Lage foi certificada na norma interna-
cional para segurança de alimentos FSSC 22000. Esse cer-
tificado é muito importante, porque garante a produção, 
armazenamento e expedição de um alimento seguro e 
permite a expansão da comercialização do açúcar.

Jalles Machado é eleita uma das cinco 
melhores empresas para trabalhar no 
Centro-Oeste
A Jalles Machado foi eleita pela Great Place to Work uma 
das cinco melhores empresas de grande porte para traba-
lhar no Centro-Oeste 2020. A conquista se deu com base 
nos resultados de uma pesquisa realizada pela GPTW com 
todos os colaboradores. Essa vitória é de cada colaborador, 
que contribui para que o ambiente de trabalho seja pauta-
do pelo respeito e confiança. 

Concurso de Redação 2020 é cancelado 
Devido à pandemia, o Conselho de Administração do Gru-
po Otávio Lage, que controla as empresas do Grupo e a 
Fundação Jalles Machado, optou por cancelar o Concurso 
de Redação Dr. Otávio, Construtor de Sonhos, edição 2020. 
O Conselho agradece a equipe da Coordenação Regional 
de Educação de Goianésia e a toda a comunidade escolar 
pela parceria de sempre e espera que, quando tudo isso 
passar, possamos estar juntos novamente para escrever 
outras histórias e ajudar a transformar a vida das pessoas 
por meio da educação! 

Pessoas

Novo sistema de Gestão de 
Treinamentos e Desenvolvimento 
A Jalles Machado está implantando o SAP - Sucess Fac-
tors – Plataforma Gente que Trilha, uma nova ferramenta 
de gestão de treinamentos e desenvolvimento para todos 
os colaboradores. O sistema on-line possibilita o acompa-
nhamento do desenvolvimento profissional de cada cola-
borador na Empresa, por meio da gestão de treinamentos, 
avaliações de desempenho e registro de feedback. Além 
disso, o colaborador pode adicionar informações sobre o 
seu perfil profissional, como: experiências anteriores; pro-
jetos desenvolvidos em empresas anteriores e na Jalles 
Machado, idiomas e outros cursos. Tudo isso para propor-
cionar maior eficiência, facilidade, transparência e confia-
bilidade nesses processos. 
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CERTIFICAÇÃO

Empresa conquista 
Renovabio
 O RenovaBio é uma Política Nacional de Biocom-
bustíveis, instituída pela Lei nº 13.576/2017, que visa reco-
nhecer o papel estratégico de todos os tipos de biocom-
bustíveis na matriz energética brasileira, para a segurança 
energética e redução de emissões de gases causadores do 
efeito estufa (CO2).
 Além disso, o Renovabio é importante contribui-
ção para o cumprimento dos compromissos determinados 
pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris, um tratado da 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudan-
ça do Clima (CQNUMC), que rege medidas de redução de 
emissão de gases estufa, a partir de 2020, a fim de conter 
o aquecimento global.

Certificação UJM e UOL
 As empresas Jalles Machado e a Unidade Otávio 
Lage foram auditadas, conforme as diretrizes do Programa 
Renovabio, referente à safra 2018/19 e, no dia 20 de abril 
deste ano, a ANP aprovou os Certificados da Produção Efi-
ciente de Biocombustíveis para as duas unidades.
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1 - Para se adequar ao RenovaBio, as usinas produto-
ras de etanol fazem um levantamento da quantidade 
de CO2 emitida em todo o processo produtivo, desde a 
preparação do solo para plantio da cana até a emissão 
pelos automóveis.

2 - Uma empresa, credenciada junto à Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
verifica esse levantamento e confere também se a 
usina está conforme as leis ambientais, visto que o 
RenovaBio prevê desmatamento zero.

3 - Uma vez dentro das normas da nova política, a 
usina recebe uma nota de eficiência energética, emiti-
da pela ANP, que vai determinar quantos litros de 
etanol são necessários para evitar a emissão de uma 
tonelada de CO2 na atmosfera. Esse valor equivale a 
um Crédito de Descarbonização por Biocombustível 
(CBio).

De acordo com as informações do site da ANP, a Jalles Machado é a empresa com o maior Fator para emissão de CBIO (tCO2eq/L) 
para o Etanol Anidro, dentre todas as empresas certificadas até o momento, evidenciando, assim, a excelente gestão das práticas 
desenvolvidas na empresa como um todo.

Na safra de 2018/19, as duas unidades deixaram de emitir 302.605 toneladas de CO2.

Quantidade de etanol necessária para evitar a emissão de uma tonelada de CO2 na atmosfera. Esse valor equivale a um Crédito 
de Descarbonização por Biocombustível (CBio).

4 - O Crédito de Descarbonização por Biocombustí-
veis (CBio) é um instrumento financeiro que servirá 
para a comercialização de créditos de descarboni-
zação com o intuito de comprovar a meta individual 
de distribuidoras de combustíveis, que podem 
comprar CBios para compensar a emissão de CO2 e 
incentivar a participação das usinas no RenovaBio.

5 - Esses créditos são negociados na bolsa de 
valores e, assim, pessoas físicas e jurídicas poderão 
comprá-los e vendê-los a fim de gerar fluência no 
mercado. O preço do CBio será definido pelo livre 
mercado de acordo com a oferta e procura.

Unidade Nota de Eficiência Energético
Ambiental (gCO2eq/MJ)

Fator para emissão
de CBIO (tCO2eq/L)

Redução de Emissão 
de Ton de CO2

Jalles Machado

Otávio Lage

Total Geral de Redução de Emissão de Ton de CO2  (JM + UOL)

Anidro

70,50

Hidratado

70,10

61,70

Anidro

1,575933E-03

Hidratado

1,496034E-03

1,316766E-03

Anidro

76.905

302.60

Hidratado

51.945

173.755

Como funciona na prática o Renovabio!

Resultados

Etanol Hidratado Etanol Anidro

Jalles Machado

Otávio Lage

1 CBIO = 668 Litros

1 CBIO = 759 Litros

1 CBIO = 634 Litros

Unidade
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TECNOLOGIA

Torre de Controle Agroindustrial 
busca excelência nas operações

 A Torre de Controle Agroindustrial começou a 
operar nesta safra. É um centro de inteligência localizado 
em uma sala no prédio industrial da Unidade Jalles Ma-
chado, de onde os processos de colheita e irrigação das 
duas unidades são monitorados por 30 colaboradores que 
acompanham, durante os três turnos, tudo de forma on-li-
ne e remota e atuam para evitar desvios e garantir a exce-
lência nas operações. Assim, a Torre de Controle Agroin-
dustrial integra tecnologias, processos e pessoas.
 O projeto, que custou cerca de R$3 milhões de 
reais, marca uma nova etapa nas operações da Jalles Ma-
chado. “Essa é uma tecnologia muito moderna que poucas 
empresas no Brasil possuem e a Jalles Machado mais uma 
vez inovou nos seus processos. A Torre de Controle já está 
dando resultados, principalmente no aumento da produti-
vidade dos equipamentos, redução de custos e garantindo 
a segurança das atividades e o abastecimento de cana-de-
-açúcar nas duas unidades industriais”, ressalta o gestor 
de planejamento agroindustrial, Diego Mota.
 A implantação da Torre de Controle foi possível 
devido a investimentos da Jalles na área de Tecnologia da 
Informação e redes de comunicação no campo, como o 
Projeto 4G Tim no Campo, que possibilita cobertura de in-
ternet em toda área agrícola da Jalles e a cidade de Goia-
nésia. “Os maiores desafios eram a logística e a padroniza-
ção das operações agrícolas. Com a Torre de Controle, foi 
possível aumentar as horas trabalhadas dos equipamen-

tos e reduzir custos operacionais. Agradecemos a todos os 
setores e colaboradores que contribuíram para a implan-
tação desse projeto”, conclui Diego Mota.

Homenagem
Para homenagear o ex-colaborador, 
Cláudio Roberto da Silva, que faleceu no 
dia 29 de abril deste ano, a Torre de Con-
trole Agroindustrial recebeu o seu nome. 
Claudio foi colaborador da empresa por 
21 anos, ocupava o cargo de coordenador 
de moagem e deixou muitas saudades.

Encerramento dos treinamentos da equipe da Torre.
Ev

en
to

 r
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liz
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o 
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s 
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 A Torre de Controle é um centro de inteligência e 
monitoramento. Atualmente monitora e acompanha em 
tempo real os seguintes processos:

○ Logística de colheita (colheita, transbordamento e 
transporte - CTT),

○ Irrigação (pivô, carreteis irrigadores - água e vinhaça).

 Todas as máquinas e equipamentos do proces-
so de CTT das duas unidades como colhedoras, tratores 
transbordos e caminhões, receberam um aparelho que 
permite o seu monitoramento via satélite, direto dos 
computadores e monitores da sala da Torre de Con-
trole. Assim, os colaboradores que trabalham na Torre 
conseguem acompanhar em tempo real a velocidade, 
produtividade, paradas, trajeto e localização da máqui-
na ou equipamento e se comunicam com o operador ou 
motorista que está no campo, seja por rádio ou envio 
de mensagens que aparecem no computador de bordo 
do equipamento.

  “Se o motorista do caminhão está acima da velo-
cidade permitida, por exemplo, a gente envia uma men-
sagem a ele avisando. Se a máquina ficou mais tempo 
parada do que o programado, a gente entra em contato 
com o operador, identificando o problema e buscando 
a solução. Então o nosso papel é acompanhar tudo em 
tempo real e atuar para garantir a excelência das ativida-
des”, explica a colaboradora Efigênia Martins.
 Os equipamentos de irrigação (Pivô) são acom-
panhados pela Torre de Controle, por meio de sistemas 
de rastreamento que permitem identificar obstáculos em 
áreas de risco, quedas de pressão, falhas de alinhamento, 
etc. Do centro de inteligência da Torre, são enviados co-
mandos remotos para acionar ou desligar os equipamen-
tos em campo, alterar a velocidade, lâmina aplicada, e 
outros. Os assistentes acompanham e corrigem em tem-
po real a realização dos apontamentos dos equipamen-
tos de irrigação (motobombas, eletrobombas, carreteis de 
irrigação e fertirrigação) realizados pelos operadores em 
campo via aplicativo Mobile.

Vantagens:

Monitoramento e controle com visão on-line 
e integrada das operações e logística.

Auxílio nas oportunidades operacionais.

Comunicação ativa e aumento da sinergia 
com os operadores e líderes.

Servir ao campo com informações para 
tomada de decisão em tempo real.

Melhor rendimento operacional.

Como funciona a Torre 
de Controle?
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Ações de combate à Covid-19

PANDEMIA

A pandemia do novo coronavírus mudou a nossa rotina. A Jalles Machado tomou diversas medidas para 
ajudar a resguardar a saúde e o bem-estar de todos os colaboradores. Confira as principais:
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• Criação do Comitê de Gerenciamento de Crise;

• Disponibilização de álcool 70 para higienização das mãos 
e ferramentas de trabalho;

• Suspensão de viagens, eventos, treinamentos, integração 
de colaboradores e terceiros;

• Substituição de entrevistas de emprego presencial por 
entrevistas on-line;

• Suspensão de visitas de consultores e demais visitantes;

• Substituição de reuniões físicas por videoconferência;

• Trabalho remoto (home office) para áreas administrati-
vas;

• Afastamento de colaboradores considerados do grupo de 
risco;

• Aquisição e aplicação de testes rápidos em colaborado-
res;

• Distribuição de máscaras para todos os colaboradores;

• Uso obrigatório de máscara no transporte e em todas as 
áreas da empresa;

• Desinfecção das áreas comuns;

É muito importante que cada um faça a sua parte 
e tome todos os cuidados para evitar o contágio e 
a propagação da doença! Juntos vamos vencer!

• Adequações no refeitório para evitar aglomeração;

• Aferição de temperatura corporal antes do embarque 
nos ônibus e nas portarias das unidades industriais;

• Isolamento e acompanhamento, pela equipe médica e 
de enfermagem da Empresa, de casos suspeitos e con-
firmados;

• Aumento do número de ônibus para evitar aglomeração 
no transporte;

• Higienização dos transportes coletivos com álcool 70;

• Cerca de 150 colaboradores trabalhando em home office;

• Reforço na comunicação para higienização e adoção das 
medidas de prevenção.

Se você apresentar algum tipo de sintoma ou se teve 
contato com alguma pessoa que é um caso suspeito 
ou testou positivo para a Covid-19, comunique o 
ambulatório médico da sua unidade.!
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A nossa energia do bem 
faz a diferença na vida de muitas pessoas

DOAÇÕES

 A nossa missão é produzir energia e alimentos 
para um mundo melhor. Neste momento difícil, estamos 
comprometidos em contribuir e fazer o bem. Para ajudar 
na prevenção ao coronavírus, realizamos doações de álco-
ol 70 líquido e em gel para a população de Goianésia/GO 
e para diversas instituições do Estado de Goiás. Por meio 
do Comitê Social, doamos cestas básicas, cobertores e um 
respirador para atender a população local.

Doação de respirador
 Por meio do nosso Comitê Social, realizamos a 
doação de um respirador para a Prefeitura Municipal de 
Goianésia. O aparelho, que custou cerca de R$90 mil, 
vai auxiliar no atendimento a pacientes com Covid-19 e 
foi entregue pela gerente de Recursos Humanos, Katia 
Baldez e pela Assistente Social, Abadia Delfino, ao Se-
cretário Adjunto de Saúde, Rafael Cardoso. Toda ajuda é 
importante para superarmos essa fase!

Participação em lives
 Participamos das lives do cantor Felipe Araújo, da 
dupla Jorge e Mateus, da dupla Paulim&Dodo e do Goia-
nésia Esporte Clube. Em todas as lives, realizamos doações 
de álcool em gel ou açúcar para ajudar a hospitais e insti-
tuições filantrópicas. 

Algumas instituições beneficiadas:

• Governo de Goiás
• Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)
• Polícia Militar
• Polícia Civil
• Corpo de Bombeiros
• Órgãos públicos
• Instituições Filantrópicas
• Lares de idosos
• Vila São Cottolengo (hospital filantrópico em 

Trindade/GO)
• APAE Goianésia
• Unidade Prisional de Goianésia
• Prefeituras de Goianésia, Barro Alto, São Luiz do 

Norte, Vila Propício, Jesúpolis e Santa Rita do 
Novo Destino.

Realizamos a doação de:

44.124 litros de álcool 70
Desse total, 25 mil litros foram doados para a população de Goianésia e povoados. 

9.228 frascos de álcool em gel (500g cada)

1 tonelada de açúcar orgânico

250 cestas básicas 

100 cobertores 

1 respirador

PRODUÇÃO
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Desafio de Safra 2020

PRODUÇÃO

 A safra 2020/21 começou no dia 7 de abril e, mes-
mo neste momento de muitos desafios e incertezas que 
estamos vivendo, a Jalles Machado está com boas expec-
tativas. Toda a equipe está comprometida e empenhada e 
já batemos recordes de produção. 
 As chuvas, que ocorreram até maio, fizeram a 
produtividade agrícola aumentar. A empresa reavaliou as 
estimativas de moagem e a expectativa foi elevada. Pela 
primeira vez, a Jalles Machado pode alcançar a moagem 
de 5 milhões e 300 mil toneladas de cana, número supe-
rior ao da safra passada.
 “Estamos confiantes e contamos com o apoio e 
comprometimento de cada colaborador para que possa-
mos alcançar esses resultados. É muito importante atin-
girmos essa meta de moagem para podermos superar 
todos os desafios que estamos enfrentando”, ressalta o 
diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho.
 Ele também agradeceu a todos que tem apoiado 
a empresa neste momento. “Agradecemos aos acionis-
tas, colaboradores, parceiros, fornecedores, investidores e 
clientes. Juntos, com a participação de todos vamos supe-
rar essa fase”, completou.

Desafio
 Para incentivar e reconhecer o esforço de cada 
colaborador, a Jalles Machado laçou o Desafio Extraordi-
nário de Safra 2020, por meio do qual cada colaborador 
poderá receber um prêmio de até 33% do seu salário base 
de acordo com o atingimento da meta.

Confira a meta para cada unidade:

Para mais informações, procure o seu líder ou o 
Departamento de Recursos Humanos! 

Moagem (Ton) 

De 2.830.000 a 2.973.000

De 2.973.000 a 3.032.000

De 3.032.000 a 3.090.000

Prêmio

8%

+10% (calcula-se a proporcionalidade)

+15% (calcula-se a proporcionalidade 

Jalles Machado

Atingindo 3.090.000, você ganha 33% do seu salário base

Moagem (Ton)

De 2.085.000 a 2.127.000

De 2.127.000 a 2.168.000

De 2.168.000 a 2.210.000

Prêmio

8%

+10% (calcula-se a proporcionalidade) 

+15% (calcula-se a proporcionalidade)

Unidade Otávio Lage

Atingindo 2.210.000, você ganha 33% do seu salário base
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Manutenção e Operação
andam juntas rumo à excelência

TPM INDUSTRIAL

 A eliminação de perdas é um constante objetivo das 
empresas para alcançar redução de custos e maior compe-
titividade no mercado, principalmente no cenário atual de 
instabilidade.
 Nesse contexto, os times de operação e manuten-
ção industrial estão atuando, em parceria, com conceitos 
da metodologia TPM – Total Productive Management (Ge-
renciamento Produtivo Total), para reduzir perdas com zero 
acidentes, zero defeitos e quebra zero.
 A quebra zero, que é o foco inicial do trabalho, tem 
fundamental importância, porque diminui as variações nas 
condições normais de operação e, consequentemente, evi-
tam-se defeitos de fabricação e acidentes.
 O envolvimento dos operadores, por meio de ativi-
dades em pequenos grupos (Grupos Autônomos), é essencial 
para a conservação adequada do equipamento junto com a 
manutenção. O operador está envolvido diretamente em 
quatro das cinco medidas para a busca da quebra zero, con-
forme figura a seguir:

 Com apoio incondicional da manutenção, a capaci-
tação do operador é incrementada em cada etapa evoluída.

Rotas de Inspeção
 Ao mesmo tempo que o suporte aos grupos autôno-
mos é prestado, a manutenção trabalha para reduzir o nú-
mero de quebras por meio de rotas de inspeção em pontos 
específicos dos equipamentos que já apresentaram falhas.
 A padronização dos critérios e identificação em 
campo da condição normal ou anormal permite que todos os 
mantenedores inspecionem e tenham diagnósticos iguais.

 

 
 “A rota de inspeção tem grande espaço dentro da 
gestão da manutenção e a consistência em sua execução é 
um passo importante para se ter equipamentos com maior 
confiabilidade”, explica a trainee de Engenharia Mecânica na 
indústria da Unidade Otávio Lage, Gabriella Procópio Cruz.

ACIDENTE ZERO

PERDA ZERO
QUEBRA ZERO
DEFEITO ZERO

O
PE

R
A

D
O

R

1. Estruturar a condição básica
(limpeza, lubrificação e reaperto)

2. Cumprir as condições de operação

3. Restaurar as deteriorações

4. Sanar deficiências de projeto

Detectar Prever / Restaurar

5. Incremento da capacitação técnica

Operar corretamente Reparar corretamente

M
A

N
TE

N
ED

O
R

7. Auto-controle Nível 4 - Capacidade de executar
reparos nos equipamentos.

6. Padronização Nível 3 - Capacidade de relacionar
qualidade e equipamento, prever
deficiências e respectivas causas.5. Inspenção Autônoma

4. Inspenção Geral Nível 2 - Capacidade de descobrir
as causas das anomalias 
conhecendo as funções dos
equipamentos.3. Elaboração de padrão provisório

de limpeza, inspenção e lubrificação

2. Eliminação de fontes de contaminação
e locais de defícil acesso Nível 1 - Capacidade de enxergar

defeitos, capacidade de propor 
melhorias.1. Limpeza e inspenção
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O Programa Qualis estabelece o marco da mudança de comportamento e posicionamento do setor de Manutenção Agrícola do Grupo Jalles Machado. 
É um conjunto de projetos e ações estruturadas para evoluirmos do ambiente “Corretivo ou Reativo” para patamares de excelência em confiabilidade, 
segurança e custos de manutenção, possíveis no ambiente “Planejado ou Proativo”, estruturando um ambiente de melhoria contínua e sustentabilidade. 

Zero desperdício
Zero acidente
Zero poluição
Zero defeito
Zero quebra

Setor de OperaçãoSetor de Manutenção

• Manutenções não planejadas

• Manutenções planejadas

• PCM

• Engenharia de Manutenção

• Manter padrões de 
   operação

• Manutenção
   autônoma
   (Senso de dono)

SETORES BASE

PERDA ZERO

De forma bem simples, “MANUTENÇÃO” é a ação de MANTER, CONSERTAR ou CONSERVAR algo .
As melhores empresas, independente do segmento, destacam a MANUTENÇÃO como FUNÇÃO ESTRATÉGICA em suas organizações. Elas seguem padrões 
mundiais que sinalizam como “Excelência”, um ambiente de produção com foco na “PERDA ZERO” e que 90% das manutenções sejam classificadas como 
Planejadas.

De forma direta ou indireta, toda a empresa participa do processo de manutenção no ambiente produtivo. 
Entenda como:
SETOR DE MANUTENÇÃO - Proporciona o ambiente e recursos para execução e controle das Manutenções Planejadas e Não Planejadas (Corretiva), propor-
cionando “disponibilidade” com “confiabilidade” dos equipamentos.
SETOR DE OPERAÇÃO – Utiliza os equipamentos de forma plena e consciente, respeitando limites de projeto e orientações técnicas do setor de manutenção. 
Proporciona também o ambiente ideal para utilização dos equipamentos e direciona a equipe operacional para o “SENSO DE DONO”.
SETORES DE APOIO – Apoia o processo produtivo (OPERAÇÃO + MANUTENÇÃO) para que os resultados planejados sejam atingidos e estejam alinhados com 
as diretrizes estabelecidas pelo nível estratégico da organização.

     Estamos alinhados para que progressivamente até 2024 possamos conquistar o alvo de 90% de manutenções planejadas 
     no ambiente agrícola. Assim, teremos:
•  Ambiente de trabalho mais organizado e seguro;
•  Redução de demandas emergenciais de toda a cadeia de suprimentos e aprovadores;
•  Otimização de estoques de almoxarifado;
•  Serviços padronizados e com maior segurança, confiabilidade e rastreabilidade;
•  Redução de extrema necessidade de máquinas reserva;
•  “Zero” revisão de entressafra;
•  Melhor custo de manutenção.

Afinal, o que é Manutenção?

Quem faz Manutenção na Empresa?

Políticas e Diretrizes da Manutenção Agrícola

Qual é a importância do Programa Qualis para a empresa?

VISÃO DA MANUTENÇÃO AGRÍCOLA

MISSÃO DA MANUTENÇÃO AGRÍCOLA

Ser reconhecida como função estratégica no grupo Jalles Machado pela excelência nos serviços de manutenção, indicado-
res de segurana, responsabilidade socioambiental, atendimento de requisitos legais e normas vigentes.

Prestar serviços competentes (Sem retrabalho), executados nos prazos previstos com seriedade e ética profissional, 
atuando com as melhores práticas de manutenção e custos competitivos do setor sucroenergético.

DEMANDAS DA ORGANIZAÇÃO
PARA A MANUTENÇÃO

DEMANDAS INTERNAS
DA MANUTENÇÃO

• Garantir que os processos da manutenção atendam aos quesitos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, valorização de
   Pessoas, G5s conforme metas desdobradas no P-SGI-03-C;
•  Dar sustentabilidade ao plano de produção da empresa;
•  Cumprir plano orçamentário (CRM + Combustível + Mão de Obra + Custos Oficinas)
•  Suportar as metas de estoque mínimo e giro de peças de reposição (almoxarifados);
•  Contribuir na manutenção das certificações e indicadores de resíduos da empresa (SGI).

• Alinhar os processos de manutenção (Melhores Práticas);
• Implementar PCM como função estratégica;
• Implementar planos e procedimentos de manutenção (Engenharia);
• Capacitação e desenvolvimento de pessoas (Matriz de Competência e  
   Habilidades);
• Viabilizar um sistema próprio de manutenção (Software) para apoio a  
   gestão e PCM;

• Implementar cultura como foco em indicadores PERDA   
   ZERO;
• Implementar critério de priorização ABC para equipamentos;
• Controlar materiais de ponta a ponta até o descarte;
• Investimento e reorganização de estruturas físicas (Layout).
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PLANTIO

 A Jalles Machado está utilizando a MEIOSI (Mé-
todo Interrotacional Ocorrendo Simultaneamente) para 
plantar cana-de-açúcar nas duas unidades da Empresa. 
A técnica, da década de 1980, que utiliza máquinas e mão-
-de-obra manual, voltou a ser viável nas usinas devido ao 
uso da agricultura de precisão, que proporciona o parale-
lismo das linhas. 
 O plantio de MEIOSI consiste em intercalar linhas 
de cana com linhas de outras culturas, principalmente le-
guminosas, sejam de interesse agronômico, como os adu-
bos verdes, por exemplo a crotalária, ou interesse econô-
mico, como a soja, que pode ser vendida após a colheita. 
Em ambos os casos, esse tipo de plantio melhora as con-
dições do solo e o protege da erosão. Além disso, o plantio 
de MEIOSI reduz gastos com transporte de mudas de cana, 
uma vez que a multiplicação se dará por meio da linha 
mãe. 
 Esse sistema já representa hoje 30% do plantio 
anual realizado pela Empresa. “Com planejamento ade-
quado, a Jalles Machado tem conseguido uma boa taxa 
de multiplicação e, consequentemente, um menor consu-
mo de muda. Esse tipo de plantio também nos possibili-
tou reduzir a proporção de cana plantada de ano e meio e 
aumentar a quantidade de cana de inverno, que tem uma 
produtividade maior”, explica o gestor de plantio, Márcio 
Ricardo.

Vantagens plantio de MEIOSI

• Redução do consumo de muda;
• Redução do custo de Corte, Carregamento e Transporte 

de cana (CCT);
• Colaboradores safristas, cujo contrato de trabalho seria 

apenas para o período de safra, são realocados para 
o plantio de MEIOSI e, assim, conseguem permanecer 
trabalhando na empresa por mais três meses na 
entressafra;

• Menor utilização de máquinas da colheita;
• Redução de custos de produção;
• Redução de falhas de plantio;
• Maior produtividade no canavial.

Jalles Machado 
adota sistema de 
MEIOSI

Dados do Plantio de Meiosi 2020

Jalles Machado
Soja

Crotalária

Mão de obra

800 ha

809 ha

Rendimento médio: 0,5 pessoas/ha

Unidade Otávio Lage
Crotalária

Mão de obra

1.000 ha

Rendimento médio: 0,33 pessoas/ha
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Escola Luiz César 
investe no ensino 
a distância
 Neste período de pandemia, as instituições de en-
sino têm se reinventado para levar conhecimento e reduzir 
as lacunas do distanciamento social entre professores e 
alunos. A Escola Luiz César, mantida pela Fundação Jalles 
Machado, investiu em tecnologia para possibilitar educa-
ção a distância e manter a rotina diária de estudos dos 
alunos. As aulas são on-line, transmitidas pelo canal da 
instituição no Youtube e também ficam disponíveis para 
acesso na mesma plataforma. 
 A instituição também investiu em aplicativos. 
“Um deles oferece aos professores recursos para geren-
ciamento de suas aulas e atividades, possuindo controle 
total sobre o que cada aluno faz e/ou deixou de fazer e 
permitindo elaborar propostas para alcançar os alunos 
que apresentam dificuldades, tanto em relação ao conte-
údo quanto ao manuseio dos recursos digitais”, explica a 
gestora educacional, Sirlei Carneiro. 
 Outra plataforma que a Escola adotou permite 
a aplicação de avaliações on-line. Oferece uma gama de 
recursos como feedback automático aos alunos após o 
término da avaliação, tirar fotos constantes dos alunos en-
quanto respondem a avaliação para determinar se de fato 
é o aluno quem está respondendo a avaliação proposta, 
temporizador de prova, agendamento de provas e outros.

Eventos
 Para manter as atividades do calendário escolar, 
a instituição realizou a Semana do Meio Ambiente, com 
apresentações, lives e debates on-line. 
 Além disso, a Escola também promoveu o Arraiá 
Drive Thru, que pais e alunos foram à escola para receber, 
de dentro dos veículos, lembranças juninas, comidas típi-
cas e atividades escolares para fazer em casa.
 “Toda a equipe da escola está trabalhando e em-
penhada para que os alunos possam continuar estudando 
e aprendendo em casa. Agradecemos a todos os pais pelo 
apoio e, juntos, vamos continuar fazendo o nosso melhor 
para os nossos alunos”, ressaltou Sirlei Carneiro.

EDUCAÇÃO
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RECEITACOLABORADOR

Daniel Batista de Alcântara
Coordenador de Operações Agrícolas

O colaborador 

Daniel Batista de Alcântara 

trabalha na Jalles Machado 

há quase 10 anos. Teve a 

oportunidade de assumir várias 

funções e conhecer as atividades 

administrativas e de campo. 

Os conhecimentos adquiridos, 

somados a sua dedicação e 

esforço, possibilitaram avanços 

em sua carreira, passando a 

ocupar o cargo de líder em 2017 

e, este ano, de coordenador de 

operações agrícolas, assumindo 

as operações e gestão da equipe 

Torre de Controle Agroindustrial, 

uma trajetória de crescimento 

profissional, orgulho e paixão 

pelo que faz. 

Quando começou a trabalhar 
na Jalles Machado?
Eu entrei em 2011 como Balanceiro. 
Em 2012 fui para a função de Assis-
tente de custos e orçamentos na Con-
troladoria. Neste mesmo ano, me for-
mei no curso Técnico em Logística e 
Transporte. Em 2013, tive a oportuni-
dade de mudar de função novamente 
para Controlador de tráfego na área 
Agrícola, responsável por controlar o 
fluxo da colheita, transbordamento e 
transporte (CCT).

E quando você assumiu função 
de liderança?
Em 2017, fui promovido a líder de 
frente na colheita da Unidade Otávio 
Lage. Em junho do mesmo ano, fui 
selecionado para participar do Proje-
to Nós por Nós como representante 
do CCT. Projeto esse que teve como 
foco redução de custos e ganho em 
produtividade por meio de ferramen-
tas de gestão. Com a necessidade de 
implantação da Torre de Controle 
Agroindustrial, iniciamos o Projeto 
COA (Central de Operações Agríco-
las), em junho de 2019, que foi o iní-
cio da Torre. Nesse momento, tive a 
oportunidade de participar de todo 
o desenvolvimento do projeto e, ao 
passar por avaliações de perfil e li-
derança, fui promovido a coordena-
dor de operações agrícolas em abril 
de 2020. 

Como é ser um dos líderes desse 
projeto inovador?
É muito bom poder contribuir e 
aprender todos os dias. A Torre veio 
para alavancar os indicadores das 
operações agroindustriais e vejo o 
quanto isso evoluiu nesta safra. An-
teriormente, fazíamos todos os con-
troles dos processos manualmente, 
em planilhas ou sistema. Hoje, está 
tudo on-line, podemos analisar os 
dados em tempo real, gerando mais 
confiabilidade para a tomada de de-
cisão, melhorando os processos e re-
duzindo custos. Tenho muito orgulho 
de fazer parte de tudo isso! 

O que você espera para o 
futuro?
Quando eu entrei, não imaginava 
ter essa trajetória e vejo que todas 
as etapas foram muito importan-
tes para mim. Por ter trabalhado na 
Controladoria, conheço as necessida-
des administrativas e a importância 
dos dados que avaliamos do campo. 
Isso me ajuda muito no dia a dia e 
tomadas de decisão no meu trabalho. 
Agradeço aos meus superiores e a di-
retoria por todas as oportunidades, 
quero continuar crescendo, contri-
buindo com a empresa e concluir a 
minha faculdade de Agronomia.
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RECEITA CASCATA 
DE MORANGO

com Açúcar Orgânico Itajá 

•  300 gramas de suspiro pequeno artesanal
•  500 gramas de morango higienizados e 

cortados em cubos pequenos. Reservar uns 
5 morangos inteiros para decorar.

•  Raspas de limão para decorar. 

•  1 caixa (200 g) de creme de leite 
•  1 colher (chá) de essência de baunilha 
•  3 colheres (sopa) de AÇÚCAR ITAJÁ ORGÂNICO 
•  4 claras em neve
•  1 colher (sopa) de suco de limão Taiti 

•  Coar as claras e bater na batedeira com o açúcar por 
10 minutos. 

•  Acrescentar a essência de baunilha e o suco de limão. 
Bater na batedeira por mais 2 minutos. Desligar a 
batedeira, acrescentar o creme de leite e misturar 
delicadamente. Reservar. 

•  Em um refratário, fazer uma base com o suspiro e na 
sequência colocar uma camada de morangos picados 
e, por cima, uma camada de chantilly. Repetir essas 
camadas por mais duas vezes em forma de cone. 

•  Decorar a gosto com os morangos inteiros, suspiros e 
raspas de limão. 

•  Levar ao freezer por 30 minutos. Servir em seguida. 

Ingredientes:

Ingredientes para o chantilly:

Modo de fazer o Chantilly:

Serve 10 porções.

Lave sempre as mãos com água e sabão

Utilize álcool 70 líquido ou em gel para higienizar as mãos e 
ferramentas de trabalho

Se apresentar sintomas ou tiver contato com casos suspeitos ou 
confirmados, comunique o ambulatório médico da sua unidade!

Mantenha o distanciamento 

Use máscara

TODOS CONTRA A C    VID-19

Receita da Chef do Restaurante 
da Jalles Machado: 

Maria Lucia de Morais



TOP

5

Nesses quase 40 anos de história superamos 
desafios, crescemos e nos tornamos referência no 
setor sucroenergético. 

E qual é o nosso maior patrimônio? 
São as pessoas.

Nós temos os melhores colaboradores. Obrigado a 
cada um que nos ajuda a construir um ambiente 
de trabalho cada vez melhor. 

Jalles Machado, eleita uma das 
cinco melhores empresas para tra-
balhar no Centro-Oeste!


