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Maximize seu lucro pela 
vida inteira

Porque o que conta são  
seus pintinhos

Se você pensa que admi-
nistrar um incubatório é 
alcançar a mais alta taxa de 
eclosão, então provavelmen-
te você está administrando 
seu negócio da mesma forma 
que muitos outros. Mas se 
quiser passar à frente de seus 
concorrentes, você precisa 
dar um passo adiante. 

A Petersime é líder mundial em 
incubadoras e incubatórios. 
Nós sabemos como obter o me-
lhor retorno econômico de seu 
incubatório, não apenas agora 
mas durante toda sua vida útil. 

Tenha mais pintinhos e 
de melhor qualidade
Você quer ficar satisfeito com 
a quantidade de pintinhos que 
incuba. Mas você também quer 
se orgulhar de sua qualidade. Isso 
é o que chamamos de incubação  
ideal, resultando em: 

•  alta taxa de eclosão
•  baixa mortalidade
•  baixa conversão alimentar
•  peso corporal elevado e  

uniforme 

Otimize o desempe-
nho de seu incubatório 
como um todo
O gerenciamento do seu incu-
batório envolve mais do que 
somente o funcionamento das in-
cubadoras. A opção pelo projeto, 
infra-estrutura e fluxo de trabalho 
corretos para o incubatório faz 
com que sua empresa seja:

•  altamente eficiente
•  fácil de administrar
•  segura

Maximize sua  
rentabilidade
Administrar a rentabilidade do seu 
incubatório requer o controle de 
todos os aspectos de suas opera-
ções cotidianas. Isto permite: 

•  reduzir os custos de energia
•  otimizar a eficiência laboral
•  maximizar a produção 

Opte pelo retorno eco-
nômico de longo prazo
Você quer um investimento com-
petitivo de seu capital inicial, e es-
pera um retorno garantido de seu 
investimento por muitos e muitos 
anos. É por isso que você precisa 
de soluções de longa duração: 

•  equipamento constantemente 
atualizado

•  garantia de assistência a longo 
prazo
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... ouvindo seu embrião

Porque o nascimento é  
uma obra de arte

Você quer alcançar a máxima 
eclosão. Isso é lógico. Mas 
para agregar ainda mais 
valor você precisa de pin-
tinhos de alta qualidade: 
isso significa uma baixa taxa 
de mortalidade, um peso 
uniforme, uma ótima relação 
de conversão alimentar, e um 
alto rendimento no abate. 
Essa é a chave para aumentar 
seus lucros. 

Quem está melhor posicionado 
para reconhecer o ambiente 
correto para produzir pintinhos 
de alta qualidade? O embrião, 
claro. Então por que forçar 
o embrião a se adaptar ao 
ambiente quando você pode 
ajustar o ambiente em torno do 
embrião?

Crie o ambiente de 
incubação ideal
As linhagens modernas exigem 
muito do seu equipamento 
de incubação. As incubadoras 
Petersime criam a biosfera ideal 
para incubar seus ovos conforme 
as mais recentes metodologias de 
incubação de estágio único. 

Como? Isolando-os de todas as 
influências externas e variações 
indesejáveis.
Resultado: controle comple-
to de todo o seu processo de 
incubação.

Além disso, nossa tecnologia 
Embryo-Response Incubation™ 
otimiza interativa ou automatica-
mente o ambiente de incubação 
continuamente para cada lote de 
ovos.

Como? Monitorando on-line a bio-
resposta do embrião em desenvol-
vimento, como a temperatura da 
casca do ovo, a produção de CO

2
, 

ou a perda de peso do ovo. 
Resultado: melhor qualidade 
e uniformidade do pintinho, 
maior peso, e alto rendimento 
no abate.

Deixe seus pintinhos 
nascerem simultanea-
mente
Nosso sistema Synchro-Hatch™ 
permite controlar o momento do 
‘pipping’ e da eclosão.

Como? Iniciando uma seqüência 
de modificações nas condições 
de temperatura ambiente, CO

2
 e 

umidade, com base no ciclo de 
nascimento do pintinho. 
Resultado: janela de nascimen-
to reduzida, pintinhos unifor-
mes e aumento na qualidade 
dos pintinhos.
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... olhando além de suas  
 incubadoras

Porque um incubatório  
é mais que somente  
incubadoras e nascedouros

Suas incubadoras são a base 
do seu incubatório. Porém, 
para um ótimo desempenho 
do incubatório, é necessário 
considerar questões como 
o projeto e infra-estrutura, 
preparação do ar e fluxo de 
trabalho. Tudo isso contribui 
para um incubatório eficiente 
e de alto desempenho.

Para extrair o máximo do seu 
incubatório, você precisa ir além 
das soluções padronizadas.  
A Petersime identifica suas exatas 
necessidades para definir uma 
solução feita sob medida e então 
a implementa, para tornar seu 
incubatório mais seguro, eficien-
te e econômico. 

Comece com o projeto 
correto do incubatório
O projeto do seu incubatório 
determina em grande parte a sua 
performance. Sabemos o que é 
preciso para construir um bom 
incubatório, seja uma instalação 
nova ou uma solução para um 
edifício existente. Nossa experien-
te equipe de projetos desenha o 
incubatório ideal de acordo com 
suas necessidades e orçamento, 
e administra todo o projeto, do 
começo ao fim.

Selecione os sistemas 
corretos de aqueci-
mento, ventilação e ar 
condicionado
O manejo preciso do fluxo de ar 
é crucial para um processo de 
incubação controlado. Nossos 
especialistas o aconselham sobre 
os melhores sistemas de prepara-
ção de ar e ar condicionado - feitos 
sob medida - para qualquer clima. 
Também investigamos se os 
sistemas de recuperação de calor 
são uma opção economicamente 
viável para você.

Otimize seu fluxo de 
trabalho com automa-
ção e acessórios
A excessiva manipulação manual 
pode resultar em erro humano 
e qualidade desuniforme. Nós o 
ajudamos a identificar os me-
lhores sistemas automatizados e 
acessórios que otimizam seu fluxo 
de trabalho: sistemas automáticos 
para viragem dos ovos, lavadoras 
de bandeja, sistemas de desinfec-
ção, salas de conservação de ovos, 
resfriadores de água, bandejas e 
carrinhos de incubação.
 
Todos os nossos sistemas são 
compatíveis com os equipamen-
tos dos principais fornecedores de 
automação de incubatórios.
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rentabilidade...
Maximize

... explorando as capacidades  
 de seu equipamento

Porque incubação é mais 
que somente tecnologia

É fácil alcançar resultados 
impressionantes com seu 
equipamento Petersime. Isso 
porque a Petersime oferece 
uma significativa gama de 
possibilidades, que podem 
ser exploradas para aumen-
tar seus lucros e o retorno do 
seu investimento.
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As incubadoras e nascedouros 
Petersime são fáceis de contro-
lar. Nossos clientes descobrem 
rapidamente suas vantagens.

Reduza os custos de 
energia
•  Nossas incubadoras são herme-

ticamente fechadas para evitar 
desperdício de energia devido a 
vazamentos.

 •  Nossas tecnologias Embryo-Res-
ponse Incubation™ e Eco-Drive™ 
reduzem consideravelmente o 
consumo de energia sem afetar 
a taxa de eclosão.

Otimize a eficiência 
laboral
•  Nosso equipamento amigável 

ao usuário acelera os processos 
de trabalho.

•  Processos inteligentes reduzem 
o risco de erro humano.

•  Nossos robustos carrinhos 
soldados permitem o transporte 
dos ovos férteis da granja para o 
incubatório.

•  Nossos especialistas em incuba-
doras e incubatórios auxiliam e 
treinam seu pessoal para agili-
zar seu processo de incubação.

Maximize a produção
•  Nosso equipamento é projetado 

para ter baixos custos de manu-
tenção e mínimo tempo parado.

•  Nosso serviço de assistência 
on-line 24 horas por dia, 7 dias 
por semana com assistência 
por telefone, rede de agentes 
locais e extranet, faz recomen-
dações técnicas e de incubação 
instantaneamente em âmbito 
mundial para ajudar a retomar 
sua produção rapidamente.

•  Nossa documentação técnica 
vem em mais de 10 idiomas e o 
orienta precisamente para obter 
a peça de reposição que você 
necessita. 

•  Nós enviamos a maioria das 
peças de reposição em 48 horas 
para minimizar o tempo parado 
da produção.
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de longo prazo...
retorno

Opte pelo

econômico



... selecionando soluções à  
 prova de obsolescência

Porque seu incubatório  
merece um futuro seguro

Você deseja que seu incu-
batório trabalhe tranquila-
mente por muitos anos. Isso 
significa que você precisa de 
um equipamento durável e 
versátil, que não necessite 
de substituição toda vez que 
sua empresa ou tecnologia 
evoluir.
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Os equipamentos Petersime 
permitem a contínua atuali-
zação do desempenho de seu 
incubatório, incorporando as 
mais recentes inovações e de-
senvolvimentos tecnológicos. 
Eles também vem com assistên-
cia contínua, do início ao fim de 
sua vida útil.

Assegure vida longa 
para seu equipamento
Nosso equipamento é projetado 
para ter uma longa vida útil, sem 
preocupações. Selecionamos com-
ponentes e materiais adequados 
para utilização intensa e altamente 
resistentes ao desgaste.

Mantenha seu equipa-
mento atualizado
A inovação é vital para manter seu 
incubatório à frente dos concor-
rentes. É por isso que a Petersime 
assegura que suas novas tec-
nologias e ferramentas sejam 
compatíveis com os equipamen-
tos existentes. Quando surgem 
novos parâmetros de incubação  
o software e o hardware de  
seu equipamento podem ser 
atualizados, mantendo-os sempre 
na ponta.

Prolongue a vida de 
seu equipamento
A tecnologia evolui a uma velo-
cidade estonteante, portanto é 
crucial ter fornecedores que o 
ajudem a manter seu equipamen-
to livre de obsolescência. 

•  Nossas incubadoras têm um 
design versátil para atender as 
necessidades atuais e futuras 
das linhagens modernas de alto 
rendimento.

 •  Nós fornecemos peças de reposi-
ção ou desenvolvemos conjuntos 
intercambiáveis em caso de 
obsolescência para assegurar que 
seu equipamento permaneça ope-
racional durante toda sua vida útil. 
Sempre buscamos a solução mais 
econômica para cada situação.

•  Temos um rígido sistema de 
controle de qualidade para su-
pervisionar a produção de todos 
os componentes que você possa 
precisar.

•  Os experientes técnicos de nosso 
Centro de Conserto de Peças 
fazem na Petersime 100% dos 
consertos e testes das placas 
eletrônicas de circuito impresso 
ou sensores, para garantir a mais 
longa vida útil possível para seu 
equipamento.

de longo prazo...
retorno
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mente
Tranqüilidade

da
Fatos e números  
sobre a Petersime
•  Empresa privada
•  Fornecedora de incubadoras, 

equipamentos para incuba-
tórios, serviços de projeto 
e incubatórios no sistema 
chave-na-mão

•  Sediada em Olsene, Bélgica
•  Área de 40.000 m²
•  Verticalmente integrada: 

unidades de produção, P&D, 
incubatório e centro de aten-
dimento ao cliente próprios

•  Líder de mercado com a 
maior base instalada

•  Clientes em mais de 150 
países

•  Rede mundial de vendas  
e serviços em mais de  
60 países



Petersime: um parceiro  
no qual você pode confiar

Se você quiser manter-se 
focado nas suas atividades 
essenciais, você precisa de 
um parceiro de confiança. 
Que cumpra seus prazos de 
entrega com confiabilidade e 
qualidade. Que interaja com 
você para manter a melhoria 
contínua no desempenho do 
incubatório.
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Líder mundial em incu-
badoras e incubatórios
Nosso negócio principal é o pro-
jeto e fabricação de incubadoras 
e incubatórios. Para continuarmos 
sendo os melhores neste campo, 
investimos recursos consideráveis 
em pesquisa e desenvolvimento: 

•  uma grande equipe de P&D 
cobrindo diferentes disciplinas 
tecnológicas

•  laboratório e incubatório  
próprios

•  pesquisa avançada financiada 
pelo governo

•  parceria com o departamento 
de biotecnologia da Universida-
de de Leuven (Bélgica)

•  projetos de pesquisa em colabo-
ração com várias universidades 
e grupos de pesquisas interna-
cionais

•  projetos conjuntos com inte-
gradores avícolas nos casos de 
testes de campo 

•  equipe própria de especialistas 
em incubação e consultores em 
incubatórios

A qualidade em  
primeiro lugar
Você certamente exige a mais alta 
qualidade de seus fornecedores.  
Afinal de contas, basta um com-
ponente de qualidade inferior 
para afetar significativamente seu 
negócio. Na Petersime, nós super-
visionamos de perto cada aspecto 
de nossa cadeia produtiva.  
E garantimos uma posta em marcha 
livre de problemas e a consistente 
qualidade superior que você espera 
de nós: 

•  produção e consertos próprios
•  rígido controle de qualidade de 

nossas matérias-primas
•  sensores inspecionados de 

fábrica em todos os equipamen-
tos da Petersime

•  testes completos de todas as 
incubadoras e controladores a 
nível de componente e como 
um todo antes da entrega

•  métodos uniformes e rígidos 
padrões para todos os nossos 
instaladores em âmbito mun-
dial

Estabelecemos uma sólida reputa-
ção de entregas pontuais e dentro 
do orçamento, demonstrando 
respeito e interesse por nossos 
clientes.

Para todas as suas  
necessidades
Somos mais que somente um 
outro fabricante de incubadoras. 
Também prestamos consultoria 
para construir e administrar os mais 
eficientes incubatórios. Qualquer 
que seja sua situação ou necessi-
dades, nós sempre procuramos a 
solução ideal para você: 

• incubatórios para ovos de gali-
nhas, perus, patos ou gansos

• incubatórios para poedeiras, 
corte ou empresas de genética

• incubatórios independentes ou 
integrados

• incubadoras de estágio único de 
alto desempenho ou convencio-
nais de estágio múltiplo

Da esquerda para a direita:

Hendrik Botha Gerente de Sistemas de  
Informação, Finanças e Administração
Tom Dewaele Diretor de Vendas
Karlijn Lippens Gerente de Recursos Humanos
Ronny Van Hauteghem Especialista em  
Projetos de Nascedouros
Kurt Haeck Gerente de Vendas internas e  
Atendimento ao cliente
Geert Callens Gerente de Desenvolvimento  
de Negócios Estratégicos
Philippe T’Sjoen Gerente de Produção /  
Coordenador Lean
Jo Weymeels Gerente de Compras e Logística
Jo De Smet Gerente de Qualidade
Michel De Clercq Diretor Executivo         
Paul Degraeve Diretor Executivo
Pascal Garain Gerente de P&D
Roger Banwell Incubacionista Sênior



Sede da Petersime nv
Centrumstraat 125 - BE - 9870 Zulte (Olsene) - Bélgica

T +32 (0)9 388 96 11 - F +32 (0)9 388 84 58 - info@petersime.com - www.petersime.com

Contate-nos agora e comece a 
maximizar seus lucros

Todas as fotos, medidas e descrições são fornecidas a título informativo, sem compromisso.
Reservamos-nos o direito de fazer modificações a qualquer momento. Data de emissão: 01/2010


