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Inovando o futuro
Bem-vindo(a) à primeira edição de 2018 da revista Meyn World, uma publicação corporativa que fornece
conteúdo relevante para a indústria de processamento de aves pela perspectiva da nossa empresa.
Nosso tema é "Inovando o Futuro", uma busca incansável
da Meyn desde nossa atuação pioneira na indústria
mundial de processamento de aves que iniciou em 1959.
Continue lendo para saber de inovações como o sistema
de atordoamento por CO2 multiestágio com opção de
recuperação de CO2; nossas máquinas Abridora Abdominal
e Extratora de Cloaca 240, atualizadas e aprimoradas; um
sistema automático de inspeção de pés/patas; e os mais
recentes equipamentos de cortes e desossa.
Essas inovações não poderiam ter sido realizadas sem
seu feedback construtivo e seu pensamento voltado para
soluções. Nosso poder de inovação foi voltado para seus
desafios cotidianos específicos, para criar as melhores
máquinas disponíveis.
O resultado é uma combinação bem-sucedida de bem-estar
animal, segurança alimentar, resultados em termos de
mão de obra e qualidade de produto; tudo alinhado ao
objetivo de conquistar boas margens de lucro por meio de
um custo de propriedade transparente. Um dos serviços
que estamos lançando para ajudar você é a nossa solução

de software único, chamada Meyn Connect. Ela combina
os pedidos com a informação dos lotes, e proporciona
monitoramento de processos em tempo real e relatórios
consolidados, para que você permaneça no controle do
processamento de aves e otimize sempre que possível.
Nesta edição da Meyn World, também aproveitamos a
oportunidade para apresentar o nosso novo "house style".
Havia algo de errado com o verde da Meyn? Claro que
não, mas as novas cores nos ajudam a diversificar nossa a
história e oferecer mais "tons de verde".
Gostaríamos de agradecer a nossos clientes leais,
antigos e novos, que combinaram seus conhecimentos e
colaboraram conosco para alcançarmos inovações inéditas
no setor. Espero que você goste desta nova edição da
Meyn World e, em nome de todos da empresa, desejo um
ano produtivo à frente, enquanto compartilhamos nossa
jornada para inovar o futuro juntos.

Erik Blom, Diretor Geral
Meyn Food Processing Technology B.V
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Grande Drawer, da Meyn, a melhor
manipulação viva da categoria

A manipulação viva de aves significa de 3 a 10 horas delicadas entre o crescimento e o processamento,
onde o bem-estar animal e a qualidade do produto estão em risco. Os transportadores e os processadores
devem garantir que condições ideais sejam estabelecidas.
Novas diretrizes e regulamentações ajudam a definir as
condições ideais para um sistema de manipulação de aves
vivas adequado. "O novo sistema de manipulação de aves
vivas Grande Drawer da Meyn atende às exigências do
mercado em matéria de bem-estar dos animais e mantém
a alta qualidade do produto desde a granja até a linha de
processamento", disse Wouter Veerkamp, Pesquisador em
Processamento de Aves.
Um elemento fundamental é o Grande Module. As aves
são carregadas suavemente no módulo aberto na granja e,
em seguida, transportadas para a planta em grandes
gavetas que permitem às aves "acomodar-se
confortavelmente com a cabeça levantada".
Recolhendo e carregando
A grande abertura do Grande aumenta a eficiência na granja.
Os módulos Grande são posicionados próximos às aves,
com todas as gavetas empurradas para fora, exceto a do
nível inferior. Quando esse nível se enche, o segundo nível é
colocado e aberto, cobrindo o nível de baixo. Isso se repete
até que o nível superior seja preenchido e o teto fechado.
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Desempilhar, atordoamento e pendurar
Depois de carregar as pilhas com dois módulos no sistema
LBH na planta de processamento, é possível aplicar o
atordoamento opcional com CO2. Os módulos, em seguida,
entram primeiro em uma unidade de atordoamento, e a
manipulação viva posterior é completamente eliminada.
Antes de descarregar as gavetas dos módulos, elas são
desempilhadas automaticamente e transportadas para
a unidade de liberação. As gavetas são empurradas em
sequência para o transportador de gavetas e transportadas
para a plataforma de pendura, onde os frangos de corte são
pendurados nos ganchos para processamento posterior.
Tanto o Meyn Grande Module quanto as gavetas Grande são
projetados em função da força e da capacidade de limpeza
- o sistema é o melhor da sua categoria para o bem-estar
animal, qualidade do produto e confiabilidade do sistema.
As gavetas do Grande atendem à legislação atual e
prevista para o futuro, e propiciam ventilação máxima
para as aves após o carregamento. O sistema pode
ser combinado com outras aplicações da Meyn, como
descarregamento e carregamento automático de trailers,
o sistema de atordoamento por CO2 multiestágio da Meyn
e o sistema de pasteurização do módulo LBH.

Corte complexo
de modo simpliﬁcado
'Pense globalmente, aja localmente.' Todo processador de aves já se deparou com esse dilema, e exportar
significa estar em conformidade com gostos e preferências locais. As plantas de processamento de aves exigem
sistemas que sejam eficientes e flexíveis, os quais possam cortar dentro das especificações. Os sistemas de
corte da Meyn estão disponíveis em um número infinito de configurações personalizadas, com base em três
configurações padrão testadas em campo.
Meyn Compact
O corte Meyn Compact
3.000
é capaz de realizar todos
a 6.000
os cortes básicos, incluindo
aves p/h
processamento de asas, peito
e coxas. É fácil de instalar e é
imediatamente operacional. Ideal
para plantas de processamento com espaço de produção
limitado. Sua capacidade é de 3.000 a 6.000 aves por hora.
Meyn Flex Plus
O Flex Plus utiliza um design modular para permitir uma
ocupação ideal do espaço físico, levando em consideração
o processamento individual. É viável para uma variedade
de tipos de produtos, suportados pela
inspeção automática por câmeras para
classificação visual e um processo
de pesagem em linha. Com uma
7.000
capacidade de manipulação de
aves p/h
7.000 aves por hora e uma qualidade
de corte geral de grau A superior
a 95%, o sistema de corte Meyn

Flex Plus estabelece um novo padrão no
processamento industrial de aves.

3.000
Meyn Physic HS
a 7.500
Pode ser configurado para
aves
p/h
corresponder a um grande número
de requisitos específicos de situações
relacionadas ao tipo de produto,
quantidade, qualidade e flexibilidade.
O design do Physic HS é prático e aberto para fácil acesso
durante limpeza e manutenção. O sistema pode ser
operado sem esforço, devido à sua reduzida complexidade
e número moderado de peças móveis. Sua capacidade é de
3.000 a 7.500 aves por hora.
A Meyn pode fornecer sistemas para a mais ampla gama
concebível de especificações do produto, incluindo
as exigidas pelos varejistas, empresas de serviços de
alimentação, as principais cadeias de fast food e órgãos
governamentais. Questões como especificações do produto,
layout da planta e fluxo de produto determinarão qual
solução é mais adequada para cada situação específica.
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Novas soluções para automação
processamento de patas
Maximize o
rendimento

Reduza o
número de
operadores
6

ão do

O lançamento do Selective Hock Ejector (Ejetor Seletivo
de Patas) está abrindo novos mercados, maximizando
o rendimento e permitindo que os processadores sejam
mais flexíveis em relação a mão de obra.

Abra novos
ﬂuxos de
receita

O processamento de patas é uma tarefa manual, que
exige vários operadores para gerenciar a classificação e os
requisitos legais da linha de processamento. Os requisitos
recém-atualizados da QS (Quality Scheme for Food) indicam
que os processadores certificados pela QS precisarão de
uma solução com câmera inteligente instalada nas linhas de
processamento até 1º de janeiro de 2018, para classificar e
registrar lesões na planta das patas de frangos de corte.
A Meyn já oferece uma solução para a classificação da
planta das patas, sob a forma do Sistema de Inspeção
de Planta de Patas (FIS, da sigla em inglês Foot Pad
Inspection System), que é uma solução geralmente aceita
para cumprir a legislação de bem-estar animal. Usando
o FIS como plataforma, o novo Selective Hock Ejector
(Ejetor Seletivo de Patas) permite que os processadores
direcionem automaticamente os graus de produto para
a linha de processamento correta, de acordo com a
classificação atribuída pelo software FIS.
O Selective Hock Ejector (Ejetor Seletivo de Patas) é uma
máquina de 32 unidades em 180° que identifica patas
individuais, para remoção ou retenção no gancho.
Os processadores podem separar os produtos por nível
entre consumíveis e não consumíveis, com um simples
toque em um botão.
Além disso, o Selective Hock Ejector pode ser conectado
a um sensor de produto localizado após a plataforma de
inspeção veterinária na evisceração. Se um produto for
removido pelo veterinário, os jarretes correspondentes
também podem ser removidos. O resultado é um sistema
de controle de qualidade em circuito fechado.
Maximize o rendimento,
removendo o produto exato por pata (direita, esquerda ou
ambas), onde, anteriormente, vários pares precisavam ser
removidos para garantir a qualidade do produto.
Abra novos fluxos de receita
para produtos que, anteriormente, eram direcionados para
níveis inferiores, mas que agora são direcionados para
linhas de processamento para consumo humano.
Reduza o número de operadores,
liberando operadores para serem realocados a outras áreas
do processamento.
Todos os benefícios acima são complementados com dados
de classificação e dados de desempenho do fornecedor,
mostrados em painéis e relatórios fáceis de serem utilizados.

7

A quantidade se une à qualidade
com a nova Extratora de Cloaca
e a Abridora Abdominal

Abridora
Abdominal
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A evisceração é uma parte importante do processamento de aves, e os processadores estão, cada vez mais,
procurando soluções de alta velocidade que também ofereçam altos níveis de automação, produtividade e
segurança alimentar. O novo e inovador sistema de Extração de Cloaca e Corte Abdominal da Meyn torna
quantidade e qualidade do produto uma realidade já durante o primeiro passo do processo de evisceração.
Em 2017, os engenheiros da Meyn testaram com sucesso o
novo Extrator de Cloaca 240 e a Abridora Abdominal 240
com clientes da Europa e da América. A nova tecnologia se
adequa às necessidades de processadores de alto volume
que almejam um produto seguro desde a granja até a
mesa, com baixos níveis de contaminação. Agora, isso
está disponível para integração às linhas de evisceração
existentes a partir do início de 2018.
O Extrator de Cloaca 240 garante baixa contaminação de
forma consistente, utilizando uma técnica de bucha não
rotatória que evita que a lâmina corte os intestinos durante
a extração da cloaca. A capacidade de corte, precisa e
confiável, é de 8.000 a 13.500 em um passo de 6", utilizando
um mecanismo acionado por mola. Os processadores de
aves se beneficiam com um mínimo de perda ou dano de
rendimento, com uma posição de perfuração exata e ajuste
simples para diferentes pesos e tamanhos de aves.
As unidades de broca são facilmente limpas após cada ciclo.
Projetado para reduzir o dano aos intestinos, a Abridora
Abdominal 240 garante, de forma consistente, uma baixa

contaminação durante a evisceração, por meio de um
inovador movimento de "conexão giratória" das tesouras,
que as move para longe do volume intestinal. O movimento
de subir e descer das tesouras também garante um corte
excelente para uma ampla variedade de tamanho de aves.
"O desempenho é ainda melhorado com um mecanismo de
corte patenteado que proporciona um corte consistente,
exato e preciso, enquanto as lâminas altamente duráveis
obtêm um corte limpo a manutenção e o tempo de parada
são reduzidos", disse Nick Karsten, Engenheiro de Design
Sênior da Meyn.
Um posicionamento preciso da ave na máquina significa que
os tratos intestinais das aves permanecem em sua posição
natural tanto quanto possível, e o corte é feito em relação ao
osso da quilha, não havendo partes de peitos fora de alcance.
A nova Extratora e Abridora da Meyn é uma solução
sofisticada na linha de evisceração sendo uma excelente
escolha para os clientes cujo foco seja alcançar grandes
volumes e produtos alimentares consistentemente seguros.

Extrator
de Cloaca
9

4.200
coxas p/h

16,7%

incrementar
o rendimento

16,7%

Meyn Desossadora de Perna Inteira
M3.0: a melhor de sua categoria
A carne escura da coxa está se tornando mais popular nas principais cozinhas americanas e ocidentais europeias.
Seu sabor intenso já é um dos preferidos em alguns pratos da Ásia, Europa Oriental e África - e os filés inteiros de
carne da coxa e da sobrecoxa estão passando por um crescimento no mercado dos EUA e em todo o mundo.
TPara atender à crescente demanda por carne de coxa
desossada, a Meyn introduziu a WLD Desossadora de
Perna Inteira M3.0. Ela tem uma capacidade de 4.200
coxas por hora, um incremento de 16,7% em relação à sua
antecessora, a M2.0. Os benefícios vão além da velocidade
para incrementar o rendimento: testes de campo nas
localidades dos clientes mostraram um rendimento mais
alto de pelo menos 4,3 gramas/coxa e um desempenho mais
consistente do que qualquer outra máquina no mercado.
A WLD M3.0 garante uma redução de mão de obra
altamente significativa de 24 FTE. Todas as atividades
manuais restantes são de rápida aprendizagem, de fácil
execução e de melhor ergonomia para os funcionários.
Isso permite aos processadores obter resultados
extraordinários em um curto período de tempo, com uma
continuidade facilmente garantida.
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As pernas anatômicas esquerda e direita são processadas
com ou sem pele. O sistema produz filés de perna
inteira com a alta qualidade exigida pelos mercados
de exportação e, no final da linha, um produto seguro
"pronto para o mercado" para os consumidores.

WLD Desossadora de Perna Inteira M3.0 na prática:
• A carga é realizada por dois operadores
• As pernas são fixadas na presilha de pernas
• Quatro facas acionadas por mola extraem os tendões
da coxa, enquanto o produto gira
• Após o corte dos tendões, a carne da coxa é raspada
para baixo
• A carne da sobrecoxa é raspada em um movimento
ascendente
• A articulação do joelho é liberada do filé da perna por
uma lâmina de corte em forma de anel
• O filé da perna inteira processado é automaticamente
descarregado
• Finalmente, o osso da perna é removido do
transportador do produto e o transportador do produto
está pronto para um novo ciclo
Em suma, a Meyn WLD Desossadora de Perna Inteira M3.0
garante o mais alto e consistente rendimento, reduzindo
os requisitos de mão de obra.

Meyn America se destaca em pósvenda e atendimento ao cliente

Serviço de Atendimento
Peças Meyn
E-Procurement
Inspeção
Meyn Academy
Serviços de tecnologia
Reparos
Revisão e modificações
Acordos de manutenção
preventiva

O departamento de Pós-Venda da Meyn America passou por uma transformação no atendimento ao cliente
desde a recente nomeação de Eric Nolten como Vice-Presidente de Operações Comerciais. Sua estratégia e visão
começaram com o aumento da colaboração entre pós-venda, suporte de vendas, projetos e os mais de 60 membros
da equipe de serviços, fortalecendo o vínculo entre a Meyn e seus clientes. Após identificar áreas prioritárias
dentro de cada departamento, Eric esboçou os planos para um programa piloto de atendimento ao cliente.
O Programa de Atendimento ao Cliente utiliza quatro
bases principais: agir, interagir, aparência e desempenho.
Cada equipe envolvida trabalha em várias iniciativas
novas, algumas das quais são mostradas abaixo:
• Treinamento obrigatório de Atendimento ao Cliente
para todos os membros da equipe envolvidos em
suporte de vendas, gerenciamento de projetos, serviços
de pós-venda e instalação
• Novos uniformes de "aparência nova", para gerar
consciência da marca e garantir uma presença mais
profissional
• Mudanças nos nomes dos cargos, para representar
melhor as funções
• Novos cartões de visita com fotos dos membros da equipe
Também, sob a direção de Eric Nolten, implementouse um
novo sistema denominado Mhelpdesk. Eric disse que isso
aprimora o planejamento em tempo real e as capacidades
de suporte para equipes de atendimento, e incorpora uma
opção de pesquisa de satisfação do cliente para reunir

comentários sobre as experiências dos clientes após a
interação com um dos membros da equipe da Meyn:
"Nosso foco é garantir que fechemos o círculo.
Não podemos melhorar se não sabemos como os clientes
nos veem. A Meyn America tem feito o que os americanos
fazem de melhor, ir além do esperado em todos os
aspectos do atendimento ao cliente."
Eric enfatizou que simplesmente "ir além do esperado"
para os clientes não é suficiente no competitivo mercado
dos EUA: "Você precisa viver, respirar e estar cem por
cento comprometido com a rentabilidade dos negócios e a
qualidade dos produtos deles, e as máquinas da Meyn não
podem alcançar isso para nossos clientes sozinhas.
"É por isso que ter uma equipe experiente, com intimidade
e atualizada, mas, acima de tudo, uma equipe de
pós-venda e atendimento ao cliente atenciosa é
primordial. Um cliente que é bem-atendido torna-se
rapidamente parte da família Meyn, e, como costumam
dizer: 'a família em primeiro lugar'."
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Excelência
operacional facilitada
Relatório geral

Depenagem

Evisceração

Resfria

Geral

Temperatura de escaldagem

Total de rejeições

Tempera

eições

58 °C

60,000 kg

65,470 kg

Peso total
esperado

Peso total efetivo

Temperatura
média de
escaldagem

56 °C

Média

54 °C
52 °C

2 kg

1.9 kg

228 g

12.0 %

Peso médio
esperado

Peso médio
efetivo

Desvio padrão

Coeficiente de
variação

50 °C

SCL1

SCL2

0

Defect1_PIA

5 °C

0

Defect1_VET

4 °C

0

Defect2_VET

0

Disease1_PIA

0

Disease1_VET

0

Disease1_VET

Resfriamento

Distribution

Qualidade versus faixa de peso

Temperature

Grau de qualidade

Corte

4 °C

sease1_VET

58 °C

109 %

efect1_VET

sease1_VET

Contagem real
de aves

Casas

5 °C

sease1_PIA

60 °C

Produtores

efect1_PIA

efect2_VET

32,735

Contagem
esperada de aves

Entregue

ação

30,000

52.124 no total

Grau A

Ave inteira

3 °C

Média

2 °C
1 °C

Corte

0 °C
TSM1

TSM2

7,259
12.2 %

8%

2%

8%

22%

16%

900 g

900 - 1,000 g
1,000 - 1,100 g
1,100 - 1,200 g

52,124
87.8 %

800 -

1,200 - 1,300 g

20%

22%

1,300 - 1,400 g
1,400 - 1,500 g
1,500 - 1,600 g
1,500 - 1,600 g

O processamento de aves tornou-se uma ciência real, já que os mercados exigem mais flexibilidade de processo
e disponibilidade de produtos. Os processadores de aves enfrentam um desafio para acompanhar a evolução
ao mesmo tempo em que mantêm a lucratividade. Apoiando clientes com esses desafios, a Meyn introduziu a
plataforma de software único "Meyn Connect". Tal plataforma apoia os processadores de aves no cumprimento
dos objetivos, aproveitando o melhor do equipamento da Meyn e alcançando a excelência operacional.
Ao longo de quase 60 anos, a Meyn concentrou-se na melhoria do equipamento de processamento de aves para o maior
rendimento. O software era fechado e focado em tarefas únicas, mas a Meyn vem trabalhando em uma plataforma modular
que integra múltiplas tarefas, com fácil acesso e um suporte a informações conveniente. Para saber mais sobre a nova
plataforma Meyn Connect, conversamos com André Petersen, Gerente de Produto de Automação e Logística de Plantas.
O que é o Meyn Connect?
O Meyn Connect é uma plataforma de software que integra dados de múltiplas fontes, desde a "Chegada ao desossamento",
e os combina em informações consistentes que oferecem suporte a várias tarefas. A informação é relacionada aos dados
do pedido (qualidade, número e rendimento); à operação (por exemplo, status de lote ou desempenho); e ao equipamento
(status e disponibilidade). Os usuários têm a informação certa ao alcance de suas mãos, a qualquer momento.

12

3 °C
2 °C
1 °C
0 °C

TSM

"Clientes
Distribution

amento

ature

M1

Você pode nos dar um exemplo real de como o
Meyn Connect ajudou?
Um dos nossos clientes na Holanda tem duas linhas
com 7.500 aves por hora, ou aproximadamente 180 mil
aves por dia em 25 caminhões. Os bandos vêm de várias
granjas e variam em peso e qualidade. Como a maioria dos
processadores de aves, eles precisam fornecer aos clientes
valores fixos e qualidade constante. O Meyn Connect
ajuda a agendar os caminhões de forma eficiente,
planejar o processo de modo eficaz e visualizar os
resultados da produção com clareza. Dessa forma, a
localidade
tem visões
gerais
e acesso fácil
Qualidade
versus
faixa
detransparentes
peso
a informações consistentes ao longo de todo o processo.
Corte
Os painéis resumidos fornecem uma visão geral rápida de
52.124
no total
onde é possível melhorar
ainda mais
a eficiência, a OEE
ou o
As melhorias
levaram a mais eficiência
2 rendimento.
8
800 - 900 g
8
e, portanto, à redução de custos.
Um segundo
cliente
900 - 1,000
g
22
%
disponibilidade
relatórios
ajudou a
16% estimou que a
1,000de
- 1,100
g
1,100 - 1,200
g
economizar quase 8% dos custos
administrativos.

Por que um cliente investiria no Meyn Connect?
Como indústria, muitas vezes ficamos focados na
melhoria contínua de máquinas individuais; um pouco
mais de rendimento, maior velocidade de linha, menos
desgaste e quebra, mais eficiência energética. No entanto,
esperamos ganhar ainda mais ao otimizar toda a linha
de processamento. Para fazer isso, você precisa de dados
concentrados e integrados. Uma pessoa pode ser facilmente

possam
Grau A
investir
tempo
na análise de
7,259
Ave inteira
12.2 %
dados, em vez
de na coleta
52,124
Corte
deles." 87.8 %
Grau de qualidade

Média

%

%

%

1,200 - 1,300 g

1,300 - 1,400 g
20O% que podemos esperar de
futuros desenvolvimentos?
22%
1,400 - 1,500 g
Há uma grande lista de desejos, e o Meyn Connect
1,500 - 1,600 g
TSM2
crescerá. Consigo imaginar
a inclusão
1,500
- 1,600 gde
manutenção, serviço e reparo, além de informações
empregada em tempo integral simplesmente coletando
de desgaste e panes na ferramenta de relatórios,
e informando dados: o número real de aves coincide com
e também a Internet das Coisas. A maioria
o planejamento? Qual foi a qualidade média e qual foi
dos desenvolvimentos será iniciada através
o desvio? Podemos entregar aquilo que o cliente pediu?
do feedback dos clientes. À medida que
A Meyn Connect automatiza a coleta de dados e gera
precisarmos de mais sensores, nós os
relatórios consolidados para que os clientes possam investir
adicionaremos - a inovação nunca termina!
tempo na análise de dados, em vez de na coleta deles.
A solução ajuda a otimizar todo o processo de produção
O Meyn Connect oferece muitas
funcionalidades e tem o apoio de contratos
Muitos projetos de TI enfrentam contratempos durante
de serviços personalizados. A Meyn pode
a implementação. Posso confiar no Meyn Connect?
ajudar a escolher a melhor solução e
Sabemos que nossos clientes precisam de tempo de
caminho de implementação.
atividade, e seus próprios clientes não podem esperar.

Não há nada mais irritante do que uma paralisação da
operação por razões de TI. O Meyn Connect já estava
sendo executado com sucesso em várias localidades de
clientes antes que um selo de "Aprovado" fosse concedido.
O processo de implementação está comprovado:
juntamente com o cliente, começamos com uma avaliação
que garante a entrega dentro prazo e do orçamento.
O aplicativo é configurado na Meyn, com base nessa
avaliação, e a implementação no cliente é concluída em
um dia. As conexões com outros aplicativos podem ser
preparadas fora do local. Tudo isso baseado em padrões
industriais e, por isso, a integração é fácil e sem surpresas.
Ao migrar um aplicativo existente, a implementação pode
ser realizada em etapas, eliminando o tempo de inatividade.
Nossos clientes confirmaram uma fácil mudança, com um
mínimo de transtornos e uma inicialização rápida, com
um mínimo de treinamento. Tudo é guiado por nossos
especialistas em serviços, que verificam o progresso e dão
suporte imediato quando surgem dúvidas.

André Petersen
Gerente de Produto de Automação e Logística de Plantas
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MAESTRO + MAGS 4.0:

Uma combinação de alto desempenho

Uma série de sucessos foram alcançados pelo cliente da Meyn do Brasil, a Cooperativa Agroindustrial Lar,
que combinou a MAESTRO com a solução de Separação Automática de Miúdos (MAGS 4.0). Esses sucessos vêm
da introdução, em 2016, da MAGS 4.0, com suas melhorias na flexibilidade de variação do lote, segurança,
resistência a desgaste e ao facilidade de manutenção.
Economias substanciais em mão de obra e baixo custo
de propriedade têm um impacto significativo no período
de retorno de investimento na MAGS 4.0. Rendimentos
consistentemente elevados, facilidade de ajuste e
capacidade de processar uma ampla variação de bando
oferecem um excelente complemento ao incomparável
desempenho do MAESTRO.
"O sistema MAGS tem uma configuração flexível que
aproveita bem o espaço limitado, e seu desempenho
consistentemente confiável também garante uma
apresentação ideal do produto final", disse Lérida Fantin
de Vargas, Gerente Industrial da Lar. "A máxima economia
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de mão de obra é alcançada quando combinada ao
MAESTRO."
A Lar trabalha há muito tempo com a solução
semiautomática de separação de miúdos da Meyn,
a "Sematic", e estava procurando um processo
automatizado para separação de miúdos que reduzisse
consideravelmente as exigências de mão de obra,
ainda mantendo a alta produtividade e a qualidade do
produto. Após vários estudos com a Lar, ficou claro que a
MAESTRO, em combinação com as MAGS e juntamente
com um sistema de recuperação (uma pequena Sematic
após a MAGS 4.0), era a melhor solução.

Lar alcança rápidos
resultados em
desossamento

“A máxima
economia de
mão de obra é
alcançada quando
combinada ao
MAESTRO.”

"A instalação foi em abril de 2016, e os resultados iniciais
evidenciaram uma redução da mão de obra de 10 a 12
pessoas por turno por linha, com aproximadamente o
mesmo volume de produção da Sematic", disse o
Gerente de Produtos da Meyn, Pete van Poorten.
"Esses resultados foram alcançados por meio da dedicação
e do conhecimento das equipes brasileira e europeia da
Meyn. Nos próximos meses, a outra linha nas instalações
da Lar será adaptada, poupando, no total, cerca de 50
pessoas em dois turnos e duas linhas. Isso também reduz
a necessidade de pessoas treinadas para o trabalho,
reduzindo o custo total de propriedade."
A MAGS 4.0, configurada em conjunto com linhas de
evisceração existentes e combinada com a MAESTRO,
é flexível entre os diferentes requisitos de saída e
capacidade. A combinação de alto desempenho da
MAESTRO e da MAGS 4.0 oferece baixo custo total de
propriedade, fácil ajuste das configurações do lote e
produção de alto rendimento.

A Lar vem trabalhando com a solução de
desossamento Rapid, da Meyn, desde o
lançamento do Rapid HQ, em 2008.
Impressionada com a eficiência da máquina
e o tempo ideal de retorno do investimento,
a Lar substituiu recentemente um dos seus
quatro Rapids operacionais pelo desossador
de peito de última geração Rapid Plus M4.0
Processando atualmente a uma capacidade
de 22 mil aves/hora, a Lar está empenhada
em otimizar a produção e a lucratividade de
desossamento para atender às demandas do
mercado interno. Nos bastidores, a equipe
de especialistas da Meyn estava ocupada
identificando uma combinação perfeita
relacionada às exigências do cliente. Suas
conclusões apoiaram a Lar em sua decisão de
substituir e atualizar equipamentos de primeira
geração com o mais recente Rapid Plus M4.0.
A Lar agora pode processar metades dianteiras
de até 1700 gramas, o que é uma capacidade
inigualável no mercado. O Rapid Plus M4.0
também contribuiu para uma melhoria
substancial na qualidade dos filés de peito.
A solução proporcionou um aumento no
rendimento de pele (aproximadamente 10
gramas), e esse ganho ampliou a remoção
automática da carne traseira (cerca de 8
gramas), o que resultou em um curto período
de retorno do investimento para a Lar.
A preferência da Lar por investir continuamente
nas linhas de processamento equipadas pela
Meyn é um excelente exemplo de fidelidade do
cliente; resultado de oito anos de evolução nas
compras de equipamentos e uma parceria
mutuamente benéfica entre cliente e fornecedor!
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Bell & Evans:

Colocam os alicerces das
novas instalações

A plena capacidade,
a Planta 3, de
aproximadamente
52.000 metros
quadrados, processará
2,6 milhões de aves
por semana.

A comunidade rural de Fredericksburg, na Pensilvânia, compreende menos de 2.000 pessoas. Também possui
duas belas e modernas instalações de estilo europeu nos arredores da cidade. Elas pertencem à Bell & Evans, uma
empresa familiar pioneira em frango natural e orgânico, com raízes profundas na porção central da Pensilvânia.
Todas as instalações de incubação, processamento,
embalagem e transporte da Bell & Evans estão localizadas
dentro de um raio de duas milhas umas das outras. O dono
e visionário da Bell & Evans, Scott Sechler, comprou outro
lote de 112 acres em 2014, prevendo uma nova planta
de separação de frangos (Planta 3). Os alicerces foram
instalados em outubro de 2017 - a primeira nova planta
de separação de frangos no nordeste dos Estados Unidos
nos últimos 40 anos. A Planta 3 iniciará suas operações no
início de 2020.
"Este é um momento muito estimulante para
nós", disse Scott. "Estamos investindo
muito tempo e dinheiro em
equipamentos inovadores e em
novas instalações para fazer nosso
negócio crescer. À medida que
nosso negócio cresce,
nós olhamos primeiro para

16

nossa comunidade local, e eles nos deram um grande
apoio ao longo de nossas expansões."
A comunidade de Fredericksburg é grata às novas
oportunidades de trabalho - cerca de 1.800 empregos
para a população da região central da PA. A nova
localidade, composta por várias construções, também
será sede de uma novo prédio de tratamento de efluentes,
processamento de aves, compostagem e um prédio de
armazenamento. O crescimento da empresa é rápido:
Em 2015, a Bell & Evans construiu a Planta 2 e em 2017,
a empresa abriu seu novo incubatório de frangos.
Durante a ampla expansão da Planta 1 original da Bell
& Evans, em 2005, a Meyn foi uma parceira integral.
Forneceu o projeto e solução, com todos os sistemas
de evisceração, classificação por visualização, escala e
soluções de corte. O equipamento mais atualizado da
Meyn, o qual a Bell & Evans acredita ser, de longe,

A plena
capacidade, a Planta 3,
de aproximadamente
52.000 metros
quadrados, processará
2,6 milhões de aves
por semana.

único nível. Em contraste
com um método híbrido que
inclui alguns banhos de água,
o arrefecimento 100% a ar
produz um frango mais saboroso
e natural.
"Estamos aplicando as aprendizagens
obtidas durante a expansão da Planta 1 para a
construção da Planta 3", disse Scott. "Utilizaremos todos
os sistemas mais recentes na Planta 3, e esperamos que
a Meyn seja, uma vez mais, nossa parceira estratégica no
planejamento e execução das instalações e construções
de estilo europeu de última geração. Estamos ansiosos
para trabalhar com a Meyn neste longo caminho a seguir,
e agradecemos ao Gerente de Contas Regional da Meyn,
Chris Massie, que sempre mostra profissionalismo e
conhecimento na identificação das melhores soluções
possíveis para atender às necessidades crescentes de
nossa empresa."
A plena capacidade, a Planta 3, de aproximadamente
52.000 metros quadrados, processará 2,6 milhões de aves
por semana. Será uma edificação linear, proporcionando
uma melhor eficiência tanto na construção quanto nas
operações. Todos os materiais na construção serão da
mais alta qualidade, incluindo paredes de concreto prémoldadas e pisos de tijolos ácidos, comuns às instalações
de processamento da Bell & Evans.

Scott Sechler (à direita) e sua família são empregadores de
importância e patrocinadores de iniciativas comunitárias na
cidade de Fredericksburg, Pensilvânia.
o melhor do mercado e da indústria, será agora incorporado
à nova construção.
A Bell & Evans foi a primeira produtora de frango
dos Estados Unidos a resfriar a ar 100% de suas aves,
empregando 100% de arrefecimento a ar com um sistema
Meyn. O sistema será replicado e até expandido na
Planta 3, incluindo mais de oito milhas de pistas para
as quatro linhas previstas de arrefecimento a ar em um

A Bell & Evans é líder da indústria e influenciadora tanto
da inovação como de padrões de bem-estar humanizado
dos animais. No seu novo incubatório com certificação
orgânica, os pintinhos têm acesso imediato a alimentos
orgânicos, água fresca, luz e ar fresco e não sofrem
manipulação mecânica. Única nos EUA, a instalação
é completamente livre de formaldeído e usa apenas
desinfetantes e produtos de limpeza orgânicos aprovados.
A Planta 3 significará que a produção de produtos
orgânicos pode se expandir, o que é especialmente
importante para dois grandes clientes de varejo da Bell &
Evans, que são a Wegmans, de Rochester, NY, e a Whole
Foods Market Inc., de Austin, TX.

A Bell & Evans foi a
primeira produtora de
frango dos Estados Unidos
a resfriar 100% a ar suas
galinhas utilizando um
sistema Meyn.
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Elinar Broiler: Uma história
de sucesso russo-americana

A granja avícola Elinar-Broiler, na região de Moscou, na Rússia Central, é um exemplo perfeito de colaboração
empresarial bem-sucedida entre especialistas americanos e russos em criação de aves. Em abril de 1994,
eles decidiram formar um empreendimento conjunto denominado "Elinar-Broiler". Foi uma combinação da
tecnologia comprovada de produção de aves da MEYN, infraestrutura e recursos humanos locais russos.
O objetivo era a produção de frango inteiro e,
posteriormente, cortes de frango; e os resultados foram
excepcionais. Os preços favoráveis da carne de aves
domésticas, além do bom clima, levaram a uma indústria
de aves em crescimento em 2017, o que provavelmente
aumentará 1,64% em 2018, chegando a um total de 4,02
milhões de toneladas de carne de frango.
A consolidação da produção em grandes atores do
mercado deve continuar. Os investimentos recentes da
Elinar-Broiler foram em cortes e desossa, que são os
segmentos geradores de maior de lucro. A gerência decidiu
atualizar a linha de classificação com uma nova câmera
digital DVC, para um controle de 100% da qualidade total.
Uma nova balança de precisão e um novo transferidor
automático RM-1200 também foram adicionados.
Um eficiente sistema de corte Physics HS foi equipado
com novíssimos desenvolvimentos da MEYN para alto
rendimento em cortes, como um Cortador de Asa Inteira
HR, um Cortador de Peito Breast Cap, um Processador de
Pernas HY e um Separador de Coxa e Sobrecoxa.
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Vladimir Rogov, Diretor Geral da Elinar-Broiler,
compartilhou sua visão: "Qualidade e frescor são os
diferenciais mais importantes para nossos produtos da
marca “First Fresh®.” A marca informa aos clientes que
garantimos a mais alta qualidade dos nossos produtos
avícolas. Os consumidores inteligentes não continuarão
comprando produtos de renome se a qualidade não
for boa, e a equipe MEYN nos ajuda muito em nossos
negócios diários. Estamos muito satisfeitos por termos
escolhido a MEYN e por termos a MEYN perto de nós."
As melhorias na planta são configuradas para ajustaremse de forma confiável à capacidade de 10.500 aves por
hora. Os produtos da Elinar-Broiler são entregues nos
comércios durante as manhãs, de 2 a 3 horas após a
produção. Isso significa que eles têm a validade mais longa
do setor na linha "First Freshness" (até 10 dias).
O trabalho em equipe é ativamente promovido, e a ElinarBroiler permanece fiel às suas raízes coletivas, com boas
condições de trabalho, salários competitivos e apoio em
problemas de moradia.

Wipasz SA: Uma
história polonesa de sucesso
A WIPASZ SA é uma marca de produtos de carnes de aves de renome nacional na Polônia e na Europa.
Os Acordos de Manutenção Preventiva (MAs) visam a evitar ou mitigar as consequências financeiras de falhas
de equipamentos em qualquer etapa do processamento de aves. Tais falhas podem causar danos à rentabilidade
do negócio, ao pessoal e à segurança do produto. Identificar problemas rapidamente, antes que ocorram, é mais
importante que nunca para a rentabilidade.
Maior rentabilidade a partir do compartilhamento
de conhecimentos
A Meyn e a Wipasz identificaram primeiro os requisitos,
e então procuraram um método ideal de cooperação.
Foi criado e assinado um AMP de longo prazo, incluindo
planejamento de gerenciamento de manutenção, todas
as peças de reposição necessárias, treinamento e suporte
tecnológico. Os engenheiros da Wipasz trabalham lado
a lado com os especialistas da Meyn para garantir uma
transferência de conhecimentos ideal.
O planejamento contínuo e a melhoria da qualidade
tornaram-se possíveis e rentáveis. Por meio de consultas
contínuas, solução de problemas e diagnóstico técnico,
os especialistas dedicados da Meyn implementaram uma
manutenção preventiva abrangente que ajudou a garantir
produtividade excepcional e excelência operacional.
Desde 2015, o tempo de paralisação operacional
da Wipasz decresceu significativamente até o nível
atual, abaixo de 1,5%. Isso representa grandes ganhos
em termos de mão de obra, custo de propriedade,
sustentabilidade, qualidade do produto, segurança
alimentar e, é claro, rentabilidade.
Até agora, a consequência da ajuda do pessoal de
manutenção da Wipasz, treinado pelos engenheiros
da Meyn, foram 18 horas de eficiência operacional
por turno. Um novo projeto para uma nova planta foi
planejado, e a Meyn continuará a garantir que os AMPs
acelerem a lucratividade.
Manutenção preventiva acelerando a rentabilidade
A Wipasz acredita que os produtos de mais alta
qualidade dependem de planejamento e melhoria
contínuos. A empresa investiu em uma instalação para
13.500 aves/hora equipada pela Meyn há três anos, e a
planta funcionou por vários meses sem um acordo de
manutenção preventiva (AMP). Ocorreram, então, algumas
dificuldades, incluindo períodos maiores de paralisação,
fator que foi decisivo para optar por um AMP com a Meyn.

O processamento de aves é um negócio agressivo,
competitivo e ininterrupto. Uma maior automação
significa que cada componente do equipamento de
processamento precisa permanecer pronto para o turno.
A Meyn vem fornecendo Acordos de Manutenção
Preventiva (MAs) em todo o mundo há 20 anos, com
grandes benefícios.
"Os Serviços de Manutenção Preventiva da Meyn nos
ajudaram a reduzir significativamente nosso tempo de
inatividade operacional para nosso atual nível, abaixo de
1,5%. Isso ajudou a rentabilidade de nossa empresa de
forma exponencial, oferecendo um produto final de melhor
qualidade. Agora estamos nos expandindo pela Europa."
Andrzej Wachnik, Wipasz SA

"Isso ajudou a
rentabilidade de
nossa empresa de
forma exponencial,
oferecendo um
produto ﬁnal de
melhor qualidade."

Por que realizar a manutenção preventiva?
• Vida útil estendida para o maquinário
• Tempo de operação incrementado
• Produtos mais seguros e de melhor qualidade
• Alto rendimento e desempenho de forma consistente
• Custos previsíveis, com parcelas igualmente distribuídas
• Pessoal com conhecimento e segurança incrementados
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Aumento do processamento
de aves na África
A indústria avícola na África vem crescendo rapidamente, impulsionada por uma classe média de rápido
crescimento, mudanças nos padrões de consumo e urbanização contínua. Taxas eficientes de conversão de
alimentação tornam a criação e o processamento de frangos de corte no segundo continente mais populoso do
mundo algo lucrativo demais para ser ignorado.
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De acordo com um relatório Rabobank de 2017,
espera-se que a demanda continue a crescer – mais
de 60% nos próximos 20 anos. "Isso leva a fluxos de
investimento globais significativos em uma indústria
que está evoluindo, de uma base nacional e regional para
uma plataforma mais global", disse Nan-Dirk Mulder,
Analista Sênior de Proteína Animal da RaboResearch,
uma divisão do Rabobank. "Impulsionada por uma
classe média emergente e uma rápida urbanização, uma
indústria de aves mais moderna está tomando forma na
África. A disponibilidade de aves tem o apoio dos curtos
períodos de retorno de investimento para a produção de
aves e ovos, tornando a produção de aves mais fácil de
inicializar-se e expandir-se."

processadores comprando soluções para economizar
custos com mão de obra e alcançar maiores rendimentos
durante o processo de abate, evisceração, corte e desossa.

Embora os números da produção
de frangos de corte estejam
aumentando, em muitos
Meyn pode
países africanos, uma
fornecer soluções
grande porcentagem
de processamento
das aves é vendida
de aves com uma
em mercados de rua
capacidade de 500
tradicionais, em vez de ser
até 13.500 aves
processada em instalações
por hora.
profissionais. A diversidade
cultural e religiosa e os
diferentes requisitos de capacidade
exigem soluções sob medida. A Meyn vê cada vez mais

Os clientes podem começar com uma linha de
processamento de baixa capacidade e, uma vez que seu
mercado esteja crescendo, podem expandir sua planta de
acordo. Expandir a capacidade da linha é simples e não
há necessidade de descartar máquinas. O LEAP incorpora
a tecnologia de ponta da Meyn em todas as etapas.
Com sua introdução, a Meyn pode fornecer soluções de
processamento de aves com uma capacidade de 500 até
13.500 aves por hora.

O conceito LEAP da Meyn
Para processadores em mercados em desenvolvimento,
a Meyn possui uma nova oferta, o conceito LEAP (sigla em
inglês de "low investment, expandable, (semi)-automatic
processing" - processamento (semi)automático, expansível
e de baixo investimento). Começa por identificar uma
localização ideal, grande o suficiente para a capacidade
final e perto das granjas e do mercado. Prepara-se um plano
principal do local, com um desenho de configuração inicial
e um projeto modular que permitam uma futura extensão.

*‘Time for Africa: Capturing the African Poultry Investment
Opportunity’ (A hora da África: capturando a oportunidade
de investimento na avicultura africana). Rabobank 2017

A nova fábrica de processamento
da HKScan Rauma na Europa

A nova unidade avícola de última geração da HKScan foi inaugurada em agosto de 2017 pelo ministro finlandês
da Agricultura, o prefeito de Rauma, o presidente do conselho da HKScan e o Presidente e CEO da empresa.
A nova instalação de 100 milhões de euros, no distrito de Rauma, na Finlândia, substitui uma fábrica existente
em Eura e foi elogiada como "a mais sofisticada planta de processamento avícola de toda a Europa". Ela tem um
foco particular no bem-estar dos animais, na inovação de alta tecnologia e na eficiência ambiental.
Agora, a mais recente tecnologia da Meyn, incluindo
várias soluções de desossa de peito, coxa e sobrecoxa,
está integrada às linhas de processamento da HKScan.
O resultado é um aumento operacional de 30% na
produção diária anterior de Eura e uma redução no
trabalho humano quando finalizada, no início de 2018.
O pessoal da planta poderá concentrar-se nos toques
manuais e na qualidade artesanal.

origem doméstica, provenientes de granjas com uma
média não superior a 70 km de distância. A ventilação,
a temperatura e a iluminação foram projetadas para
minimizar o estresse e manter os animais calmos, e os
passos de manipulação desnecessários foram eliminados.

"Queremos facilitar a vida cotidiana dos consumidores.
Nossos profissionais da Rauma foram treinados durante todo
o verão para utilizar o novo equipamento. Embora tenhamos
adotado novas e sofisticadas tecnologias e aumentado nosso
nível de automação, queremos manter nosso toque artesanal.
Nossa equipe inspeciona pessoalmente cada pedaço de
frango que entra em cada pacote", disse Jyrki Karlsson,
Vice-Presidente Executivo da Área de Mercado da Finlândia.

A Meyn desenvolveu uma solução inteligente de
comunicação de dados, fornecendo informações de
rastreamento de bandos para os sistemas SCADA da
Asitek, para órgãos e todos os produtos desossados que
são colhidos. Os engenheiros da Meyn também instalaram
balanças extras nas linhas de corte de Eura, para fornecer
dados em tempo real para o seu sistema de controle
de rendimento. Um sistema de tubulação de amônia
altamente adaptado inclui a entrega de um vasto sistema
de vácuo 'Taifun', e a eficiência energética é otimizada
com um sistema avançado de recuperação de calor.

A HKScan também colaborou com especialistas em
comportamento animal para otimizar o manejo
humanizado dos animais. As aves processadas são de

A Meyn agradece a todos pelo grande esforço conjunto ao
longo de dois anos e deseja todo o sucesso para o pessoal
da HKscan em suas novas instalações.
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DaChan captura
nicho de mercado
A DaChan Food (Asia) Limited é um dos maiores processadores de carne de aves na Ásia. Com a ajuda da linha
de evisceração da Meyn, incluindo a evisceradora MAESTRO, a empresa está capitalizando um nicho de mercado
de iguarias.
A rica diversidade da cozinha de Taiwan inclui pratos com
sabores refinados, baseados em recursos e especiarias
locais. Uma iguaria regional, os testículos de galos brancos
e negros, chega a custar de US$ 19 a 28 o quilo nos
mercados Taiwaneses.
A Dachan-May Lan Lei Enterprise (Dachan) e a Meyn
começaram a conversar sobre uma nova linha de
evisceração há dois anos - a qual poderia fabricar produtos
de alta qualidade e intactos de aves coloridas locais,
machos e fêmeas (1.800-4.000 gramas), incluindo os
testículos de galo, com toda a pele deixada intacta.
"Nós visitamos Taiwan para várias rodadas de consultas
com o cliente e começamos a fazer testes no local com
a MAESTRO, pendurando aves nas linhas de evisceração
até testar e refinar uma solução confiável para a Dachan",
disse o Gerente Sênior de Vendas da Meyn, Jacques Kramp.
Os testes locais mostraram que a MAESTRO não danificou
os testículos durante a evisceração. A linha de evisceração
de 8" da Meyn impressionou o departamento de qualidade
da Dachan e eles rapidamente negociaram o pedido.
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"Um produto danificado é inútil. Nosso investimento
auxiliou a Dachan a alcançar rendimentos excepcionais
com quase nenhuma perda de pacotes. Isso, combinado
com uma fácil manutenção e um baixo tempo de paradas,

proporciona uma solução de evisceração extremamente
confiável, que se autofinanciou, rendendo dez vezes o
investido", disse o Gerente de Produção da Dachan,
Wan Lung Cheng.
Instalada em um novo abatedouro, a linha já está em
funcionamento e opera a uma capacidade de 4.000 aves/
hora. A Dachan é cliente da Meyn desde 1989, investindo
no sucesso desta parceria, a Meyn envia constantemente
seus engenheiros e atualmente dedicou um gerente de
projeto da Holanda para assessorar com a elaboração de
configurações de planta e trabalhar com seus arquitetos
para executar todos os projetos da forma correta sem a
necessidade de retorno.
O Diretor e Gerente de
Planta da Dachan, Chen
"Sabíamos que a
Fang-Yen, disse que a
qualidade, a durabilidade
Meyn era a parceira
e a fácil manutenção
certa: "Sabíamos
do equipamento da Meyn era
que a qualidade,
uma certeza, e isso ajudou
a durabilidade e a
fácil manutenção
no processo de seleção do
do equipamento
fornecedor certo."
da Meyn era uma
certeza, e isso ajudou
no processo de seleção do
fornecedor certo."

Aumentando o lucros por
meio de treinamento

A Meyn Academy, o instituto de treinamento dentro da Meyn, apresenta o aprendizado misto, a mais nova
técnica educacional, projetada para garantir que o treinamento leve a uma mudança sustentável. O resultado
é um pessoal com maior produção e, por fim, lucros maiores.
A indústria de aves é uma indústria em movimento;
sempre foi e sempre será. Os regulamentos
governamentais mudam, as preferências dos clientes se
alteram e a tecnologia se aprimora, e tudo isso exige um
processo perpétuo de adaptações e melhorias.
O ciclo de vida técnico do equipamento da Meyn é de até
25 anos, durante os quais as máquinas são atualizadas
e o pessoal da planta de processamento pode mudar.
Isso significa que existe uma necessidade constante
de treinamento para aproveitar ao máximo a linha de
processamento de aves.
O aprendizado misto na Meyn Academy foi introduzido
para satisfazer as necessidades dos clientes com uma
combinação produtiva de treinamento online, em sala de
aula e prático. Antes mesmo de o treinamento ter início,
realiza-se uma pré-avaliação para definir a necessidade
exata do treinamento.

O treinamento eficaz começa com um módulo de
e-learning e é concluído com uma avaliação. Após o
módulo de e-learning, seguem-se o treinamento em sala
de aula e o treinamento prático. No final do processo,
os participantes recebem um valioso certificado da
Meyn Academy, e a experiência mostra que esse tipo de
treinamento gera funcionários mais motivados.
Recentemente, a Meyn Academy esteve envolvida na
instalação de um novo projeto na Finlândia, com a equipe
local sendo treinada antes mesmo de a primeira máquina
entrar em operação. A implementação do treinamento desde
o início permitiu que o cliente tivesse confiança que as
máquinas seriam adequadamente operadas, a orientação de
manutenção seria seguida e o rendimento seria maximizado.
A equipe da Meyn Academy está pronta para o futuro,
oferecendo suporte a todos os clientes ao redor do mundo
e ajudando na expansão de seus negócios.
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Medidas para um
processamento higiênico

Os processadores de aves possuem duas boas razões para trabalhar de forma higiênica: Segurança alimentar:
As bactérias patogênicas (causadoras de doenças) como a salmonela e a campylobacter vivem em intestinos
de frangos e podem causar surtos de doenças, com sofrimento para consumidores e publicidade ruim para o
mercado de aves. Vida útil: Algumas bactérias, como as pseudomonas, podem desenvolver-se abaixo de 5°C.
Elas estão presentes em todos os lugares, e podem até se desenvolver quando um frango já está resfriado.
Esse desenvolvimento leva à deterioração após 1-3 semanas.
Segurança alimentar
Há bactérias patogênicas vivendo nos intestinos.
Por isso, as duas principais medidas são: primeiro,
garantir que os intestinos estejam o mais vazios possível;
e segundo, evitar que as bactérias saiam dos intestinos.
A retirada da alimentação cumpre o primeiro objetivo.
O segundo pode ser atingido pela uniformidade das aves
(um lote uniforme facilita o processado sem falhas) e pela
correta configurações e manutenção do equipamento,
especialmente durante o processamento primário.
Rotina 1: Remoção de alimentação para obter aves
limpas
Os intestinos das aves ficam vazios cerca de 8 a 10 horas
depois de terem parado de comer, de modo que um criador
deve retirar o acesso a alimentação de 8 a 10 horas antes
do momento planejado de abate.
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Remover os alimentos tarde demais significa que os
frangos contaminam os módulos de transporte, intestinos
cheios oferecem muitos riscos durante o processamento.
Se isso for feito cedo demais e o tempo de retirada de
alimentação ficar longo demais, os frangos podem ficar
com fome e começar a comer lixo. Assim, as condições no

papo são favoráveis para a salmonela e campylobacter.
A fome também reduz o bem-estar animal e o peso da
carne. Portanto, existem muito bons motivos para um
período adequado de retirada de alimentação (1).
Um tempo ideal de retirada de alimentação para todas
as aves é logisticamente impossível; as aves não comem
ao mesmo tempo e não são processadas exatamente ao
mesmo tempo. A água deve ser retirada o mais tarde
possível, pouco antes da captura, para garantir o bemestar dos animais, o rendimento e a higiene perfeitos
(as aves precisam de água para esvaziar o papo). Isso
significa que é necessário um planejamento preciso da
produção, abrangendo o tempo de viagem, as condições
climáticas e muito mais.
Rotina 2: Boa uniformidade do lote
Durante o dia, diferentes lotes são processados em uma
planta. Uma distribuição absoluta de peso vivo de mais de
3 kg não é excepcional, causando problemas quando aves
muito leves e muito pesadas estão no mesmo lote, já que o
equipamento não pode ser configurado corretamente.
Um lote uniforme torna a configuração do equipamento
mais fácil e melhora o processamento.

Faixa de desempenho
ideal

Faixa de desempenho
ideal

68.27%

68.27%

68.27%

95.45%

95.45%

95.45%

99.73%

99.73%

99.73%

CV

Qualidade para
lotes não sexados

< 11 %

Bom

11 % - 13 %

Moderado

> 13 %

Fraco

Coeficiente de
Variação (CV) =
Desvio padrão
(s)/ peso médio *
100%

Pesos de 600 até 2.500 gramas não são extremos.
Para expressar a uniformidade como número, aplica-se o
Coeficiente de Variação (CV).
Para obter os melhores resultados, uma pré-condição
importante é um bando com um coeficiente de variação
preferivelmente abaixo de 11% e ajuste correto do
equipamento.
Gráfico à esquerda: um bando com má uniformidade
(a distribuição de peso excede a faixa de desempenho
ideal)
Gráfico do centro: boa uniformidade (CV=11%,
configurações corretas do equipamento, distribuição de
peso dentro da faixa de desempenho ideal)
Gráfico à direita: boa uniformidade (configurações
incorretas de equipamento, distribuição do peso não
coincide com a faixa de desempenho ideal)
Rotina 3: Configurar o equipamento (especialmente
durante o processamento primário)
É fundamental verificar diariamente, ou até mesmo a cada
hora, o desempenho no nível da máquina por bando. A Meyn
recomenda que os parâmetros principais sejam identificados,
medidos com frequência, comparados ao padrão, e que sejam
feitos ajustes ao processo quando necessário.
Esse nível de controle é recomendado em toda a planta
para conseguir o máximo de rendimento das pessoas,
equipamentos e produtos. Definir novos objetivos ou
aumentar o padrão pode levar a melhorias estruturais e
benefícios no processo.
Rotina 4: Proteger a vida útil
Para garantir uma boa vida útil, as seguintes condições

Faixa de desempenho
ideal

são importantes(2):
1. Uma baixa contagem inicial de bactérias, especialmente
para pseudomonas
2. Uma taxa de crescimento muito lenta durante
transporte e armazenamento
O resfriamento adequado da carcaça minimiza o
crescimento de C+, de E-coli e de pseudomonas.
Uma baixa contagem inicial de bactérias após o
processamento pode ser alcançada:
• com baixa temperatura do produto, com núcleo
e superfície abaixo de 4°C
• evitando condensação, com baixa umidade na área
de processamento
• com tempo curto de estocagem na área de processamento,
com corte, desossa e empacotamento rápidos
O crescimento bacteriano lento pode ser obtido com uma
temperatura baixa e constante durante o transporte e o armazenamento, com base em uma cadeia de frio ininterrupta.
Resumo
A segurança alimentar e a vida útil dependem do
processamento higiênico, mas também envolvem cultivo,
manuseio de aves vivas, processamento primário,
refrigeração, armazenamento e transporte de produtos
de forma a prevenir a contaminação e minimizar
o crescimento de bactérias. As rotinas que podem ser
seguidas para alcançar os melhores resultados incluem:
1. Tempo apropriado de retirada de alimentação
2. Boa uniformidade do lote
3. Controle das configurações do equipamento durante
o processamento primário
4. Cadeia de frio ininterrupta
Referências
(1) Bennett,C (2002) “Feed withdrawal for broiler chickens”
Ramo de Setor de Animais, Manitoba Agriculture and
Food, agosto de 2002 referindo-se a Stan Savage, 1998
Feed withdrawal: A practical look at its effect on intestine
emptying, contamination and yield. Pfizer Inc.
(2) Bilgili S.F. et al 2013 Storage temperature and spoilage.

25

Uma combinação entre as
culturas das empresas
Seis anos após os contatos iniciais, a Caribbean Broilers selecionou a Meyn como o fornecedor preferido para
seu novo conceito de planta de processamento na Jamaica. A nova planta, para 12.000 aves por hora, inclui a
primeira linha de arrefecimento a ar da região. Situada em Kingston, na Jamaica, a Caribbean Broilers faz parte
do CB Group. Em seu maior investimento jamais realizado, de US$ 120 milhões (o maior investimento agrícola
já visto na Jamaica), ela consolidará todas as operações comerciais em uma única locação em sete anos.
Três operações independentes funcionarão com padrões de primeiro mundo. Perguntamos a Mark Haskins,
CEO do CB Group, como e por que o investimento surgiu.
Esse é um investimento e tanto; como ele se encaixa
na sua estratégia?
Nosso fundador e Presidente, Karl Hendrickson, sempre
disse: "Meu primeiro amor foi a panificação, mas meu
segundo sempre foi a fazenda." Quando a oportunidade
surgiu no início dos anos 80, ele comprou uma pequena
operação de processamento de aves chamada Caribbean
Broilers. Ao longo da década seguinte, ele cresceu
estrategicamente no mercado; porém, a natureza interveio,
e a Jamaica foi atingida por uma das tempestades mais
poderosas já registradas, o furacão Gilbert, com danos
catastróficos para a ilha. Uma tragédia para a Jamaica
também se tornou a oportunidade para a empresa ser
reconstruída, utilizando-se da melhor tecnologia agrícola
disponível. A partir desse momento, a empresa continuou
a inovar, investir, crescer e se diversificar.
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O CB Group claramente tem uma estratégia de
crescimento. Por que você escolheu a tecnologia de
processamento de aves da Meyn?
Acreditamos na diferenciação de produtos para
aumentar nossa participação no mercado. Queríamos
um investimento que nos permitisse oferecer produtos

de frango de primeiro mundo com a melhor qualidade
de alimentos processados, de acordo com os mais altos
padrões de segurança alimentar. Visitamos a Meyn e seus
concorrentes enquanto decidíamos, bem como muitas
linhas de processamento de aves em todo o mundo para
ver e aprender com a prática.
No final, decidimos utilizando três parâmetros. Antes de
tudo, uma correspondência entre as culturas das empresas
era importante, e a Caribbean Broilers e a Meyn possuem
a mesma abordagem para o negócio. O que importa são
as pessoas por trás da empresa. A segunda vantagem foi a
facilidade de instalação do equipamento da Meyn e, talvez
ainda mais importante, a facilidade de operação. E em terceiro lugar, o preço era correto e o custo total de propriedade era transparente e razoável. Acreditamos em parcerias;
por isso, esperamos que a Meyn ofereça não apenas equipamentos de ponta, mas que também promovam futuras
melhorias de processos, baseadas em esforços mútuos.
Por que o resfriamento por ar, quando o resfriamento
por água é mais comum na região?
Nós acreditamos na diferenciação de produtos para

aumentar nossa participação no mercado. Com o
resfriamento a ar, podemos nos distinguir da concorrência,
e a segurança alimentar está se tornando, cada vez mais,
um motivo para comprar.
A Caribbean Broilers também apoia fortemente a Agenda
das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável até
2030. Acreditamos em parcerias para criar um mundo melhor
para pessoas saudáveis que vivem em paz e prosperidade,
e alimentos seguros e saudáveis fazem parte disso.
O desenvolvimento sustentável parece ambicioso...
Nós fomos, com orgulho, os pioneiros no movimento
Safe Food em 2009, para aumentar a conscientização
sobre os padrões de segurança alimentar e, no processo,

"Acreditamos na
diferenciação de
produtos para
aumentar nossa
participação no
mercado."

Da esquerda para a direita: Jay Russel, Fergal Mac-Mahon e
Mark Haskins (CEO da Caribbean Broilers)

Da esquerda para a direita: Mark Haskins (CEO), The
Most Honourable Andrew Holness ON, MP (Prime Minister
of Jamaica), Lori-Ann Lyn (Director), The Honourable
Karl Samuda CD, MP (Minister of Industry, Commerce,
Agriculture & Fisheries) & Matthew Lyn (COO)

tornamo-nos a primeira empresa no Caribe a receber
certificações ISO 9001:2008 (Sistemas de Gerenciamento
de Qualidade), HACCP e GMP (Segurança Alimentar).
A planta de processamento com o novo conceito em
Hill Run, St Catherine, na Jamaica, irá beneficiar toda
a Jamaica. É a primeira instalação de transformação na
Jamaica a remover milhões de toneladas em resíduos
da infraestrutura da ilha. Uma instalação de tratamento
de água de última geração devolverá ao sistema uma
água de melhor qualidade do que a que foi retirada.
Uma instalação de geração elétrica irá alimentar não
só a planta e as operações circundantes, mas também
os municípios da região, reduzindo assim a carga nas
instalações existentes em Kingston.
Os representantes da Meyn foram convidados a participar
da cerimônia de lançamento das fundações, em 18
de agosto de 2017. O que inicialmente foi para Meyn
"um projeto de tecnologia avícola" também foi, muito
claramente, um investimento do cliente no futuro da ilha
da Jamaica. O Diretor de Operações da CB, Matthew Lyn,
explicou: "Nosso sonho é mudar a Jamaica, investigando
profundamente a relação entre pessoas, negócios e nosso
meio ambiente."

Mr. Karl Hendrickson (Chairman of the CB Group)
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Perspectiva global

A indústria avícola mundial teve um segundo trimestre relativamente forte em 2017, com aumentos
significativos nos preços das aves (índice global + 5%, em relação ao primeiro trimestre de 2017) devido à
melhoria nas restrições de demanda e oferta. A principal restrição da oferta foi a crise da gripe aviária da
primeira metade de 2017, com surtos em muitos países na Europa, Ásia e África. Isto restringiu o abastecimento
na maioria dos mercados mundiais. Um fator adicional que restringiu o abastecimento foi a dificuldade no
comércio de reprodutores, o que também levou a um abastecimento relativamente baixo em mercados como a
China, a Tailândia e vários outros países asiáticos.
Ao mesmo tempo, a redução dos casos globais de gripe
aviária afastou a questão da atenção da mídia e levou a
uma recuperação do consumo em muitos mercados.
A indústria avícola também é apoiada por preços de suínos
e bovinos melhores que os esperados e pelo constante
baixo preço da ração, apesar de uma pequena elevação
nos preços do trigo em julho.
A maioria dos principais mercados de aves estão,
atualmente, com um forte desempenho. Os EUA estão
liderando com uma saudável situação de oferta/demanda,
um fornecimento constante de aves em curso, juntamente
com forte demanda doméstica e internacional. O México
também vai bem, e a indústria está sendo beneficiada com
um suprimento mais caro nos EUA após a depreciação do
peso mexicano.
Tanto na UE quanto na Rússia, as indústrias avícolas
estão indo relativamente bem. Na UE, a razão principal é
o baixo abastecimento no rescaldo de mais de 1.000 casos
de gripe aviária nos meses de inverno, juntamente com a
oferta atualmente reduzida da Europa Oriental. Na Rússia,
a forte demanda das regiões, especialmente do Extremo
Oriente e do Leste, é favorável.
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A grande mudança em relação ao último trimestre
foi a recuperação da China. O impacto das baixas
importações de reprodutores, juntamente com as
regulamentações ambientais, está afetando o mercado, ao
passo que a demanda se recuperou devido a um relativo
desaparecimento da gripe aviária durante o verão.
Outros mercados asiáticos também estão relativamente
fortes, embora a Índia tenha sido atingida por uma queda
sazonal devido às celebrações, mas deve se recuperar no
quarto trimestre. As condições do mercado indonésio
estão se recuperando, com o apoio do programa do
governo para o abate de parte do estoque de reprodutores.
O comércio global impactado pela gripe aviária e
pelas restrições de comércio
Os volumes do comércio avícola global têm sido atingidos
pela crise da gripe aviária, com muitos importadores
restringindo o comércio de países com surtos da doença.
Além disso, o escândalo da "Carne Fraca" no Brasil levou a
uma grande queda nas exportações de aves de março a maio,
quando os clientes internacionais reduziram as encomendas.
O volume total de comércio global caiu 4%, para 5,9 milhões
de toneladas, em relação ao primeiro semestre de 2017,

com um segundo trimestre excepcionalmente fraco,
que registrou queda de 7% no comércio.
Embora os volumes de comércio tenham caído, os preços
têm sido fortes, especialmente para coxas com sobrecoxas
(+ 16% no segundo trimestre e + 7% no terceiro trimestre)
e carne processada (+ 22% no segundo trimestre).
Por outro lado, os preços das aves inteiras brasileiras
caíram acentuadamente, 6% no segundo trimestre e 4%
no terceiro trimestre.
Conforme antecipado em nossa última edição de produção
avícola trimestral, os fluxos de comércio global mudaram
bruscamente no segundo trimestre, com a maior queda no
Brasil (-9%) devido ao escândalo da carne, na UE (-9%) e na
China (-6%) por causa questões locais de gripe aviária.
No caso da UE, também em parte devido ao fortalecimento
do euro. A Tailândia (+9%), os EUA (+5%) e, em menor
medida, a Argentina e o Chile, aumentaram as exportações.
Uma perspectiva forte, mas a gripe aviária e as
restrições comerciais são uma caixa de surpresas
Espera-se que as perspectivas para o setor avícola mundial
permaneçam fortes, com um saldo positivo de oferta /
demanda na maioria dos mercados globais devido aos efeitos
persistentes da crise da gripe aviária na primeira metade do
ano. Isso manterá a maioria das indústrias globais em uma
situação de lucro saudável nos próximos meses.
Do ponto de vista dos custos, a perspectiva também
parece promissora, embora as previsões das culturas
tenham levado a um aumento de curto prazo nos preços
do trigo em julho. As colheitas no hemisfério norte
parecem razoavelmente boas, especialmente na Europa
Oriental/Rússia, onde são esperadas colheitas de grãos
próximas ao recorde. As plantações no Brasil indicam uma
colheita positiva de milho e soja.

As maiores preocupações para o segundo semestre de
2017 são os programas de expansão excessivamente
otimistas em algumas regiões, um retorno da gripe aviária
e algumas investigações comerciais pendentes. Tudo isso
poderia agitar novamente os fluxos do comércio global.
A disciplina de crescimento da oferta provou ser a melhor
estratégia em condições tão incertas, uma vez que uma
situação de excesso de oferta com circunstâncias de
mercado repentinamente alteradas (como a da gripe
aviária) podem afetar fortemente as margens.
Um retorno da gripe aviária seria o impacto mais forte.
Os riscos da gripe aviária crescerão novamente no inverno
do hemisfério norte, a partir de outubro, quando os
casos geralmente aumentam devido à migração de aves.
A biossegurança contínua e as respostas da indústria a
quaisquer surtos serão fundamentais.
Os acordos comerciais e as proibições também podem
afetar o comércio. A África do Sul impôs recentemente
um incremento de impostos sobre os produtos da UE
como um mecanismo de proteção. Também é possível que
a China possa impor proteções de salvaguarda no final
deste ano, em resposta a um possível caso de dumping
brasileiro. Esses tipos de ações podem afetar fortemente
o comércio e os preços globais. Por outro lado, alguns
desenvolvimentos recentes para o comércio aberto
poderiam levar a novas oportunidades, como o acordo de
livre comércio UE-Japão, a abertura para aves processadas
entre EUA e China e a abertura das exportações de aves
vietnamitas para o Japão.
Embora existam preocupações sérias e perspectivas de
imprevistos para a segunda metade do ano, estamos
otimistas de que este poderia ser um ano positivo para
a maior parte do setor global.

Forte desempenho da indústria, com boa rentabilidade na maior parte do mundo
EUA: Forte recuperação com crescimento de
exportações

Brasil: Recuperação gradual após o
escândalo da carne

• Fortes margens sobre preços domésticos altos
• Crescimento limitado da produção (+1,7%)
• Comércio forte, apesar da queda no mercado-chave
mexicano

• O escândalo da carne levou a uma queda acentuada nas
exportações
• A indústria respondeu reduzindo a produção
• O comércio e os preços estão atualmente em
recuperação

UE: Margens positivas em um forte saldo de mercado

China: Recuperação do mercado após a crise da gripe
aviária na primeira metade do ano

• Margens relativamente fortes com fornecimento limitado • Acentuada recuperação do mercado após a crise da gripe
• As importações da UE caíram acentuadamente (-10%)
aviária na primeira metade do ano
• Perspectiva positiva, porém, permanece a ameaça da
• Produção reduzida devido às restrições de importação de
GPs e regulamentos ambientais estabelecidos pelo governo
gripe aviária
• Número reduzido de casos de gripe aviária levaram a
um incremento da demanda
‘Poultry Quarterly Q3 2017 | September 2017’. Nan-Dirk Mulder, Senior analysist
at RaboResearch, Rabobank 2017.
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O prato de frango mais
badalado da Ásia

Esse prato sul-coreano de frango frito tornou-se popular em toda a Ásia. Tudo começou no drama televisivo
Coreano "My love from the stars", no qual a protagonista adora comer frango com cerveja no final do dia.
Depois que o drama foi exibido no resto da Ásia, milhões de asiáticos se tornaram adeptos a este vício prazeroso.
Dakgangjeong é um prato de frango frito por submersão em óleo, crocante, pincelado com um molho viscoso, doce e picante.
É tradicionalmente feito com uma frango inteiro que foi cortado. Algumas pessoas o preparam somente com as asas.
Ingredientes
• 1 libra (450 g) de sobrecoxa e/ou peito de frango cortado
em pedaços uniformes
• 1/4 de colher de chá de sal
• uma pitada de pimenta
• 1/2 colher de chá de alho picado
• 1/2 colher de chá de gengibre picado
• 1 colher de sopa de vinho de arroz ou xerez
• 1/3 de xícara de amido de batata (ou amido de milho)
• 2 colheres de sopa de azeite de gergelim
• 2 colheres de sopa de açúcar mascavo

• 1 colher de chá de alho picado
• 1 colher de chá de gengibre ralado
Molho
• 1 colher de sopa de molho de soja
• 3 colheres de sopa de vinho de arroz ou xerez
• 2 colheres de sopa de vinagre (sidra de maçã)
• 1 colher de sopa de gochujang (pasta de pimentão
vermelho Coreano)
• 3 colheres de sopa de mel

1. Remova toda a gordura visível e corte o frango em pequenos bocados. Misture com sal, pimenta, vinho de arroz,
alho e gengibre. Deixe repousar por 20 a 30 minutos.
2. Em uma frigideira, adicione todos os ingredientes do molho, e mexa bem. Deixe ferver. Quando começar a borbulhar,
diminua o fogo a médio baixo e deixe cozinhar até engrossar ligeiramente (3 a 4 minutos). Apague o fogo.
3. Adicione o amido de batata (ou milho) ao frango, e misture bem para revesti-lo uniformemente.
4. Despeje cerca de 3 cm de óleo em uma panela de fundo pesado. Quando o óleo estiver suficientemente quente
(175°C/350°F ou começar a soltar fumaça), despeje os pedaços de frango um por um. Frite os em dois lotes.
Uma grande quantidade fará a temperatura do óleo diminuir muito rápido. Cozinhe até obter um dourado claro
(1 a 2 minutos). Remova e coloque os pedaços em uma grelha ou em um prato forrado com toalhas de papel.
5. Reaqueça o óleo até 175°C/350°F. Frite novamente até ficar dourado (30 a 40 segundos). Você pode fazer a segunda
fritura em uma única leva.
6. Aqueça o molho em fogo médio baixo. Adicione o frango e mexa bem até os pedaços ficarem revestidos de modo uniforme.
Agradecemos à Sra. Hyosun Ro por compartilhar sua receita conosco; consulte também www.koreanbapsang.com
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Calendário de eventos do
primeiro semestre de 2018
IPPE 2018

Atlanta, Geórgia, EUA

30 de janeiro a
1 de fevereiro

VIV MEA

Abu Dhabi, Emirados
Árabes Unidos

5 a 7 de fevereiro

Agro Animal

Kiev, Ucrânia

21 a 23 de fevereiro

CFIA

Rennes, França

13 a 15 de março

AgroWorld

Tashkent, Uzbequistão

14 a 16 de março

Avicola y Porcinos

Buenos Aires, Argentina

8 a 10 de maio

VIV Europe

Utrecht, Holanda

20 a 22 de junho

VIV MEA

VIV Europe

31

Inovando o futuro

As patas de frango processadas converteram-se
em um mercado de US$ 500 milhões - e é por isso
que a Meyn desenvolveu o Sistema Automático de
Seleção de Patas.
Tal sistema fornece um processo totalmente
automatizado e completo, com equipamentos
de câmera e detecção de produtos, agora
complementado por uma máquina de ejeção
automática. A classiﬁcação e a separação ocorrem
em tempo real, e os dados de bem-estar animal são
capturados para cumprir os regulamentos locais.

MEYN FOOD PROCESSING TECHNOLOGY B.V.
Caixa postal 16, 1510 AA Oostzaan, Países Baixos
T: +31 (0)20 2045 000 | E: sales@meyn.com
www.meyn.com

Outra
inovação
realizada
pela Meyn.

