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DESAFIO 

DE SAFRA 2021/22
EXTRAORDINÁRIO

Iniciamos mais uma safra repleta de desafios, dentre eles, 
atingir uma moagem de 5.462.000 toneladas de cana. Para 
incentivar e reconhecer o esforço de cada colaborador, reno-
vamos o “Desafio Extraordinário de Safra”, por meio do qual 
você poderá receber um prêmio de até 33% do seu salário 
base de acordo com o atingimento da meta. 

Término da moagem: Se a quantidade for igual ou menor 
que 3.100.000 toneladas de cana processadas na Jalles 
Machado e 2.362.000 na Unidade Otávio Lage, o término 
da moagem será negociado na época própria, sendo que 
dependerá do clima e do tempo necessário para 
manutenção de entressafra. Isto poderá ocorrer desde que 
toda a cana disponível para colheita seja processada. 

CONFIRA A META PARA CADA UNIDADE ATENÇÃO:

Podem participar do Prêmio “Desafio Extraordinário 
de Safra” 2021/2022 todos os colaboradores safristas 
e efetivos, exceto diretores, gerentes e gestores. 

Esse prêmio se refere exclusivamente à safra 
2021/2022. 

O período de apuração se dará no término da safra 
de cada unidade, que poderá ser estendida conforme 
as condições climáticas. O pagamento será efetuado 
até 20/02/2022. 

Os critérios de participação, abrangência e condicio-
nantes seguem os mesmos do PPR 2021, inclusive o 
item 8.3 do acordo PPR 2021, que trata dos colab-
oradores que atuam de forma corporativa nas 
Unidades Jalles Machado e Otávio Lage, com 
apuração por meio da média com base na moagem 
de cada unidade. 

Em caso de dúvidas, procure seu Líder ou o Departa-
mento de Recursos Humanos. 

Jalles Machado

Atingindo 3.100.000, você ganha 33% do seu salário base

*Calcula-se a proporcionalidade

Prêmio

8%

+10%*

+15%* 

Moagem (Ton) 

De 3.032.000 a 3.055.000 

De 3.055.001 a 3.078.000 

De 3.078.001 a 3.100.000 

Moagem (Ton) 

De 2.230.000 a 2.274.000 

De 2.274.001 a 2.318.000 

De 2.318.001 a 2.362.000 

Otávio lage

Atingindo 2.362.000, você ganha 33% do seu salário base

Prêmio

8%

+10%*

+15%* 

*Calcula-se a proporcionalidade
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Palavra do

Otávio Lage de Siqueira Filho
Diretor-Presidente da Jalles Machado

 2021 é um ano que ficará marcado na história da Jal-
les Machado. Fizemos um IPO, ou seja, abrimos o capital da 
empresa na Bolsa de Valores do Brasil (B3). Foi uma conquista 
importante e que nos orgulha muito. Hoje, a Jalles é uma em-
presa conhecida no mercado, por investidores do Brasil e do 
exterior. O IPO marca uma nova fase da empresa com cresci-
mento e novos investimentos e movimentou R$690,9 milhões, 
que serão utilizados para investir no aumento da produção 

de cana-de-açúcar nas unidades 
Jalles Machado e Otávio Lage e 
comprar uma terceira unidade 
industrial.
      Agradecemos aos acionistas 
que estão desde o início do negó-
cio e também aos novos acionis-
tas que acreditam na Jalles Ma-
chado. E tudo isso só foi possível 
porque temos a melhor equipe. 
Obrigado a cada colaborador que 
se dedica e se esforça diariamen-
te para que a empresa possa dar 
bons resultados. 

 Também temos outra marca importante para ce-
lebrar. A Jalles foi eleita pela GPTW uma das dez melhores 
empresas para trabalhar no Centro-Oeste e no agronegócio 
do Brasil. Isso é fruto do comprometimento de cada colabo-
rador e do respeito e valorização das pessoas pelos quais a 
empresa sempre prezou.
 Lançamos a Linha La Terre, com novos produtos 
orgânicos: Achocolatado, café em cápsula e açúcar light, que 
já estão disponíveis em Goianésia, Goiânia e Brasília. A nova 
marca faz parte de um projeto da empresa para entrar no 
varejo com produtos orgânicos que terão foco em inovação, 
maior valor agregado e seguirão as tendências de consumo 
saudável.
 Muitas novidades e conquistas já alcançadas em 
2021. Contamos com o apoio e a dedicação de cada colabora-
dor para alcançarmos a meta de moagem nas duas unidades, 
sempre com a segurança em primeiro lugar.
Um abraço a todos! 

“ Obrigado a cada 
colaborador 
que se dedica 
e se esforça 
diariamente para 
que a empresa 
possa dar bons 
resultados”

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
Presidente
Oscar Bernardes

Vice-presidente
Alexandre Mendonça de Barros

Membros
Clovis Ferreira de Morais
Gibrail Kanjo Esber Brahin
Otávio Lage de Siqueira Filho
Plínio Nastari  
Sílvia Regina de Siqueira
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Otávio Lage de Siqueira Filho – Diretor-Presidente
Rodrigo Penna de Siqueira – Diretor Financeiro
Joel Soares Alves da Silva – Diretor de Operações
Henrique Penna de Siqueira – Diretor Comercial
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produzida pela Assessoria de Comunicação da empresa, 
com distribuição gratuita aos seus colaboradores, acionistas, 
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Suprimentos

Saúde

Certificação

NOTÁVEIS

Jalles desenvolve fornecedores 
A Jalles Machado investe no desenvolvimento e qualifica-
ção de fornecedores. O objetivo é fazer com que as em-
presas parceiras possam adotar as boas práticas organi-
zacionais e de descarte de resíduos praticadas pela Jalles 
Machado. Uma dessas práticas é o programa 5S, que é o 
primeiro passo para empresas que pretendem obter certi-
ficações de seus serviços, como a ISO 9000. Assim, todos 
saem ganhando, os fornecedores com todos os benefícios 
das práticas implantadas em suas empresas e a Jalles com 
a melhoria dos serviços recebidos.

Vacinação contra H1N1 para 
colaboradores 
Com o objetivo de zelar pela qualidade de vida e saúde dos 
colaboradores, a Jalles Machado realizou a campanha de 
vacinação contra a gripe. A ação, coordenada pela área de 
Medicina do Trabalho, também disponibilizou doses para 
dependentes dos colaboradores. 

UOL conquista certificado de 
exportação 
Assim como a Unidade Jalles Machado, a Unidade Otávio 
Lage também conquistou a certificação emitida pela FDA 
(Food and Drug Administration) e, portanto, as duas unida-
des industriais estão aptas a exportar açúcar para os EUA. 
A chancela é resultado de um longo e trabalhoso processo 
de certificação e garante que a UOL está totalmente regu-
lar perante o órgão máximo de controle de qualidade de 
alimentos dos EUA, gerando maior visibilidade para nos-
sos produtos, inclusive em outros países, e reforçando o 
compromisso da Jalles Machado com a qualidade, trans-
parência e ética nas negociações.

Conquista

Recorde de moagem diária na Unidade 
Jalles Machado
No dia 15 de junho, a Unidade Jalles Machado bateu o re-
corde de moagem diária, processando 18.190 toneladas de 
cana.

Essa marca só foi alcançada graças ao empenho de todos 
os colaboradores. Juntos, vamos atingir nossas metas e 
transformar esta safra em muitas conquistas.
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Homenagem

Comemoração
Benefício

JURÍDICA FINANCEIRA SOCIALPSICOLÓGICA

Estresse 
Depressão

Orientação vocacional
Momentos decisivos

Cível
Penal

Tributária
Previdenciária

Orientação
Reorganização

Aplicações
Assessoria contábil

Hospitalizações
Dependência química

Orientação em
óbitos

Ligue:

0800 282 6666
SERVIÇOS DE QUALIDADE DE VIDA

Colaboradores são homenageadas no 
mês da Mulher 
Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Jalles 
Machado produziu a série ‘Mulheres que Transformam’, 
que conta a história de superação de seis colaboradoras 
que acreditaram em seu potencial e hoje servem de ins-
piração para outras mulheres. Além disso, todas as co-
laboradoras receberam, por meio do Departamento de 
Assistência Social, um mimo especial em forma de agra-
decimento e reconhecimento pelo trabalho que prestam à 
empresa. 

Unidade Otávio Lage completa 14 anos
A Unidade Otávio Lage completou, no dia 23 de maio, 14 
anos de fundação. A construção da segunda unidade da 
Empresa era um sonho que só foi possível graças a pesso-
as visionárias, como Dr. Otávio, Segundo Braoios e Ricardo 
Fontoura. Hoje a unidade produz etanol, energia elétrica 
e açúcar e gera cerca de 1.200 empregos diretos. O nosso 
agradecimento e reconhecimento a todos que contribuí-
ram ao longo da nossa história e a todos que ajudam dia-
riamente nas atividades da Unidade Otávio Lage, especial-
mente aos nossos colaboradores.

Sodexo Apoio Pass para os 
colaboradores e dependentes  
A Sodexo trouxe mais um importante benefício para os co-
laboradores da Jalles Machado: O Apoio Pass. O programa, 
que é gratuito, ajuda os colaboradores e dependentes a se 
prepararem para as situações diárias ou assuntos mais de-
licados por meio de assistência e orientação especializada 
via atendimento telefônico.

O serviço está disponível 24 horas por dia e 7 dias da se-
mana, com aconselhamento nas áreas jurídica, psicológi-
ca, financeira e social.

Solidariedade

Empresa doa açúcar e álcool para OVG
A responsabilidade social é um dos valores da Jalles Ma-
chado. A empresa doou 1.212 frascos de álcool 70%, gel 
e líquido, e 960kg de açúcar para a Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), que serão destinados a pessoas 
e entidades apoiadas pela instituição. Além disso, a Jalles 
segue realizando doações para outras instituições e pre-
feituras, contribuindo para o enfrentamento da pandemia. 

Premiação

Laboratório industrial recebe Prêmio da 
Fermentec  
O Laboratório Industrial da Jalles Machado recebeu o Prê-
mio Excelência Fermentec Safra 2019/20 pela qualidade 
dos trabalhos realizados na categoria “Desempenho Ana-
lítico Microbiológico”. Parabéns a todos!



Folha da Cana ∙ nº 67 ∙ Agosto de 20216

Reconhecimento

NOTÁVEIS

Live com infectologista e os cuidados 
com a saúde do colaborador 
Com o intuito de conscientizar os colaboradores sobre a 
importância da vacinação e dos cuidados com a saúde pós-
-covid, a Jalles Machado promoveu uma live com o médico 
infectologista Marcelo Daher, Presidente da Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Huana e San-
ta Casa de Anápolis.

Os cuidados no combate à COVID continuam fazendo parte 
da rotina da Jalles Machado, com obrigatoriedade do uso 
da máscara, aferição diária de temperatura, disponibiliza-
ção de álcool 70 em todos os setores, medidas de distan-
ciamento, dentre outras ações realizadas para zelar pela 
saúde e segurança dos colaboradores.

Otavinho é eleito uma das 100 
personalidades mais influentes da 
energia da década 
O diretor-presidente da Jalles Machado, Otávio Lage 
de Siqueira Filho, foi eleito uma das 100 personalida-
des mais influentes da energia nos últimos dez anos no 

Brasil. A premiação foi realizada no dia 30 de junho, pre-
sencialmente, em São Paulo/SP, e on-line pelo canal do 
Grupo Mídia, que promove o evento.

“Estou muito feliz com esse reconhecimento e dedico a 
todos que acreditam na Jalles e na produção de energia 
limpa e renovável. A geração de bioeletricidade pelas 
usinas contribui significativamente com o setor energé-
tico brasileiro, que é de fundamental importância para o 
crescimento do Brasil”, ressalta.

A Jalles Machado foi pioneira em Goiás na cogeração de 
energia a partir do bagaço da cana e hoje utiliza tam-
bém a palha. A energia gerada é consumida na indústria 
e também exportada para o sistema elétrico nacional. 
“Essa atividade agrega valor, aumenta a receita para a 
empresa e também aumenta a disponibilidade de ener-
gia elétrica no sistema, muito importante principalmen-
te em períodos de seca, como o que estamos vivendo, 
em que o nível dos reservatórios das hidrelétricas está 
baixo”, explica.

Pandemia Conscientização

Campanha Maio Amarelo para um 
trânsito mais seguro 
Durante todo o mês de maio, a Jalles Machado apoiou à 
campanha Maio Amarelo nos meios de comunicação in-
terno e externo, abordando a importância de respeitar as 
leis de trânsito e contribuir para um trânsito mais seguro.

Promovida pelo Departamento de Segurança do Trabalho, 
em parceria com a CIPA da Unidade Jalles Machado e da 
Unidade Otávio Lage, a campanha também contou com a 
realização de uma blitz educativa com os colaboradores. 
A ação, que foi realizada simultaneamente nas portarias 
de ambas as unidades, teve como objetivo conscientizar os 
colaboradores e prestadores de serviço da importância de 
seguir respeitando as leis de trânsito durante todo o ano.

INVESTIMENTOS
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Jalles pretende aumentar a 
capacidade de moagem em 
1 milhão de toneladas nos 
próximos anos

Com investimentos de R$517,4 
milhões, empresa espera moer 
6,3 milhões de toneladas na 
safra 2024/25

 A Jalles Machado estima elevar a disponibilida-
de de matéria-prima e a capacidade de processamento de 
cana nas duas unidades industriais de 5,3 milhões para 6,3 
milhões de toneladas de cana na safra 2024/25. Para isso, 
serão realizados investimentos no total de R$517,4 milhões 
entre as safras 2021/22 e 2024/25.

INVESTIMENTOS

 A expectativa é aumentar a capacidade indus-
trial da Unidade Jalles Machado em 300 mil toneladas e 
da Unidade Otávio Lage em 700 mil toneladas, totalizan-
do 1 milhão de toneladas nas duas unidades.
 Do volume total a ser investido, R$231,2 milhões 
serão nos parques industriais e armazenagem, R$148,2 
milhões em plantio e maquinários agrícolas, R$45,0 mi-
lhões em irrigação objetivando ganho de produtividade, 
e R$93,0 milhões em cogeração de energia na UOL, nas 
operações desenvolvidas com a Albioma Codora Energia.
 O investimento é parte dos planos de expansão 
da Companhia e possibilitarão, além do aumento de capa-
cidade, redução de aproximadamente R$10,0 milhões por 
ano nos custos operacionais. Parte dos recursos a serem 
utilizados são provenientes da Oferta Pública Inicial de 
ações (IPO), realizada em fevereiro deste ano.
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SOCIAL

O que é o Comitê Social?
 O Comitê Social da Jalles Machado é responsável 
por aplicar os conceitos de responsabilidade social, res-
peito ao meio ambiente e comércio justo nos processos da 
empresa e fazer a gestão do Prêmio do Comércio Justo. 
Formado por colaboradores de todas as áreas da Empre-
sa, os membros são responsáveis por fazer escolhas que 
transformam as necessidades individuais e/ou coletivas 
em ações e resultados desejados. O Comitê decide sobre 
em quais projetos serão aplicados os valores do Prêmio 
Comércio Justo. 

De onde vêm os recursos do Comitê?
 A Jalles Machado possui o certificado Fair Trade, 
que em português significa Comércio Justo, indica que a 
empresa atende a uma modalidade de comércio interna-
cional que valoriza as pessoas, respeita o meio ambiente e 

promove o desenvolvimento humano. Os clientes que ad-
quirem produtos com o selo Comércio Justo pagam uma 
quantia extra, que é chamada de Prêmio do Comércio Jus-
to, destinada para melhorar a qualidade de vida das pes-
soas e realizar ações socioambientais.

Como o colaborador pode participar/sugerir um projeto 
para receber apoio do Comitê?
 Deve solicitar um formulário de Sugestão de Pro-
jetos para o representante do seu setor, no qual descreverá 
o projeto a ser apoiado, com recursos necessários e bene-
fícios que gera para a comunidade. O projeto será apre-
sentado ao Comitê para votação de todos os membros e 
se aprovado, será executado. Caso não seja aprovado, será 
enviada uma justificativa ao solicitante.

Alguns projetos apoiados pelo Comitê Social

- Sociedade São Vicente de Paulo
- Companhia de Dança da Escola Luiz César
- Doação de cestas básicas para famílias de Goianésia
- Casa de recuperação Jesus Misericórdia
- Projeto Somar (Núcleo de Apoio ao Portador 
   de Câncer)
- Casa da Sopa de Goianésia
- Projeto Parabéns Solidário
- Instituto Kairó’s
- Projeto Canta Coração, da Paróquia Sagrado
   Coração de Jesus.
- Escolinha de Futebol 1º Chute no Bairro Amigo

Apoio à Escolinha de Futebol 1º Chute no Bairro Amigo

Doação de cestas básicas para famílias de Goianésia  

Comitê Social promove 
ações na comunidade

BENEFÍCIO

O benefício se aplica para colaboradores 
e dependentes devidamente cadastrados;

Os medicamentos são entregues mediante 
apresentação de receituário médico e 
documentos pessoais;

O valor referente à retida dos medicamentos é 
descontado na folha de pagamento;

Os descontos variam entre 40% e 80% (sendo que 
30% do valor é subsidiado pela empresa);

Tanto colaborador efetivo quanto colaborador 
safrista possuem carência de 60 dias para 
utilização desse benefício.

SAIBA COMO FUNCIONA!

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DAS 07H00 ÀS 11H30 
E DAS 13H00 ÀS 17H00 

(DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

(62) 98264-0916 
(62) 3389-9156 

(62) 3389-9000 (RAMAL 713)

Colaboradores da Jalles formam Comitê que 
destina recursos a iniciativas socioambientais 
para beneficiar a comunidade
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Subsídio farmácia 
para colaboradores e dependentes

BENEFÍCIO

 Um dos benefícios oferecidos pela Jalles Macha-
do a colaboradores e dependentes é o subsídio farmácia, 
que possibilita acesso a medicamentos mais baratos e com 
uma parte do valor custeada pela empresa. Além disso, o 
valor dos medicamentos é descontado direto na folha de 
pagamento do colaborador.
 Para melhorar ainda mais o atendimento presta-
do, a farmácia, localizada no prédio da Assistência Social, 
está funcionando na entrada do Prédio para que o cola-
borador ou dependente possa ter mais comodidade para 
retirar os medicamentos. 

O benefício se aplica para colaboradores 
e dependentes devidamente cadastrados;

Os medicamentos são entregues mediante 
apresentação de receituário médico e 
documentos pessoais;

O valor referente à retida dos medicamentos é 
descontado na folha de pagamento;

Os descontos variam entre 40% e 80% (sendo que 
30% do valor é subsidiado pela empresa);

Tanto colaborador efetivo quanto colaborador 
safrista possuem carência de 60 dias para 
utilização desse benefício.

SAIBA COMO FUNCIONA!

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

DAS 07H00 ÀS 11H30 
E DAS 13H00 ÀS 17H00 

(DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA)

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

(62) 98264-0916 
(62) 3389-9156 

(62) 3389-9000 (RAMAL 713)
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Jalles Machado é empresa de capital aberto

MERCADO

Confira o que mudou na Companhia após a realização do IPO!

Por que a Jalles fez o IPO?

 Para nós, o acesso ao mercado de capitais represen-
ta uma oportunidade de continuarmos crescendo, por meio da 
captação de recursos financeiros sem aumentar o endividamento 
da Companhia, aumentando a nossa produção e reduzindo cus-
tos. Além disso, como companhia de capital aberto evoluiremos 
cada vez mais em governança corporativa, profissionalismo e 
boas práticas de gestão, que são fundamentais para garantir a 
perpetuidade do negócio. Sempre tivemos um excelente relacio-
namento com os sócios fundadores e o IPO só fortalece essa re-
lação. Hoje, cada acionista sabe exatamente quanto vale as suas 
ações, pois elas estão listadas, acompanham valor de mercado, e 
possuem liquidez. 

Como foi a preparação para o IPO?

 Começamos a avaliar o processo no início de 2020. Po-
rém, com a pandemia, o mercado fechou e paramos os estudos. 
No segundo semestre, o mercado se recuperou e, então, decidi-
mos retomar para estarmos prontos para quando quiséssemos 
abrir o capital. Apresentamos ao Conselho de Administração 
na época, que aprovou e demos continuidade. A Jalles Macha-
do sempre investiu muito em governança, então já tínhamos 
boas práticas, como auditorias no nosso balanço, classificação 
de agências de rating, Conselho de administração com membros 
independentes, área de Relações com Investidores, etc. Também 
contamos com um esforço da nossa equipe interna, principal-
mente a área financeira, e contratamos consultores e parceiros 

externos para nos apoiar no projeto, que era um desafio para nós. 
Fizemos todo o roadshow, ou seja, as apresentações para investi-
dores do Brasil e do exterior, de forma on-line, totalizando mais 
de 100 reuniões. Hoje, vemos que tudo valeu a pena e estamos 
muito satisfeitos com os resultados que conseguimos.

Como foi a cerimônia?

 A estreia da Jalles na Bolsa de Valores do Brasil (B3) foi 
no dia 8 de fevereiro deste ano. Com certeza, foi um dia histórico 
para a Companhia, porque marcou o retorno de uma empresa do 
agro à bolsa após um período de 8 anos. Foi muito emocionante 
e gratificante para nós. Ficamos muito orgulhosos de conseguir 
elevar a Jalles Machado a esse patamar e continuar essa histó-
ria de sucesso, iniciada por Otávio Lage, em 1980, e apoiada por 
tantas pessoas, algumas que já não estão mais conosco, como 
Segundo Braoios, Gibrail Kanjo e Ricardo Fontoura.

O que mudou na empresa?

 O nosso comprometimento com os resultados aumen-
tou. Os nossos processos internos estão cada dia mais rigorosos 
no sentido de maior controle, transparência, governança e com-
pliance. Hoje, qualquer pessoa tem a possibilidade de investir na 
Jalles Machado, então a empresa passou a ter novos acionistas, 
que questionam, trazem visões diferentes, apresentam novos ca-
minhos e contribuem para construirmos um futuro melhor para 
a Companhia.
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Jalles Machado é empresa de capital aberto

A Jalles Machado realizou, em fevereiro deste ano, sua oferta 
pública inicial de ações (IPO, na sigla em Inglês). A estreia 
da Companhia na Bolsa de Valores marcou o retorno de uma 
empresa do agro à bolsa após o período de 8 anos.  

Quanto o IPO movimentou? 

 O IPO movimentou R$690,9 milhões. A entrada líquida 
de recursos via emissão primária na Companhia foi de R$519,8 
milhões, que devem ser utilizados para investir no aumento da 
produção de cana-de-açúcar e melhorias nos parques industriais 
das unidades Jalles Machado e Otávio Lage. E também para a 
aquisição de uma terceira unidade industrial.

O que a Jalles espera para o futuro?

 Esperamos investir na expansão das duas unidades. A 
Jalles Machado pretende aumentar a capacidade de moagem 
em 1 milhão de toneladas nos próximos anos. A empresa estima 
crescer de 5,3 milhões de toneladas de cana por safra para uma 

moagem de 6,3 milhões de toneladas de cana na safra 2024/25. 
Para isso, serão realizados investimentos ao longo desta safra e 
das próximas, que totalizam R$517,4 milhões, parte dos recursos 
a serem utilizados são provenientes da Oferta Pública Inicial de 
ações (IPO). O investimento é parte dos planos de expansão da 
Companhia e possibilitarão, além do aumento de capacidade, re-
dução de aproximadamente R$10,0 milhões por ano nos custos 
operacionais. Além disso, a Companhia pretende fazer a aqui-
sição de uma terceira unidade para crescer em uma outra re-
gião e paralelamente, continuar crescendo os produtos de valor 
agregado, com a nova linha La Terre, de produtos orgânicos para 
o varejo, e a linha de saneantes. Também pretendemos investir 
na cogeração de energia na Unidade Otávio Lage, operações de-
senvolvidas com a Albioma Codora Energia, com a compra de 
uma nova caldeira de maior capacidade, para possibilitar maior 
flexibilidade para a produção de açúcar orgânico e convencional, 
e na implantação do projeto de produção de biogás a partir dos 
resíduos da cana (vinhaça).

Uma mensagem final!

 Agradecemos a todos que investem na Jalles Machado, 
que acreditam na empresa; a todos os colaboradores, acionis-
tas, parceiros, fornecedores, clientes; a todos que nos ajudaram a 
construir essa história diariamente. Esperamos continuar juntos 
com todos trabalhando cada dia mais para alcançar bons resul-
tados para todos e perpetuar a Companhia. 

Entrevistamos o diretor financeiro e de 
relações com investidores, Rodrigo Penna, 
para explicar como foi esse processo e o que 
mudou na Jalles após a realização do IPO.
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Novos produtos e nova marca para o varejo

NOVIDADES

 A Jalles Machado lançou uma nova marca de pro-
dutos orgânicos, a La Terre. Já foram lançados três produ-
tos La Terre: Achocolatado Orgânico, 100% natural e zero 
lactose; Açúcar Light Orgânico, com 80% menos calorias 
e carboidratos; Café Expresso Orgânico, em três intensi-
dades: suave, moderado e intenso, delicioso e compatível 
com as máquinas Nespresso (marca pertencente a um ter-
ceiro alheio a Jalles Machado).
 “A nova marca faz parte de um projeto da empre-
sa para entrar no varejo com produtos orgânicos que te-
rão foco em inovação, maior valor agregado e seguirão as 
tendências de consumo saudável, sempre valorizando as 
pessoas e preservando sempre o meio ambiente”, explica 
o diretor comercial Henrique Penna.
 Os produtos La Terre já estão disponíveis em 
Goianésia, Goiânia e Brasília. E, em breve, estarão presen-
tes nos pontos de venda e nos lares de muitas famílias de 
todo o Brasil, oferecendo deliciosas e saudáveis refeições 
com nossos produtos.
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Novos produtos e nova marca para o varejo

LINHA ITAJÁ LIMPEZA E ALLGEL
 Desde 2020, a linha de saneantes Itajá tem se des-
tacado e sido essencial para ajudar os brasileiros no en-
frentamento da pandemia. Para atender a grande deman-
da de álcool 70, a Jalles Machado aumentou a linha de 
produção, ampliando a capacidade da fábrica, que passou 
a operar nos três turnos. A Companhia também se preocu-
pou em aumentar o mix de produtos.
 Para as linhas já existentes, foram reformuladas 
todas as embalagens para trazer mais clareza nas infor-
mações e força para as marcas. Também foram lançados 
novos produtos Allgel, para levar mais opções de proteção. 
São eles: Higienizador de mãos 53g, para levar onde qui-
ser na bolsa ou no bolso; Linha Allgel Aromas, que trouxe 
três novas opções de higienizador de mãos aliado a chei-
rinhos especiais de Bamboo (Esperança), Melancia (Amor) 
e Mamãe Bebê (Paz). E ainda, Allgel com válvula pump 
nos tamanhos 240g e 490g, trazendo mais praticidade e 
segurança aos clientes.
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TECNOLOGIA

Utilização de drone, Vant e modernos softwares melhoram resultado 
operacional e contribuem para aumento da produtividade agrícola 

Inovação no campo

 Investir em inovação é um dos diferenciais da Jal-
les Machado. A empresa é referência no uso de tecnologias 
no campo que possibilitam uma produção mais sustentá-
vel. Dentro do Departamento agrícola, funciona a área de 
Geoprocessamento, formada por uma equipe multidisci-
plinar, responsável por fazer medições, levantamentos, 
elaborar projetos e gerar mapas dos terrenos que irão 
subsidiar todas as atividades agrícolas.
 Há alguns anos, as usinas contavam somente 
com o topógrafo. Mas com a transformação digital e sur-
gimento de novas tecnologias, a topografia evoluiu para 
geoprocessamento, uma área que ganha cada vez mais 
importância. 
 “Eu entrei na Jalles em 2007, como auxiliar Agrí-
cola. Naquela época, as atividades eram realizadas ba-
sicamente instrumentos como Teodolito e GPS de baixa 
precisão. Hoje, utilizamos drones no campo e programas 
de computação para realizar o mapeamento das áreas, 

que proporcionam um melhor resultado operacional e 
consequentemente contribuem para o aumento da pro-
dutividade agrícola. Tenho muito orgulho de participar de 
toda essa evolução da área aqui na empresa”, explica o es-
pecialista de geoprocessamento da Unidade Otávio Lage, 
Darlan Francisco de Jesus.

 A área de geoprocessamento atende deman-
das internas de praticamente todos os departamentos 
da empresa. “Hoje, trabalhamos em conjunto com todas 
as áreas da Jalles, desenvolvendo atividades de mapea-
mento que servirão de base para elaboração de contratos 
de parceria agrícola, preparo e manejo de conservação 
do solo, plantio de cana com a utilização de piloto au-
tomático, projetos de irrigação e fertirrigação, aplicação 
de insumos agrícolas, colheita mecanizada, SGI, controle 
de qualidade agrícola, atividades de construção civil e até 
áreas administrativas, como jurídico, controladoria e con-
tabilidade”, explica Darlan.Marcação de carreadores utilizando teodolito em 2007
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 Atualmente, a Jalles Machado possui um aplica-
tivo para celular que foi desenvolvido pelo Geoprocessa-
mento da Empresa que disponibiliza roteirização das es-
tradas, redes elétricas, adutoras, canais e perímetros de 
áreas do canavial com o objetivo de orientar e otimizar a 
locomoção dos colaboradores dentro dos limites da Em-
presa. Com apoio do Departamento de TI, todos os colabo-
radores da empresa conseguem ter acesso ao aplicativo no 
celular corporativo.

 Dentre as novas tecnologias adotadas, destaca-se 
o uso de drone e de Vant (Veículo aéreo não tripulado), 
equipamentos que possibilitam mais agilidade e precisão 
nos mapeamentos. “Nós utilizamos as mais modernas tec-
nologias para realizar os levantamentos e também con-
feccionar diversos mapas temáticos para apoiar a gestão 
na tomada de decisão em relação à logística e sequencia-
mento das operações agrícolas”, explica a Especialista de 
Geoprocessamento da Unidade Jalles Machado, Jordana 
Kelly P. Borges.
 Outro diferencial é a aquisição, composição, clas-
sificação e análise de imagens de satélite, empregando 
desde a mesclagem simples até cálculos e análises mul-
tiespectrais avançados (NDVI- Índice de Vigor vegetativo, 
NDWI – Índice de Umidade, SAVI – Índice de vegetação 
ajustada ao solo, entre outros), correlacionando os dados 
das imagens com as variáveis de interesse (informações de 
produtividade, irrigação, variedades, tratos culturais, etc) 
que também ajudam na tomada de decisão.

Dentre as novas tecnologias adotadas, 
destaca-se o uso de drone e de Vant (Veículo 
aéreo não tripulado), equipamentos que 
possibilitam mais agilidade e precisão nos 
mapeamentos.

São utilizadas as mais modernas 
tecnologias para realizar os levantamentos 
e criar mapas temáticos para apoiar a 
gestão na tomada de decisão.

Vantagens do Geoprocessamento na Jalles
• Ganho de tempo operacional
• Redução de custos
• Maior exatidão nas medições e levantamentos
• Maior qualidade das operações agrícolas
• Maior produtividade do canavial
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 O Centro de Distribuição e Armazenagem de Açúcar 
da Unidade Otávio Lage bateu o recorde de 1.000 dias sem 
acidentes de trabalho com afastamento. Mais uma marca ex-
pressiva alcançada por meio da dedicação e da responsabili-
dade de cada colaborador. Juntos, construímos diariamente 
um ambiente de trabalho mais seguro para todos. Zero aci-
dente é possível!

TRÊS ANOS DE LOGÍSTICA
 No dia 23/06/2021, o Departamento de Logísticacom-
pletou 3 anos de existência. A área é responsável por fazer os 
produtos da Jalles chegarem a clientes do Brasil e do exterior. 
 A gestora de Logística e Expedição, Anny Paiva, ex-
plica que durante esse período várias estratégias foram ado-
tadas para reduzir o custo de transporte e fazer com que as 
entregas aconteçam de forma mais rápida, gerando redução 
de custos para a empresa e maior satisfação dos transporta-
dores e dos clientes. 

LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO

CDA UOL bate recorde 
de segurança

 “Nesses três anos, alcançamos resultados mui-
to positivos para todos e estamos com novos desafios para 
continuar buscando soluções de logística com custo menor e 
maior agilidade nas entregas. Agradecemos a toda a equipe 
da Logística pelo trabalho realizado e a todas as áreas da em-
presa que sempre nos apoiam”, ressalta.

MANUTENÇÃO AUTÔNOMA
 O time “Os incríveis” do CDA da Unidade Jalles Ma-
chado passou para a etapa 2 de manutenção autônoma no 
programa de TPM (Gerenciamento Produtivo Total). O grupo, 
formado por colaboradores da área de empacotamento, apli-
ca os conceitos de TPM com o objetivo de reduzir perdas com 
zero acidente, zero defeito e quebra zero.
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Escola Luiz César 
promove Arraiá
Drive Thru
 A Escola Luiz César de Siqueira Melo promoveu 
o ‘Arraiá Drive Thru’, no dia 29 de junho, como forma de 
manter a tradicional festa junina, mas se adaptando ao 
período de pandemia que estamos vivendo. 
 No evento, que aconteceu no estacionamento da 
Escola, teve decoração temática, música ao vivo, comidas 
típicas, brindes especiais e muita animação. Além disso, o 
Arraiá foi importante para promover a interação dos pro-
fessores com pais e alunos, respeitando o distanciamento 
social.

EDUCAÇÃO
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Natural de Apodi/RN e formado em 

Engenharia Mecânica pela Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido, em 

Mossoró-RN, o colaborador Hugo 

Alexandre Monteiro Souza Silva 

iniciou sua trajetória profissional 

como estagiário em Icapuí-CE, onde 

se tornou supervisor de manutenção. 

Após uma curta passagem por uma 

empresa em Araxá-MG, veio trabalhar 

na Jalles Machado. Entrou como líder 

de manutenção agrícola na Unidade 

Otávio Lage e se dedicou. Depois de 

quase dois anos, foi promovido para 

coordenador. 

CREME COM 
MORANGO

•  1 lata de leite condensado
•  2 latas de creme de leite
•  1 envelope (12g) de gelatina sem sabor
•  Suco de um limão médio
•  3 claras
•  1 copo (200 ml) de AÇÚCAR ITAJÁ

•  400 gramas de morangos picados 
•  4 colheres (sopa) de AÇÚCAR ITAJÁ

Ingredientes para o Creme:

Ingredientes para a Calda:

Receita da Chef do Restaurante 
da Jalles Machado: 

Maria Lucia de Morais

Em uma panela misture as claras com o açúcar, mexendo sem parar em 
fogo baixo, até que o açúcar esteja completamente dissolvido. 
Imediatamente transfira para a tigela da batedeira, acrescente o suco do limão 
e bata em velocidade alta até crescer e formar picos firmes.

Dissolva as 12g de gelatina em 5 colheres de água fria ou conforme instruções 
da embalagem e dissolva em banho maria rapidamente.

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a gelatina 
dissolvida em banho maria.

Adicione a mistura do liquidificador às claras batidas e misture delicadamente.

Despeje em taças de sobremesa ou uma tigela e leve ao congelador por 2 
horas.

Coloque os morangos picados em uma panela e misture com as 4 colheres de 
açúcar, leve ao fogo mexendo até formar uma calda não muito grossa, depois 
leve ao congelador por cerca de 20 minutos.

Despeje a calda sobre o creme e decore com uns pedacinhos de morango. 
Sirva em seguida.

Modo de Preparo:

COLABORADOR

Hugo Alexandre Monteiro Souza Silva
Coordenador de Manutenção Agrícola

Como começou a trabalhar 
na Jalles?
Iniciei minha trajetória profissional como 
estagiário numa empresa agrícola do ramo 
de melão no Ceará. Quando me formei, fui 
contratado como supervisor de manuten-
ção. Trabalhei lá por algum tempo e sempre 
tive muita vontade de ir para uma empresa 
maior em que eu pudesse crescer mais. Um 
amigo me indicou para uma vaga de três 
meses de contrato em Araxá-MG. Resolvi 
apostar e fui. Quando meu contrato esta-
va quase vencendo, eu participei de outros 
processos seletivos e uma consultoria de RH 
passou o meu contato para o RH da Jalles. 
Então me ligaram para eu participar do pro-

cesso seletivo para uma vaga de coordena-
dor de manutenção. Porém, como eu ainda 
não tinha experiência como coordenador 
em usina, estava aberta também uma vaga 
para líder. Fui aprovado e vim para Goiané-
sia. Entrei em abril de 2019.

Como foi o seu crescimento na Empresa?
Quando entrei, minha função era líder de 
manutenção na Oficina dos 30 alqueires na 
Unidade Otávio Lage. Eu fiquei responsá-
vel pela parte de manutenção preventiva 
de colhedoras. Foi um desafio grande no 
primeiro ano, mas consegui formar uma 
grande equipe e alcançar bons resultados, 
aumentando a disponibilidade e confiabili-
dade das máquinas. Depois de quase dois 
anos de muito trabalho veio a promoção. 
Hoje, ocupo o cargo de coordenador de 
manutenção agrícola.

Como é a atividade que você desenvolve?
Minha equipe e eu somos responsáveis pela 
parte de manutenção agrícola planejada na 
Unidade Otávio Lage. Realizamos interven-
ções planejadas nos equipamentos, preve-
nindo falhas, antes que o funcionamento 
do equipamento seja interrompido por uma 
quebra, garantindo assim, disponibilidade e 
confiabilidade deles. Faço parte do Progra-
ma Qualis, trabalhamos com a implantação 
da metodologia TPM e utilizamos o progra-
ma 5s, tudo para elevar o patamar da ma-
nutenção agrícola, diminuindo retrabalhos 
e reduzindo custos para a empresa. 

O que você mais gosta no seu trabalho?
Fico muito feliz em poder trazer inovações, 
colocar em prática o que eu aprendi, im-
plementar novas soluções e dar resultados 
para a empresa. Nesse período, sempre pro-
curei incentivar a minha equipe a estudar, 
buscar melhorar e fico muito feliz em ver 
que buscaram crescer e se qualificar. Duas 
pessoas que eram auxiliares da minha equi-

pe conseguiram aproveitar as oportunida-
des na empresa: uma é líder de manutenção 
e a outra é planejador do PCM. Então, fico 
muito realizado em saber que incentivei elas 
a crescerem, porque acredito muito no po-
tencial de cada colaborador.

Quais são suas expectativas para o 
futuro?
Espero continuar crescendo junto com a 
Empresa. Enxergo um caminho de muito 
sucesso para a Jalles, principalmente com 
o IPO que possibilitará a aquisição de uma 
terceira unidade. Estou muito animado e 
espero finalizar todas as etapas do Progra-
ma Qualis, previsto para encerrar em 2025, 
alcançando todos os resultados que plane-
jamos em 2019, no início do projeto, e fazer 
com que a manutenção agrícola da Jalles 
seja reconhecida como uma manutenção 
de referência, com processos mapeados e 
redução de custos. 

Uma mensagem final?
Agradeço muito a toda a equipe da Jalles 
Machado pela oportunidade que me de-
ram. Gosto muito de trabalhar aqui. Quan-
do eu entrei, me levaram para a Reunião 
Vai Quem Quer, em que estavam presentes 
os diretores, o presidente, gerentes, gesto-
res da empresa. As pessoas tão atarefadas 
e tiraram um tempo para ouvir a minha 
história, saber quem eu sou, então me 
senti muito acolhido, muito bem recebido. 
Percebi que a Jalles realmente valoriza as 
pessoas e essa não é a realidade de mui-
tas empresas, infelizmente. E o que eu digo 
para todos é acredite no seu sonho, invista 
sempre em você e continue crescendo para 
aproveitar as oportunidades que aparecem 
no nosso caminho. Me ensinaram que de-
vemos estar preparados, para quando as 
oportunidades chegam e não o contrário. 
Deixo um abraço para toda a minha equipe, 
que tem me ensinado todos os dias.
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CREME COM 
MORANGO

•  1 lata de leite condensado
•  2 latas de creme de leite
•  1 envelope (12g) de gelatina sem sabor
•  Suco de um limão médio
•  3 claras
•  1 copo (200 ml) de AÇÚCAR ITAJÁ

•  400 gramas de morangos picados 
•  4 colheres (sopa) de AÇÚCAR ITAJÁ

Ingredientes para o Creme:

Ingredientes para a Calda:

Receita da Chef do Restaurante 
da Jalles Machado: 

Maria Lucia de Morais

Em uma panela misture as claras com o açúcar, mexendo sem parar em 
fogo baixo, até que o açúcar esteja completamente dissolvido. 
Imediatamente transfira para a tigela da batedeira, acrescente o suco do limão 
e bata em velocidade alta até crescer e formar picos firmes.

Dissolva as 12g de gelatina em 5 colheres de água fria ou conforme instruções 
da embalagem e dissolva em banho maria rapidamente.

No liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e a gelatina 
dissolvida em banho maria.

Adicione a mistura do liquidificador às claras batidas e misture delicadamente.

Despeje em taças de sobremesa ou uma tigela e leve ao congelador por 2 
horas.

Coloque os morangos picados em uma panela e misture com as 4 colheres de 
açúcar, leve ao fogo mexendo até formar uma calda não muito grossa, depois 
leve ao congelador por cerca de 20 minutos.

Despeje a calda sobre o creme e decore com uns pedacinhos de morango. 
Sirva em seguida.

Modo de Preparo:

PROTEÇÃO SEMPRE CAI COMO UMA LUVA EM SUAS MÃOS.

Permaneça atento ao trabalho durante 
toda a atividade;

Utilize os EPIss corretamente;

Faça o check list nas máquinas 
e ferramentas antes de utilizá-las;

Respeite as normas de segurança;

Realize manutenções periódicas nas
máquinas e equipamentos.

MANTENHA SUAS MÃOS SEGURAS EM QUALQUER ATIVIDADE QUE REALIZAR!

SEGURAS
Mãos

A segurança das suas mãos 
depende de você!

PROTEÇÃO SEMPRE CAI COMO UMA LUVA EM SUAS MÃOS.

Permaneça atento ao trabalho durante 
toda a atividade;

Utilize os EPIs corretamente;

Faça o check list nas máquinas 
e ferramentas antes de utilizá-las;

Respeite as normas de segurança;

Realize manutenções periódicas nas
máquinas e equipamentos.

MANTENHA SUAS MÃOS SEGURAS EM QUALQUER ATIVIDADE QUE REALIZAR!

SEGURAS
Mãos

A segurança das suas mãos 
depende de você!



Somos
GPTW

Temos orgulho de ser uma das melhores 
empresas para trabalhar no Centro-Oeste 
e no Agronegócio do Brasil em 2021.

Você faz parte dessa conquista!


