Jalles e TIM fecham parceria para projeto pioneiro
de 4G no campo
Iniciativa levará conectividade através da cobertura 4G para permitir
rapidez na comunicação e automatização de processos nas usinas do
grupo
Goianésia, 09 de abril de 2018 – A TIM anuncia a assinatura de seu primeiro
negócio do projeto “4G TIM no Campo”, na cidade de Goianésia, localizada em Goiás.
A iniciativa se deu em parceria com a empresa Jalles Machado, agroindústria
referência no setor sucroenergético nacional, e foi intermediada pela Associação PróDesenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial). O projeto visa utilizar a
tecnologia móvel 4G para “iluminar” o campo com o objetivo de melhorar e dar
agilidade nos processos de produção da companhia. Além de substituir os
apontamentos manuais por apontamentos on-line, o projeto prevê melhorar a
comunicação entre escritório e campo, bem como fazer com que os computadores de
bordo das máquinas agrícolas gerem informações em tempo real.
“Estamos bastante otimistas com essa parceria inédita de cobertura 4G TIM no
campo. O Brasil tem um riquíssimo setor de agronegócio e poder levar tecnologia e
inovação para este segmento é de extremo ganho para o sistema produtivo das
empresas e da população. Estamos trabalhando fortemente para que o conceito de
Agricultura 4.0 se torne uma realidade em diversas regiões do nosso País”, explica
Paulo Humberto Gouvêa, Diretor de Top Clients Solutions da TIM Brasil.
Para este projeto, a TIM forneceu todo o sistema de comunicação de dispositivos
móveis, além de investimentos em infraestrutura de rede na região, com o objetivo de
contornar um dos principais desafios das agroindústrias que é dificuldade de
comunicação entre o campo e o escritório. A parceria trará rapidez no fluxo de
informação, bem como no contato entre os funcionários, além de promover uma
abrangência total de sinal nas áreas agrícolas das duas unidades da empresa.
“Temos colhedoras, tratores e equipamentos com alta tecnologia, mas que nem
sempre podemos utilizá-la devido à falta de sinal no campo. A TIM é a primeira
operadora a desenvolver um produto específico para atender às necessidades do
agronegócio. Estamos muito animados com essa parceria firmada por meio do Clube
de Compras da Adial, que, com ações como essa, busca fortalecer o setor industrial
goiano”, afirma Otávio Lage de Siqueira Filho, diretor-presidente da Jalles
Machado.
Ao todo serão fornecidos 812 smartphones e 1006 linhas corporativas, sendo 650
smartphones para apontamentos no campo. O projeto faz parte da estratégia da TIM

de levar conectividades e soluções inovadoras às mais variadas regiões do país,
sempre atenta às necessidades das empresas de médio e grande porte,
independentemente de sua localidade. A operadora é líder na cobertura 4G do país,
presente em mais de três mil cidades. A expectativa é de que até o final do ano, 96%
da população esteja coberta com a tecnologia de quarta geração.

Sobre a TIM
A TIM tem como missão conectar e cuidar de cada um e para que todos possam
fazer mais. Sua assinatura – "Evoluir é fazer diferente" – destaca a evolução da
empresa no país e sua postura inovadora e pioneira.
Tendo como base o Plano de Investimentos, focado nos pilares infraestrutura de
rede, oferta e experiência do usuário, a TIM continua a liderar diversos movimentos
do mercado. A operadora é líder na cobertura da tecnologia 4G no país.
A TIM é referência em práticas de governança e ainda a única empresa do setor
de telecomunicações no Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo.

Sobre a Jalles Machado
A Jalles Machado é uma agroindústria referência no setor sucroenergético
nacional. Com produtos de qualidade, produção sustentável e responsabilidade
social, a empresa possui duas plantas industriais, ambas em Goianésia-GO, gera
3.500 empregos diretos e exporta para mais de 20 países. Fundada em 1983, a Jalles
produz açúcar cristal e orgânico; etanol anidro, hidratado, industrial e orgânico;
levedura; produtos de higiene e limpeza; e energia elétrica, a partir do bagaço e da
palha da cana.

