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Caro colega da indústria avícola,

A população mundial e o consumo global de aves 
continuam crescendo. Para responder a essa demanda 
crescente por proteína, a indústria avícola tem 
encontrado muitos desafios, mas oportunidades ainda 
mais numerosas. O tamanho médio de um incubatório 
está aumentando significativamente, e a eficiência na 
operação do incubatório, bem como em toda a cadeia 
de produção, está se tornando cada vez mais crucial 
para acompanhar o mercado.

Você tem enfrentado problemas semelhantes? Sabe se 
o seu incubatório está aproveitando todo o potencial 
das mais recentes tecnologias de incubação? Você está 
confiante em sua decisão entre incubação em estágio 
único ou estágio múltiplo?

A Petersime pode desempenhar um papel fundamental 
nisso. Como líder mundial na área de incubação, a 
Petersime tem a experiência e o conhecimento para 
ajudá-lo em todos os estágios da sua operação diária. 
Em toda a sua rede de escritórios locais de vendas e 
assistência técnica, e em conjunto com distribuidores 
locais, uma equipe completa de engenheiros, técnicos 
e especialistas em incubação está sempre disponível e 
comprometida a fornecer o suporte prático necessário, 
bem perto de você. 

Para os seus novos projetos, a Petersime pode projetar, 
fornecer e instalar seu incubatório completo, feito 
sob medida para suas necessidades e adaptado à 
sua situação local. Você será acompanhado por um 
parceiro dedicado durante todo o processo, desde a 
concepção inicial até a operação plena.

Além disso, a Petersime segue ao seu lado para 
continuar maximizando o desempenho de seu 
incubatório já existente, gerando melhores resultados. O 
grande potencial de nossas incubadoras e da tecnologia 
Embryo-Response™ foi comprovado em todo o 
mundo, e está incorporado ao nosso "compromisso de 
atendimento ao cliente" para garantir que continuem se 
beneficiando de todo esse potencial. 

Com a automação da Petersime, você terá a mesma 
qualidade, confiabilidade e nível de serviços com os 
quais já está acostumado com incubadoras e outros 
equipamentos de incubatórios. A Petersime o auxiliará na 
escolha da solução de automação de incubatório que 
lhe dê o máximo de valor agregado de acordo com suas 
necessidades, maximizando seus lucros por toda vida.

Boa leitura. 

Olav Boel

Diretor Comercial

Editorial
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Hora de repensar as regras de ouro da 
incubação
Você já se pegou seguindo cegamente as regras clássicas de incubação em seu incubatório? 
Tenha cuidado: essas “regras de ouro de incubação” são ótimas como orientações, mas 
seus resultados podem ser afetados pela falta de precisão. Em outras palavras: você pode 
estar fazendo um bom trabalho, mas também pode não estar percebendo o contexto geral. 
Roger Banwell, Gerente de Desenvolvimento de Incubação da Petersime, explicará o motivo.

É tudo uma questão de contexto
Por muitos anos, as regras de incubação comercial eram ba-
seadas na metodologia de estágio múltiplo, com todas as 
limitações e comprometimentos associados a esse sistema. 
Embora essas regras sejam essenciais, é hora de revisá-las e 
refiná-las, para que se adequem ao método de incubação 
de estágio único, que é mais preciso e totalmente flexível. 
Vamos dar uma olhada em algumas destas regras.

“O CO₂ é prejudicial acima de 0,45%”. Essa é a primeira regra 
aplicada por muitos gerentes de incubação. E embora essa 
regra esteja correta na fase exotérmica, ela não funciona na 
fase endotérmica. A presença de mais CO₂ na fase de desen-
volvimento vascular pode melhorar todo o desenvolvimen-
to vascular e cardíaco e afetar o desempenho pós-eclosão.

Outro exemplo é a regra “a perda de peso de 12% é im-
portante para uma boa eclodibilidade”. Ao analisarmos os 
resultados de nossos testes, vemos que essa regra não é 
totalmente correta. Em vez disso, percebemos que a gravi-
dade específica (porosidade e densidade da casca) é funda-
mental nesse contexto.

O mesmo vale para este último exemplo: “o acesso imedi-
ato à comida e à água é importante para o desempenho 
pós-eclosão e o bem-estar do pintinho”. Isso também não 

é correto: é apenas uma questão de tempo. O acesso ime-
diato não é necessário; o importante é haver acesso à comi-
da e à água no momento certo. Vamos nos aprofundar um 
pouco mais nesse ponto.

Repensando a “alimentação 
antecipada”
Testes extensivos realizados nos últimos 18 meses mostra-
ram claramente que existe um momento ótimo para alimen-
tar os pintinhos. O ponto da questão é: se suas condições 
de incubação estão abaixo das ideais, isso resultará em uma 
ampla janela de nascimento. Nessas circuns tâncias, é evi-
dente que os pintinhos que recebem água e são alimenta-
dos imediatamente terão melhores resultados.

Mas o que acontece se não dermos o acesso à comida e à 
água imediatamente? A partir dessa pergunta, as pessoas 
tendem a pensar em consequências desastrosas em ter-
mos do bem-estar animal, mas, na verdade, não há motivo 
para pânico. Somente após mais de 48 horas sem comida e 
água é que vemos um efeito negativo no desempenho dos 
pintinhos e, mesmo depois de mais de 72 horas, ainda não 
vemos nenhum efeito significativo sobre a mortalidade. É 
claro que não temos que esperar tanto tempo, mas isso 
prova que os pintinhos não precisam de água e comida 
ime diatamente após a eclosão.

O momento ideal para a alimentação é aquele no qual as linhas do tempo de eclosão, para todos os pintinhos recém-
nascidos, coincidem: nem tarde demais para os que eclodem precocemente e nem cedo demais para os tardios.

Usando a natureza como referência
O que aprendemos com isso tudo é que a inspiração para 
as nossas soluções está bem à nossa frente: a natureza. A 
Petersime usa a natureza como referência para a otimização 
de desempenho e o desenvolvimento de produtos. A equi-
pe de pesquisa e desenvolvimento concentra-se princi-
palmente no desempenho máximo de eclosão e de pós-
eclosão, tratando o bem-estar das aves como um critério 
igualmente importante. Isso resultou em várias soluções 
que imitam a natureza, desde o armazenamento até a pós-
eclosão:

 f A Incubadora BioStreamer™ Re-Store replica a atividade de 
formação da ninhada da ave mãe

 f O Dynamic Weight Loss System™ (DWLS) imita o nível de 
atenção da ave mãe

 f O OvoScan™ dá continuidade à reprodução da atenção e 
controle de temperatura em tempo real da ave mãe

 f A tecnologia Synchro-Hatch™ simula o estímulo natural 
vivenciado pelos ovos em eclosão no ambiente do ninho

A inspiração para nossas soluções está bem à nossa frente: a 
natureza.

Resumindo, nós podemos ser a “mãe perfeita” graças à 
incubação de estágio único com a tecnologia Embryo- 
Response Incubation. Ao entender a interação entre a ave 
mãe e o embrião/pintinho, e as primeiras atividades pós-
eclosão, podemos obter a melhor qualidade dos pintinhos 
e o melhor desempenho pós-eclosão. Isso nos leva a nosso 
objetivo final: lucro máximo por toda vida, de mãos dadas 
com a natureza.

Precoces

Medianos

Tardios

Janela de eclosão

Tempo

Ideal para 
todos os 

pintinhos

Momento ideal para 
alimento e água

Cedo demais Tarde demais

Janela de 
eclosão mais 

longa
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Solicitar uma cópia 
gratuita da nossa brochura 
sobre automação por 
correio para 
info@petersime.com

Automação Petersime: Otimize o fluxo de trabalho do 
seu incubatório para maximizar o lucro por toda vida

Seu negócio está crescendo e você decidiu investir em um incubatório de estágio único, sem comprometer a 
biossegurança. Para você, cumprir suas metas diárias de produtividade é uma obrigação. E não é apenas a 
produtividade que importa, você deseja fornecer pintinhos de um dia uniformes e de qualidade.

Para produzir grandes volumes de pintinhos todos os dias, 
você precisa combinar velocidade com qualidade consis-
tente. Além disso, também necessita que o tratamento com 
os pintinhos seja suave, de acordo com os altos padrões de 
bem-estar animal. Ovoscopia e transferência de ovos, bem 
como vacinação e contagem de pintinhos, devem ser feitos 
com precisão. A limpeza e desinfecção dos equipamentos e a 
correta avaliação dos pintinhos também necessitam atenção. 

Para otimizar a cadeia de valor, você precisa manter a granja 
de matrizes informada sobre os resultados de produção de 
seus lotes, com dados precisos de ovoscopia. 

É um desafio contínuo encontrar e manter as pessoas cer-
tas para cada atividade. A rotatividade de pessoal, o treina-
mento e a organização do trabalho para todas essas pes-
soas toma muito tempo. O custo da mão de obra também 
vem aumentando. Além disso, fornecer condições ideais de 
trabalho para os funcionários é uma necessidade em um 
incubatório moderno.

Para acompanhar os padrões atuais e investir em soluções 
de longo prazo, você percebe que a automação faz senti-
do. Com retorno financeiro e melhoria do desempenho, a 
automação é uma decisão inteligente. 

Petersime Automation, uma solução 
confiável
Escolher a Petersime Automation significa que você pode 
contar com um parceiro sólido a longo prazo, permitindo 
que o seu negócio cresça gradativamente. Com anos de 
experiência em projetos e conhecimento sobre todos os 
equipamentos de incubatório, a Petersime garante a inte-
gração de todos os equipamentos com suas incubadoras 
e nascedouros. Além disso, a Petersime irá auxiliá-lo a de-
terminar onde a automação trará o maior valor agregado 
ao seu fluxo de trabalho, maximizando seu retorno durante 
toda vida. 

Maior valor agregado
Seu incubatório será mais eficiente e mais higiênico. Com 
a Petersime Automation, você aumenta a velocidade de 
processamento. Manuseio cuidadoso de ovos e pintinhos 
resulta em melhor qualidade. Além disso, você reduz riscos 
de contaminação, preservando a biossegurança sem com-
prometimentos.

Posições de trabalho ergonômicas criam um melhor ambi-
ente de trabalho para seus funcionários e reduzem a ausên-
cia de mão de obra. 

Com os dados de ovoscopia e contagem de pintinhos, você 
obtém uma visão geral do desempenho, para reportar à 
granja de matrizes. 

Qualidade e serviço
Petersime Automation é fácil de limpar e realizar manutenção, 
tornando-a uma solução confiável e de alta quali dade, cons-
truída para durar. Tanto globalmente, a partir de nossa sede, 
quanto de forma local, a Petersime oferece aten dimento ao 
cliente, para que você possa ter acesso ao nosso suporte, 
para garantir a máxima continuidade de suas operações. 
Como em todos os nossos produtos, você pode contar com 
um treinamento para sua equipe. Para maximizar seu lucro 
por toda vida, oferecemos assistência e serviços de solução 
de problemas, além de orientação proativa. A Petersime é 
uma parceira por toda vida. 
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A equipe da Hendrix Genetics celebra a inauguração de seu novo incubatório em Beresford, Dakota do Sul 
(EUA), com a presença de mais de 400 pessoas. Profissionais do setor avícola (perus), membros da comunidade 
local e representantes do governo tiveram a oportunidade de ver de perto a nova instalação de 7.711 m² e a 
tecnologia instalada.

Hendrix Genetics inaugura mais um incubatório 
de perus de alto nível

A Hendrix Genetics iniciou esse projeto de incubatório em 
2017, com um grande investimento em granjas de linha-
gem novas e atualizadas, dois novos incubatórios e uma 
nova frota de transporte. O objetivo? Garantir o máximo de 
qualidade e disponibilidade de produtos da Hybrid Turkeys 
em toda a cadeia de produção de perus. Com uma capaci-
dade anual de 35 milhões de ovos, esse novo incubatório 
contribuirá para a rede de incubatórios da Hybrid nos Esta-
dos Unidos e Canadá.

A construção do incubatório de Beresford avançou muito 
rápido. Em pouco mais de um ano, o campo plano havia se 
transformado em um incubatório finalizado. Jeff McDowell,  
Gerente Geral, enfatizou o curto tempo no qual o projeto foi 
concluído: “Estou muito orgulhoso do que realizamos em tão 
pouco tempo. Isso não teria sido possível sem o apoio contínuo 
de nossos clientes e da comunidade local. Além, é claro, do tra-
balho duro e da dedicação de nossos funcionários e parceiros 
ao longo de todo o projeto.”

A inauguração desse novo incubatório comercial, em 27 
de novembro, foi uma rara oportunidade de percorrer uma 
instalação dessa importância antes da aplicação das cos-
tumeiras e estritas políticas de biossegurança. Após diver-
sos discursos e uma cerimônia de corte oficial da faixa, os 
convidados fizeram um tour pelo incubatório. 

Conhecer de perto a tecnologia de incubação e eclosão 
foi um dos pontos altos desse passeio pela instalação. A 
Hendrix Genetics escolheu novamente os equipamentos 
da Petersime para garantir a mais alta qualidade de pe-

rus, e alto nível de biossegurança. Diversas incubadoras e 
nascedouros BioStreamer™ com Operational Excellence 
Technology™ fornecerão um desempenho ideal de modo 
completamente automatizado e monitorado pelo pacote 
de software Eagle Eye™.

Raf Beeren, Diretor Executivo, destacou o foco na qualidade 
e sua importância para toda a cadeia de valor: “A moderna 
tecnologia e as medidas de ponta de biossegurança que esta-
belecemos no início da cadeia de suprimentos garantirão a en-
trega bem-sucedida de proteína nutritiva e de altíssima quali-
dade ao consumidor final”, afirmou ele.

Além disso, o incubatório de Beresford é o primeiro a usar a 

novíssima bandeja Turkey 60XL, que pode ser empilhada e 
foi especialmente projetada para ovos de peru. Graças aos 
compartimentos maiores, eles terão um posicionamento 
ideal tanto para ovos pequenos, quanto para grandes e 
extragrandes, que receberão um fluxo de ar otimizado na 
incubadora.

Filip De Smet, Diretor de Vendas da Petersime para a região, 
ficou muito empolgado com a produtiva cooperação com 
a Hendrix Genetics. “Para nós, é um privilégio continuar tra-
balhando com a Hendrix Genetics logo depois de nossa coo-
peração anterior para o incubatório de matrizes em Beatrice. 
A opção da Hybrid Turkeys de trabalhar com a Petersime nova-
mente nesse projeto é um claro sinal de confiança nos produtos 
e serviços que oferecemos. Estamos muito gratos pela lealdade 
deles à Petersime como parceira de preferência para equipa-
mentos de incubação”, afirmou ele.

Com o investimento nessas novas instalações, a Hendrix 
Genetics está dedicando um grande esforço para fortalecer 
sua cadeia de suprimentos global e sua rede de distribuição 
própria e alinhada.

Cerimônia de corte da faixa na inauguração do incubatório de Beresford

Incubatório de Beresford, Dakota do Sul (EUA)
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Os convidados fizeram um tour guiado pelo incubatório
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O que começou na década de 1920 como uma pequena loja acabou se tornando um dos mais importantes 
grupos empresariais da América Latina. Hoje é uma empresa familiar multinacional com uma presença 
importante no mundo todo.

DIP CMI aposta na Petersime e olha para o 
futuro com otimismo

Na época em que Ira e Ray Petersime produziram suas 
primeiras incubadoras elétricas, Don Juan Bautista Gu-
tierrez, fundador da Corporación Multi Inversiones (CMI), 
fundou uma loja de esquina em San Cristóbal, Totoni-
capan, uma pequena cidade no oeste da Guatemala. O 
que começou na década de 1920 como uma pequena 
loja acabou se tornando um dos mais importantes gru-
pos empresariais da América Latina. Hoje é uma empresa 
familiar multinacional com uma presença importante no 
mundo todo.

A "Division Industrial Pecuaria" (DIP CMI) faz parte do 
Grupo Multi Inversiones da Guatemala e administra uma 
operação de avicultura que abrange toda a América Cen-
tral. As seguintes empresas fazem parte da DIP: Avicola 
Villalobos, Guatemala; CADECA, Honduras; Avicola Salva-
doreña, El Salvador; e DIP CMI, Costa Rica. São os maiores 
fornecedores de frango da Guatemala, parte do maior 
grupo produtor de frango da América Central. A empre-
sa é conhecida por suas marcas fortes, como Pollo Rey e  
Delji; por suas salsichas comercializadas sob as marcas To-
ledo e Don Tico; e sua rede de restaurantes Pollo Campero. 

Fausto Renato Moreno Molina, Gerente de Incubação, en-
fatiza a maneira como a empresa foi construída desde seu 
início, sempre seguindo os mais altos padrões de ética e 
profissionalismo. Tendo esses valores como base, além de 
uma consistente busca por qualidade e foco na entrega 
do melhor produto para seus clientes, a DIP CMI, junta-
mente com seus colaboradores, esforça-se para ampliar e 
fortalecer a empresa. 

Isso mostra como esta é uma empresa que não se contenta 
com nada aquém do melhor. Não é uma surpresa que ten-
ham escolhido as incubadoras e nascedouros Petersime 
BioStreamer™ HD para a expansão de seu incubatório em 
Masagua. Este equipamento de alta tecnologia e última 
geração proporciona à empresa a oportunidade de uma 
eclosão de 12% a mais de pintinhos na mesma área que as 
incubadoras BioStreamer™ clássicas.

A exclusiva tecnologia Embryo-Response Incubation™, 
com a qual essas máquinas estão equipadas, já garantiu 
todo o retorno de seu investimento. “Iniciamos o incu-
batório em novembro de 2016 e, imediatamente, obtivemos 
resultados muito bons”, afirma Marvin Auberto Lopez Pa-
dilla. Ele é o Gerente de Incubatório de Masagua. “Graças 
ao apoio dos consultores de incubação da Petersime e às ses-
sões de treinamento das quais participamos, podemos tirar o 
máximo proveito das máquinas.”

Moreno Molina aponta que o uso da tecnologia é de 
grande importância para a empresa. “Optamos por mode r-
nizar nossa forma de trabalhar em todas as partes da empre-
sa. Em relação aos sistemas de computação, temos um soft-
ware integrado que dá suporte aos esforços de inteligência 
de mercado e gerenciamento de custos. Para o incubatório, 
usamos o software Eagle Eye™, da Petersime. Monitoramos 
e controlamos todo o nosso incubatório em um único com-
putador no Centro de Comando.” 

Quando questionado sobre o que os levou a decidir fazer 
uma parceria com a Petersime, responde: “Sabemos que 
a Petersime oferece incubadoras da melhor qualidade, mas 
o compromisso da empresa com um atendimento rápido e 
eficaz foi o fator decisivo para nós. A orientação pessoal du-
rante o projeto e o nível de profissionalismo e conhecimento 
da equipe da Petersime nos asseguraram que nosso empreen-
dimento estava em boas mãos”. 

A Petersime e a CMI compartilham da convicção de que 
investir em qualidade e em uma parceria sustentável gera 
os melhores resultados no longo prazo. “Olhamos para o 
futuro com grande otimismo, porque a marca Pollo Rey tem 
amplo apoio na região. Temos parcerias sólidas, somos a 
maior empresa de avicultura da América Central e sabemos o 
que estamos fazendo” conclui Moreno Molina.
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Instalações recentes da Petersime ao redor do 
mundo
Como líder mundial em equipamentos para incubação, a Petersime possui projetos e instalações em todo o 
mundo. Algumas das nossas últimas instalações.

DIP CMI (Guatemala)

Tipo de ave: Frangos de corte

Incubadoras: BioStreamer™ 
12S HD*

Nascedouros: BioStreamer™ 
4H HD*

Eagle’s Pride (África do Sul)

Tipo de ave: Frangos de corte

Incubadoras: Conventional S

Nascedouros: Conventional H

Nourish (Bangladesh)

Tipo de ave: Frangos de corte

Incubadoras: BioStreamer™ 
12S HD*

Nascedouros: BioStreamer™ 4H HD*

* Máquinas equipadas com Operational Excellence Technology™.

San Antonio (México)

Tipo de ave: Frangos de corte

Incubadoras: BioStreamer™ 
24S & 12S HD*

Nascedouros: BioStreamer™ 
8H & 4H HD*
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Parkent Broiler (Uzbequistão)

Tipo de ave: Frangos de corte

Incubadoras: BioStreamer™ 8S* 

Nascedouros: BioStreamer™ 8H*

L’Oeuf D’Or (Bélgica)

Tipo de ave: Frangos de corte

Incubadoras: BioStreamer™ 
8S HD*

Nascedouros: BioStreamer™ 
4H HD*

Hendrix Genetics (South Dakota, EUA)

Tipo de ave: Perus

Incubadoras: BioStreamer™ 8S*

Nascedouros: BioStreamer™ 8H*

Sam Hwa (Coreia do Sul)

Tipo de ave: Frangos de corte

Incubadoras: BioStreamer™ 
24S HD*

Nascedouros: BioStreamer™ 
8H HD*



PetersimePress | Inovação

| 09  

Seu incubatório em suas mãos: apresentando o 
aplicativo Eagle Eye™

Tranquilidade com o novo Hatchery Alert 
System™ da Petersime

Manter uma visão completa do status de suas incubadoras, 
em todos os momentos, é de suma importância. Porém, 
como reagir com eficiência a problemas inesperados, quan-
do você estiver fora do incubatório?

De agora em diante, você pode ter uma visão geral perma-
nente de suas incubadoras, na sua mão, com o aplicativo 
Eagle Eye™, disponível para seu smartphone ou tablet. Com 
o pacote do software Eagle Eye™ existente, o gerente de 
incubatório já pode monitorar e controlar seu incubatório 
inteiro a partir de um único Centro de Comando Computa-
dorizado. A extensão para um aplicativo móvel facilita o 
acesso ao status das máquinas e à visão geral dos alarmes 
fora do incubatório.

O aplicativo Eagle Eye™ está 
disponível para aparelhos iOS e 
Android. Para mais informações, entre 
em contato conosco via  
info@petersime.com

Simples, sofisticado e confiável. Estas são apenas algumas 
características do novo sistema de segurança essencial da 
Petersime para o seu incubatório: o Hatchery Alert System™ 
Petersime. Esse novo sistema substitui o antigo Painel de 
Controle, além de trazer outros recursos.

Qual a diferença entre o 
Eagle Eye™ e o Hatchery Alert 
System™?

Embora o Eagle Eye também forneça uma visão 
geral do status de suas incubadoras, ele é mais um 
instrumento de análise e gerenciamento e não pode 
substituir o Hatchery Alert System™. O Hatchery 
Alert System™ proporciona um valor extra, por se 
manter ativo em caso de falha de energia ou rede, e 
fornecer avisos dentro (alarmes acústicos) e fora do 
incubatório (chamadas telefônicas).

Quando uma de suas incubadoras entra em modo de 
alarme sem que você seja notificado, há risco de perda da 
capacidade completa da máquina. Graças à combinação 
de um alarme dentro do incubatório e à possibilidade de 
conectá-lo ao seu telefone, o Hatchery Alert System™ irá 
garantir que nenhum alarme escape à sua atenção. 

Mesmo em caso de falha de energia ou rede, você receberá 
um aviso, devido ao sistema de cabeamento e a uma fonte 
de alimentação independentes, com bateria reserva.

O Hatchery Alert System™ é fácil de operar, fornece uma 
visão geral do status de até 96 incubadoras, e pode também 
ser conectado a sinais de alarme externos, como da clima-
tização, por exemplo. O sistema é amigável, e utiliza tec-
nologia touchscreen e identificação de usuários. Todas as 
ações são registradas, e os arquivos do histórico podem ser 
facilmente exportados. É à prova de poeira e impermeável, 
o que o torna perfeitamente adequado em todas as salas 
de incubação. 
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Como a Petersime pretende ser 
parceiro vitalício do seu incubatório
Independentemente do seu incubatório estar equipado com incubadoras de alta qualidade ou com as mais 
recentes tecnologias, a chave para o sucesso ainda está em entender seu negócio e ser capaz de resolver 
problemas que apareçam ao longo do caminho. É por isso que a Petersime investe continuamente em vários 
níveis de serviço comprometidos em oferecer suporte aos clientes e assistência qualificada, sempre que 
necessário.

Fornecendo os mais altos padrões de 
qualidade em todo o mundo
Como líder mundial na área da incubação, a Petersime for-
nece os mais altos padrões de qualidade para seus produ-
tos e serviços. Isso é resultado do esforço constante para 
uma boa educação e formação contínua dos engenheiros. 
Desde as instalações até os serviços de resolução de pro-
blemas, os clientes podem contar com profissionais certifi-
cados desde o início de suas operações até além do final da 
vida útil das incubadoras.

Graças aos diferentes programas de treinamento e docu-
mentação, os Gerentes de Incubatório têm a oportunidade 
de adquirir habilidades e conhecimentos extras para que 
possam colocar padrões elevados em prática. O Programa 
de Orientação do Incubatório e o Programa de Operational 
Excellence, por exemplo, são valiosos pacotes de serviços 
para adotar as melhores práticas em todos os estágios do 
processo de eclosão.

Serviços adaptados à sua situação 
única
Seja para solucionar problemas de serviços do seu incu-
batório existente ou para dar assistência a um novo projeto, 
a Petersime garante uma abordagem pessoal. Quanto a um 
novo projeto, um dos Gerentes de Projetos de Incubatório 
atuará como gerente de projeto pessoal, apoiando-o des-
de o início até um ano após o nascimento dos primeiros 
pintinhos. Para incubatórios existentes, um engenheiro 
do Atendimento de Suporte é nomeado para ser o único 
ponto de contato da sua região. Em ambos os casos, o en-
volvimento pessoal dos especialistas assegurará que a Pe-
tersime compreenda suas necessidades e forneça soluções 
específicas e efetivas.

Assistência local e in loco
Com os diferentes escritórios da Petersime em locais es-
tratégicos, uma ampla gama de serviços está disponível 
em todo o mundo. Armazéns com peças de reposição es-
tão previstos em diferentes áreas, para garantir uma rápida 
substituição em caso de avaria. Engenheiros de Serviço de 
Campo viajam ao redor do mundo ou em regiões específi-
cas para instalações, intervenções técnicas e de incubação. 
Ao lado disso, a equipe também é composta por Supervi-
sores Técnicos Globais e Especialistas em Desenvolvimento 
de Incubatório para oferecer conselhos profissionais e as-
sistência no local, incluindo auditorias técnicas e auditorias 
do desempenho do incubatório .

Acessível em todos os momentos
Para usar o tempo de forma eficiente, os serviços da Peter-
sime são solicitados com facilidade e entregues no menor 
tempo possível. Em caso de perguntas, você poderá aces-
sar diretamente seu engenheiro pessoal de sua região e 
país específicos. Além disso, 15.000 páginas de informações 
práticas, incluindo o útil Guia de Incubação da Petersime, 
estão disponíveis on-line, impressos e em USB. Quando se 
trata de peças de reposição, 3.000 de 10.000 componentes 
e peças de produtos estão disponíveis no e-shop da Peter-
sime. 

Um parceiro que realiza muitos 
serviços
Embora o equipamento qualitativo seja de extrema im-
portância em um incubatório com bom desempenho, 
não se deve esquecer da situação global. Como parceiro 
confiável, a Petersime garante continuidade máxima do 
negócio de suas operações. Como a Petersime é capaz de 
projetar, entregar, instalar e apoiar o seu incubatório com-
pleto, você só precisa de um parceiro para todo o seu ciclo 

de vida de incubação. Em decorrência disso, sua organi-
zação crescerá gradualmente, maximizando seu lucro por 
toda a vida.

Descubra mais sobre o Customer Care 
Commitment™ da Petersime em  
www.customercarecommitment.petersime.com

COMMITMENT

CUSTOMER CARE  



Participe de nosso Programa 
Operational Excellence™
A Excelência Operacional faz a diferença entre um incubatório bom e um excelente. Uma boa gestão de todos 
os aspectos da operação, e a orientação para isto, possibilitam obter o melhor retorno sobre o investimento. 
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A Petersime fornece suporte, 
tanto remoto quanto local, 
para implementar esta filosofia 
na operação específica de seu 
incubatório. Maximizar resultados 
requer um esforço contínuo de 
melhoria. A adoção das melhores 
práticas dentro do seu incubatório 
irá tornar a sua organização a 
verdadeira campeã de eclosão.

Suporte Remoto

Software ‘Operational  
Excellence’

 f Acesso remoto para assistência Petersime

 f Apoio avançado de incubação para otimizar os 
resultados de eclosão

 f Participação em webinars sobre incubação

 f Programe, gerencie e acompanhe todas as 
atividades de manutenção

 f Aplique o procedimento correto de 
carregamento para cada lote individual

 f Totalmente compatível com o Eagle Eye™

Informações e instruções
 f Vídeos ‘Operational Excellence’ explicando as 

melhores práticas

 f Planilhas de instruções ‘Operational Excellence’ 
contendo procedimentos e diretrizes para as 
melhores práticas

 f Últimas atualizações do programa de incubação

 f Últimas atualizações de software

Visita de especialista

 f Check-up de manutenção de seu incubatório 
por um técnico da Petersime

 f Assistência local para sua equipe

www.operationalexcellence.petersime.com

Maximize seus resultados 
de incubação

Minimize os custos 
operacionais

Mantenha a biossegurança 
sem comprometimentos

Maximize a qualidade de 
pintos além do incubatório

| 11  
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Como carregar corretamente ovos em suas 
incubadoras para obter um equilíbrio térmico ideal?

Posicionando os ovos na incubadora
Devido à grande capacidade das incubadoras atuais, é 
difícil ter ovos uniformes em todos os carrinhos. Não temos 
dúvida quanto a isso. Mas vamos supor que, para o suces-
so de nossos resultados de incubação, sempre temos, pelo 
menos, dois carrinhos com ovos com as mesmas carac-
terísticas (idade do lote, armazenagem dos ovos, fertilidade, 
etc.). Ao distribuí-los em uma posição espelhada, os lados 
esquerdo e direito estarão em equilíbrio, assim como a pro-
dução e a dissipação de calor.

O primeiro passo: ovos com produção de calor média 
devem ser colocados  nos carrinhos com o OvoScan™, mais 
próximos à parede externa da incubadora. Os ovos ao redor 
dos sensores OvoScan™ são responsáveis por fornecer 
informações contínuas ao controlador da máquina. Isso 
significa que as medições de temperatura desses ovos de 
amostra serão utilizadas para ajustar, de forma automática, 
a temperatura do ar dentro da incubadora para todos os 

ovos e durante todo o tempo de incubação.

 f Poderiam ser ovos com fertilidade média, de um lote 
de meia-idade e/ou com um tempo médio de arma-
zenamento.

Os ovos nos carrinhos do meio são atingidos por uma 
velocidade de ar relativamente menor e com convecção 
ligeiramente menos eficiente. Na verdade, nessa posição, é 
mais difícil a transferência de calor para dentro ou para fora 
dos ovos. Isso significa que os carrinhos centrais de cada 
lado da incubadora são as melhores posições para os ovos 
com uma menor produção de calor. A posição central 
entre os carrinhos permite que esses ovos recebam um 
aquecimento adicional indireto, vindo dos ovos colocados 
ao redor.

 f Por exemplo: os ovos com menor fertilidade, os lotes 
mais jovens (ovos menores) e/ou os ovos com um 
tempo de armazenamento mais prolongado.

Aqui, fica claro que os ovos com produção de calor poten-
cialmente mais alta ficar nos carrinhos mais próximos do 
ventilador de mistura central da incubadora. Os ovos nesses 
carrinhos são atingidos por uma velocidade de ar ligeira-
mente maior, o que facilita a transferência de calor.

 f É a posição perfeita para os grupos de ovos com as 
maiores taxas de fertilidade (ou eclodibilidade espe-
rada), lotes mais velhos (ovos maiores) e/ou ovos que 
foram armazenados por menor período de tempo. 

Padrão de carregamento correto para incubadoras de acordo com as diferenças na produção de calor do ovo

Padrão de carga incorreto: ovos com maior produção de calor nos carrinhos do OvoScan™

Diferenças de temperatura na incubadora geram uma janela de nascimento mais ampla 
e afetam negativamente a uniformidade dos pintinhos. Muitas vezes,  uma faixa de 
temperatura ainda mais ampla é causada pela incubação de ovos desuniformes em 
posições incorretas. Isso soa familiar? A combinação de ovos de diferentes lotes com o 
microambiente da incubadora  pode ajudar a evitar isso. Por Eduardo Romanini, Especialista 
de Desenvolvimento de Incubação, Petersime.

Ao seguir essas orientações, certamente será obtido o me-
lhor equilíbrio de distribuição de calor possível aos ovos 
na máquina. Ou, caso queira um resultado ainda melhor, 
carregue a máquina com o máximo de ovos homogêneos 
possível em todos os carrinhos.

E se você colocar os ovos com produção de calor relati-
vamente mais alta ou mais baixa nos carrinhos OvoScan™ 
próximos à parede?

Eis o que acontece: o OvoScan™ utiliza esses ovos como 
referência da incubadora toda. Dependendo da “massa 
viva”, a incubadora aquecerá ou resfriará o ar até ajustar as 
temperaturas medidas da casca do ovo próximo aos sen-
sores OvoScan™. Como resultado, os ovos nos outros car-
rinhos também serão afetados.
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Exemplo: padrão de transferência de uma incubadora 
com capacidade de 12 carrinhos para 3 nascedouros com 
capacidade de 4 carrinhos cada.

Padrão de carga incorreto: ovos com menor produção de calor nos carrinhos do OvoScan™

 f Nascedouro 1: Todos os ovos com média pro-
dução de calor (posicionados perto da parede)

 f Nascedouro 2: Todos os ovos com baixa pro-
dução de calor (posicionados no centro)

 f Nascedouro 3: Todos os ovos com alta pro-
dução de calor (posicionados perto do venti-
lador central)

Padrão de transferência e 
carregamento de nascedouros
O carregamento correto dos nascedouros tem início onde 
termina para as incubadoras: na transferência. Você já sabe 
que os carrinhos devem ser combinados e posicionados de 
forma estratégica, considerando sua produção de calor na 
incubadora. Como o ideal é que o nascedouro seja carre-
gado com ovos uniformes, todos devem vir das mesmas 
posições específicas na incubadora com carga balanceada. 
Vejamos como você pode colocar isso em prática toman-
do como exemplo a transferência de uma incubadora de 
12 carrinhos para 3 nascedouros com capacidade de 4 car-
rinhos cada.

O mesmo princípio se aplica para configurações de incuba-
doras e nascedouros com outras capacidades. Ao carregar 
os nascedouros com ovos os mais uniformes possível, cada 
nascedouro pode usar um perfil de incubação diferente, 
de acordo com a produção de calor dos respectivos ovos. 
Como não haverá ovos combinados nas mesmas máquinas 
(ou diferenças mínimas), a temperatura pode ser ajustada 
de acordo com as necessidades do embrião. Além dis-
so, pode-se garantir o conforto térmico para os pintinhos 
recém-nascidos.

Por exemplo, como os ovos transferidos para o nascedouro 
2 são os que apresentam menor potencial de geração de 
calor, faz sentido que o perfil da temperatura desse nasce-
douro seja ligeiramente mais alto do que nos nascedouros 
1 e 3. Da mesma forma, os níveis programados de CO₂ no 
nascedouro 2 podem ser ligeiramente reduzidos devido à 
menor produção de calor e ainda assim manter uma boa 
taxa de ventilação e fornecimento de O₂.

Gerador de Padrão de Carregamento 
O ponto principal é: se você criar lotes uniformes de ovos, 
colocá-los na posição correta nas incubadoras e trans-
feri-los para o nascedouro corretamente, haverá melhora 
significativa de seus resultados.

Agora cabe a você colocar isso em prática no seu 
incubatório. Ainda não tem certeza de como fazer 
isso? Para obter assistência diária na aplicação do 
procedimento de carregamento correto para cada 
lote individual e para diferentes tamanhos e configu-
rações de incubadoras, a Petersime oferece o Gera-
dor de Padrão de Carregamento (Loading Pattern 
Generator). Essa ferramenta faz parte do software 
Operational Excellence™, disponível para os mem-
bros do Operational Excellence™ Programme, e for-
nece a você o que há de melhor em posicionamen-
to de ovos para um carregamento com equilíbrio 
térmico otimizado. Prefere se informar mais sobre 
o assunto? Fale com um de nossos colegas ou en-
contre mais informações sobre o programa em  
operationalexcellence.petersime.com.
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OX Days: Compartilhando conhecimento sobre 
incubação no México e em Honduras 
Uma das vantagens de ser gerente de incubatório é o fato de que se aprende algo novo todos os dias. E alguns 
dias são ainda melhores. Profissionais que trabalham em incubatórios podem participar de dias repletos de 
dicas e informações sobre incubação, oferecidos pelos melhores do ramo. Desta vez, os sortudos foram os 
participantes dos Operational Excellence Days no México e em Honduras.

A equipe Petersime organizou os primeiros Operational 
Excellence Days no México e em Honduras nos dias 17 e 
21 de agosto, respectivamente. Cada evento contou com 
a participação de cerca de 40 especialistas em incubação 
e profissionais de empresas renomadas na indústria avícola 
de cada local.

Com os Operational Excellence Days, a Petersime busca 
compartilhar informações práticas, genuínas e comprovadas 
sobre incubação, trazidas por seus próprios especialistas e 
outros palestrantes de renome. 

Um dos participantes mencionou que a combinação da 
reu nião de especialistas com a importância dos temas ge-
rou um evento de altíssima qualidade. “Espero que a Peter-
sime continue organizando esses Operational Excellence Days 
em nossa região.”

Quer saber que temas importantes foram tratados dessa 
vez? Os participantes do México e Honduras receberam 
informações em primeira mão sobre as melhores práticas 
no ramo: Como deve ser a ventilação em um incubatório? 
Como cuidar dos ovos que serão incubados? Qual é a 
melhor maneira de administrar a janela de eclosão? E em 
relação à biossegurança? Esses foram apenas alguns dos 
assuntos abordados pelos diferentes palestrantes.

Nos dois Operational Excellence Days, os participantes fica-
ram positivamente surpresos com o conteúdo puramente 
técnico das apresentações, e com seu alto nível. “As infor-
mações que recebemos durante o evento são aquelas que ne-
cessitamos em nosso trabalho diário. É importante lembrar e 
refrescar o que já sabemos e ouvir novas dicas, para sabermos 
de fato como fazer as coisas”.

Como o Operational Excellence Day em Honduras acon-
teceu juntamente com o Congresso Centro-Americano e 
Caribenho de Avicultura em San Pedro Sula, muitos dos 
participantes foram para o congresso depois. Lá, puderam 
assistir à apresentação de Eduardo Romanini, especialista 
em incubação da Petersime, sobre a restauração da viabi-
lidade embrionária, e visitar o estande da Petersime. Uma 
ótima oportunidade de combinar a aquisição de novos 
conhecimentos e o estabelecimento de uma rede com 
outros profissionais de incubação!

Próximos eventos
IPPE Atlanta 2019
12/02/2019 » 14/02/2019
World Congress Center Atlanta, Georgia, USA
Expositor: Petersime
Estande: Hall C, 9529

VIV Asia
13/03/2019 » 15/03/2019
BITEC, Bangkok, Tailândia
Expositor: Petersime
Estande: H100, 2940

Congreso AVEM, Quéretaro, México
12/03/2019 » 14/03/2019
Expositor: Distribuidora Torrelavega
Estande: 50

Seminário Internacional de 
Incubación, Bogotá, Colômbia
02/04/2019 » 04/04/2019
Palestrante Petersime: Eduardo Romanini

SIAVS, São Paulo, Brasil
27/08/2019 » 29/08/2019
Expositor: Petersime do Brasil
Estande: 73

Congreso Latinoamericano de 
Avicultura, Lima, Peru
08/10/2019 » 10/10/2019
Expositor : Petersime
Estande : M-4

Treinamento Single-stage
Bélgica
26/02/2019 » 28/02/2019
02/04/2019 » 04/04/2019
04/06/2019 » 06/06/2019

Treinamento em Gerenciamento 
de Incubatórios - Bélgica
26/03/2019 » 28/03/2019

Treinamento Single-stage
Kuala Lumpur
23/04/2019 » 25/04/2019

Consulte o calendário de treinamento em 
www.petersime.com/servicos

Os participantes do Operational Excellence Day em Querétaro, México, em 17 de agosto
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Perto de você em qualquer parte do mundo

Nos comprometemos a garantir que os clientes da Petersime tenham os menores riscos e custos durante 
todo o ciclo de vida do incubatório, garantindo a máxima continuidade dos negócios e a excelência em suas 
operações. 

ÁFRICA DO SUL
SPARTAN EQUIPMENT
Mr Philip Bronkhorst
P.O. Box 136, Halfway House 
1685 - 62 Summit Road, Blue 
Hills - Transvaal
T +27 11 3182239
F +27 11 3182272
sparquip@iafrica.com 

ALEMANHA / SUÍÇA / 
ÁUSTRIA / 
ME INTERNATIONAL 
INSTALLATION GMBH
Mr Rolf Müller
Winterweg 12
28832 Achim
T +49 4202 83018/62310
F +49 4202 84290
rolfmueller@me-international.de 

ARGENTINA
LABORATORIOS BIMEX SRL
Mr Jose Zamora
Raulies 2045
C1427DVC Buenos Aires
T +54 11 4523 7922
F +54 11 4523 7170
bimex@bimex.com.ar

AUSTRÁLIA / NOVA ZELÂNDIA
UNIVERSAL PROCESSING 
EQUIPMENT CO. Pty. Ltd.
Mr Boris Showniruk
40, Florastreet
2232 Kirrawee NSW
T +61 2 95 421 611
F +61 2 95 214 309
upec@upec.com.au

BANGLADESH
TREND SETTER
Mr Sarwar Hossain
House # 46, Road # 7,
Block G - Banani (3rd Floor, Apt 
404)
1213 Dhaka
T +880 2 988 9071/9169/9060 
F +880 2 883 5465
Mobile: +880 1 711 563486
trendsetter@bracnet.net

BIELORRÚSSIA
SERVOLUX
Mr Evgeny Sinitsa
Pervomayskaya Str 77
212030 Mogilev
T +375 22 2327334
F +375 29 7477741
yellowbirdie@yandex.ru

CHILE
WILPAT
Mr William W. Patrick
Providencia 2653
Oficina 1004
Santiago 
T +56 2 2318002
F +56 2 2341284
william@wilpat.cl
www.wilpat.cl

CHINA
SONGMING MACHINERY 
INDUSTRY 
(SHENZHEN) CO., LTD.
Mr Lim
705 SongBai Road
Blk. 17 Songming Ind. Park
Gongming Town
Guangming District
518106 Shenzhen City
Guangdong Province 
T +86 755 27411 888
F +86 755 27411 124
tjlim@lubing.cn

COLÔMBIA
INSUMMA
Mr Erich Johannes Calderon
Km 7 Via a Girón No 16
136 Bodega 10
Bucaramanga
T +57 7646 6670
F +57 7646 8463
erich.calderon@insumma.co
www.insumma.co

EGITO
FAT HENS
Eng. Abd. El Salam Hegazy
94 El-Tahrir Street
Plaza Tower
Dokki, Giza
T + 20 2 37623771/2
F + 20 2 37623773
elsayedsabah@hg-egypt.com

EQUADOR
AVICORP
Ing. Ramiro Aulestia
Riachuelos S10-159 y Valdivia
Cumbayá - Quito
T +593 9 95654327
info@avicorp.ec
www.avicorp.ec

ESPANHA
INCUMAT
Mr Enric Corominas
Avinguda de Sarriá 28, Baixos
8029 Barcelona
T +34 93 3224426/3955
F +34 93 3224390
incumat@incumat.es

FILIPINAS
Proline Group
Mr Romel Labbay
Unit 3202-C, 32nd Flr, Atlanta 
Centre
31 Annapolis Street
Greenhills, San Juan City 1504
T +63 2 625 88 22
F +63 2 625 88 55
romelito@prolinegroup.com
www.prolinegroup.com

FRANÇA / ALGÉRIA / 
MARROCOS / TUNÍSIA / 
COLÓNIAS FRANCESAS 
ANTIGAS
SOCIÉTÉ CIDAPE
Mrs Alice Vinchon - Mr 
Christophe Boucault
191, Rue Belliard
75018 Paris
T +33 1 44852525
F +33 1 42282550
contact@cidape.fr

GRÉCIA
V. KARABINAS S.A.
Mr Vassilis F. Karabinas
Pedini 45500
P.O. Box 1060
45110 Ioannina
T +30 26510 92851
F +30 26510 92961
vfkarabinas@vkarabinas-sa.gr

HONDURAS / EL SALVADOR / 
GUATEMALA / NICARÁGUA
DISATYR 
Mr Claudio Lainez
15 Avenida, 8 Calle, 
Sur Oeste, Barrio Suyapa,
San Pedro Sula
Honduras
T +504 2550 9085 
clainez@disatyrhn.com
www.grupodisatyr.com

INDONÉSIA
PT. GATRA MULTI REJEKI
Mrs Selly W. Lie
Muara Karang Blok D6 S. N° 22
14450 Jakarta Utara
T +62 21 663 01 22
F +62 21 663 01 20
gatragmr@indosat.net.id

ISRAEL
LEVY HERMAN PROJECTS LTD.
Shay Herman - Jonathan Levy
MAGAL, hashaked 32, p.o.b 138, 
38845, ISRAEL
T +972 (0) 546921182 
T +972 (0) 504934611 
shay@lhp.co.il
yoni@lhp.co.il

ITÁLIA 
MG HI-TECH DI MALAJ GENTIAN
Mr Gentian Malaj
Via Aldo Moro 2/D
47042 Cesenatico (FC)
T +39 335 78 41 141
F +39 0547 1791009
g.malaj@mghitech.com

JAPÃO
OGAWA AG CO,.LTD.
Mr Kenji Ogawa
3-125 Naka Yamaushiro cho
504-0042 Kakamigahara 
Gifu - Japan
T +81-583-71-9672
F +81-583-71-9672
samurai@ogawa-ag.com

KUWAIT
BURGAN AGRI CO. W.L.L.
Mr Mohammad Al-Fraih
P.O. Box 5545
13056 Safat
T +965 2 244 7751/245 5588
F +965 2 245 5599/473 3367
bafi@bafi.net
www.bafi.net

LITUÂNIA / LETÔNIA
UAB AGROINZINERIJA
Mrs Jurate Miliauskiene
Lazdynu 21
04129 Vilnius
T +370 52 45 04 18
F +370 52 45 04 18
j.miliauskiene@agroinzinerija.lt

MALÁSIA
POULLIVE SDN BHD
Mr Yoo Kong Siong
1 Jalan Tago 12, Tago Industrial 
Park - Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur
T +60 3 6275 5788
F +60 3 6275 5787
contact@poullive.com
www.poullive.com

MÉXICO
DISTRIBUIDORA TORRELAVEGA
Sr Aquilino Natividad
Avenida del Agave #113 - Interior 
del Parque Industrial Tehuacán-
Miahuatlán
Colonia Santa Clara
C.P. 75820
Santiago Miahuatlán, Puebla 
T +52 238 383 1300 
www.torrelavega.com.mx

NIGÉRIA
CHI LIMITED
Mr Martin Middernacht
14 Chivita Avenue,
Ajao Estate
Apakun Oshodi
P.O. Box 2978
Ikeja-Lagos
T +234 1 775 57 67
F +234 1 4520965/80
chi@clicktgi.net

PAQUISTÃO
GOLDEN HARVEST
Mrs Sadaf Saeed
49C, 24th Commercial Street, 
D.H.A. II ext.
75500 Karachi
T +92 21 35881747
F +92 21 35887554
gh@goldenharvest.com.pk

PANAMÁ / COSTA RICA
INTERAGRO – Integrales 
Agropecuarios S.A.
Mr Mario Alberto Ruiz C.
Calle 70, San Francisco, No18
Panamá
República de Panamá
T +507 3904410
mario.ruiz@interagro.com.pa
www.interagro.com.pa

PERÚ
MACANA S.A.C.
Dr. Jose Armebianchi
Jirón Tiziano, 402
San Borja
Lima
T +51 1 224 0538
F +51 1 224 0538
jarmebianchi@terra.com.pe
http://www.macanasac.com

POLÔNIA
POLBEL
Mr Andrzej Kozlowski
ul. Sokolnickiego 33
05-090 Raszyn K - Warszawy
T +48 602 25 19 62
F +48 2 27202088
polbel.a.kozlowski@wp.pl

PORTUGAL
INCOMAX - Tecnologia na 
Criação  Ricardo Silva and Daniel 
Silva
Rua 8, Lote 1-A | 2405-019 
Maceira LRA | Portugal  
T +351 244 778 196  
comercial@incomax.pt
www.incomax.pt

ROMÉNIA / MOLDÁVIA
S.C. SIPO SERV SRL
Mr Silviu Popescu
Petru si Pavel 67
Sector 1
Bucharest - 012982
M +40 (0) 722310004
T +40 21 3127210
silviu.popescu@siposerv.com

RÚSSIA
HARTMANN 
LEBENSMITTELTECHNIK 
ANLAGENBAU GMBH
Mr Michael Hartmann
1.Strasse Jamskogo Polja, 9/13
Office 509 (U-Bahn Station 
«Belorusskaja»)
125124 Moskau
T +7 (495) 6096800 / +7 (495) 
6096858
F +7 (495) 6096898
office@hartmann-gmbh.ru
www.hartmann-gmbh.ru

SRI LANKA
BODUM ENGINEERING 
SOLUTIONS (PVT) LTD
Mr Frank Miranda
No 124 Thalawathugoda Road
Pita Kotte
T +94 11 4510719/20
F +94 11 2054888
bodum@sltnet.lk

TAIWAN
TP HEALTH CO. Ltd.
Mr Jackson Hung
N° 44, Sec. 2, Yongsin Road
Dongshan Township
I-LAN
T +886 3 9588039
F +886 3 9581388
tp.health@msa.hinet.net

TAILÂNDIA
WORLD AGRI BUSINESS CO. Ltd.
Mr Worawat Leewattanapisarn
542/3168 Sinthorn Village, 
Happyland Road
10240 Bangkapi/Bangkok
T +66 2 374 2465
F +66 2 375 6159
wabbkk@loxinfo.co.th 

TURQUIA
POULTECH
Mr Ridvan Karakoç
Mansuroğlu Mah. 271/2
Sokak No: 3/1 
35030 Bornova - İzmir
T +90 232 3482450
F +90 232 3482455
poultech@poultech.com.tr
http://www.poultech.com.tr

VENEZUELA
DPA 
Mr. Gilberto Ríos P.
2405 E.F. Griffin Road, #8
Bartow - USA
FL. 33830
T +1 863 647 9130
F +1 863 647 9135
gilberto@dpa-corp.com

Se o seu país não 

constar nesta página, 

consulte http://

www.petersime.

com/quem-somos/

rede-de-vendas/  

para localizar o seu 

contato local da 

Petersime. 



Petersime ao redor do mundo

www.linkedin.com/company/petersime
www.twitter.com/PetersimeNV
www.youtube.com/user/PetersimeNV
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Assine a nossa e-news em
www.petersime.com para ler mais

Petersime Rússia
34, Shosse Entuziastov
105118 - Moscou - Rússia
T +7 495 788 3068
anna.nemtseva@petersime.com

Petersime da Índia
2/1003 Nanama
Pudupariyaram, Palakkad
678733 - Kerala - Índia
T +91 9633778377
sujit.menon@petersime.com 

Sede da Petersime
Centrumstraat 125
9870 - Zulte - Bélgica
T +32 9 388 96 11
info@petersime.com

Petersime do Brasil
Rod. Jorge Zanatta, 6.537 – Anel Viário
Bairro Presidente Vargas
88820-000 - Içara - SC - Brasil 
T+ 55 48 3437 0900
brasil@petersime.com

Escritório Rep. da Petersime de Tianjin
Rm 307, No.1 Building, Ocean International 
Center, No.40 Huachang Road, Hedong 
District, - 300011 Tianjin - China
T +86 22 58562156  
sandy.qi@petersime.com

Petersime do Sudeste Asiático
E-09-05 & E-09-06, Capital 5, Oasis Square, 
No. 2, Jalan PJU 1A/7A, Oasis Damansara, 
47301 Petaling Jaya, Selangor - Malaysia
T +603 76119400
carmelo.ferlito@petersime.com 


