Case study: Alimentos e Bebidas
Mantiqueira Alimentos,
Brasil
oportunidade de falar com o gerente e os operadores. Recebeu relatos de experiên- cia em primeira
mão de usuarios dos transportadores telescópicos
Caljan. Sr. Estiliano se convenceu » Foi bom para
discutirmos os nossos desafios com pessoas que
também movimentam cargas incomuns. O equipamento era prático e robusto. A partir desse momento, nós está- vamos prontos para negociar.«

Localizado na serra da Mantiqueira , cercada de áreas

protegidas e belezas naturais, esse produtor brasileiro de alimentos de alta qualidade é extremamente consci- ente da sua responsabilidade diante
do meio ambiente. Funcionários da Mantiqueira
desfrutam de um ambiente pitoresco, caracterizado por natureza e ótimas condições de trabalho.

Achar o parceiro certo. Mantiqueira foi uma das

primeiras industrias de avicultura a automatizar as
suas granjas. Em 2012, foi decidido automatizar
o processo logístico também. O pessoal técnico
do departamento da produção sugeriu a ideia de
instalar esteiras transportadoras. A Internet foi utiliza- da para procurar soluções possíveis. Devido a
natureza frágil da carga, Mantiqueira descartou a

ideia de um transportador de roletes em favor de
um transporte mais suave sobre uma correia.
O transportador Caljan BeltTrack Classic foi considera- do, de longe, o transportador telescópico
mais robusto no mercado, de modo que o gerente
de planta, Nadário Estiliano, contatou Caljan em
São Paulo.

Validar o desempenho antes da compra. Ao investir em
bens do capital, a validação do desem- penho
do equipamento é geralmente parte do processo
de seleção. Muitos clientes da Caljan precisam
veri- ficar essa necessidade, abrindo portas ás
empresas que procuram opiniões de fontes neutras. A equipe da Mantiqueira foi convidada para
Três Lagoas no estado vizinho, onde tiveram a

Cargo: Caixas

★

Sacos

★

Rolos

Manusenando 7500 caixas de ovos por dia. Duas esteiras

telescópicas foram entregues e instaladas em Fevereiro de 2013. Com uma longa extensão (comprimento total superior a 21 metros), os transportadores Caljan podem atingir o fundo do caminhão.
Usando um joystick simples para operar, o transportador pode ser estendido e elevado a uma altura apropriada. Cada caixa transportada ao longo
do transportador é contada como verificação de
carga, antes que os ovos sejam transportados para
todo o Brasil.
O processo de carregamento se tornou tão mais fácil que os operadores saboream o desafio de colocar a fileira superior de caixas, posicionando estas
com muita precisão, como um jogador profissional
de basquetebol acertaria o cesto com a bola.

★

Pneus

★

Fardos

★

Barris

★

Paletes

★

Sacolas

A diferença entre atender e CUIDAR é o que a CALJAN oferece
Nadário Estiliano, Gerente da Planta
Mantiqueira Alimentos

»Estamos sempre à procura
de maneiras de fazer o trabalho manual mais fácil. Tendo
dispositivos que ajudam
os funcionários a trabalhar
mais ergonomicamente em
um ambiente mais seguro é
fundamental.
Os transportadores telescópicos Caljan são fáceis
de usar e possuem dispositivos de segurança excelentes. Os operadores foram capazes de pilotar o
equipamento facilmente após um pequeno treinamento. Estão muito felizes com os transportadores
pois eles minimizam o esforço necessário e reduzem uma boa parte dos movi- mentos de repetição
associadas ao carregamento manual. O risco de
lesões por esforços repetitivos é significativamente reduzido. Além de melhorar as condições de
trabalho, o processo de carregamento ficou muito
mais rápido. Desde a instalação não tivemos
nenhum problema.«

Handling loose-loaded cargo with ease

Manuseando cerca de três milhões de ovos
por dia, Mantiqueira Ali- mentos é um dos
principais atores na indústria avícola mundial.
A empresa foi fundada em 1999 no estado de
Minas Gerais próximo a Serra da Mantiqueira
ao norte de São Paulo. Corajosa e determinada, a empresa foi uma das primeiras na
indústria avícola a introduzir automatização na
agricultura do país. Hoje a empresa emprega
1900 pessoas em três instalações, a mais
recente foi con- struída em 2008 no estado de
Mato Grosso.
Os clientes no Brasil são servidos pela frota
própria de caminhões da empresa. Mantiqueira exporta ovos e outros produtos para a Ásia
e partes do Oriente Médio.
O objetivo da empresa é fornecer alimento de
boa qualidade por um preço justo.
Escaneie o código QR para ver a
esteira em ação na Mantiqueira.
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