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Sidel é reconhecida como fornecedora de treinamento técnico de 
alta qualidade 
 

 
 
A empresa de liderança em soluções de embalagem recebeu recentemente a certificação 
francesa Qualiopi por sua metodologia de capacitação global, reforçando o 
compromisso da Sidel de agregar ainda mais valor para os clientes através de 
programas de suporte de longo prazo.   
O compromisso da Sidel de fornecer treinamento especializado de alta qualidade para seus clientes em todo o 
mundo foi recentemente reforçado com o recebimento da certificação francesa Qualiopi. Essa marca de qualidade 
com avaliação independente de capacitação técnica e desenvolvimento de habilidades fornece garantia de que 
uma instituição de treinamento emprega processos de gestão de qualidade rigorosos, permitindo também aos 
clientes na França ter acesso a financiamento para cobrir parte do custo da capacitação.  
 
“Estamos comprometidos em oferecer cursos de capacitação sob medida para cada um de nossos clientes, 
trabalhando em parceria com eles para avaliar as habilidades já existentes, identificar lacunas e necessidades, 
bem como propor treinamento específico para garantir continuamente a segurança, qualidade do produto e 
eficiência da linha”, esclarece Olivier Cocheril, VP Asset Performance & Maintenance Services. 
 
“Por obtermos a certificação Qualiopi, recebemos a garantia de que a metodologia rigorosa usada por nossas 
equipes em todo o mundo está sempre assegurando o fornecimento de capacitação de alta qualidade a todos os 
que fazem os cursos. 
 
A Sidel fornece opções de treinamento sob medida para mais de 5.000 pessoas por ano, com mais de 350 cursos 
diferentes para atender as necessidades específicas de cada cliente em todo o mundo. Reconhecendo que toda 
linha de produção e perfil de função operacional é diferente, os cursos podem ser personalizados para garantir 
que os clientes atinjam a máxima eficiência operacional em suas instalações por toda a vida útil de uma linha. 
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Além de treinamento virtual e na fábrica do cliente, a Sidel também opera uma rede de centros de treinamento 
especializados, liderados por equipes de instrutores especialistas com vasto conhecimento dos processos de 
produção de PET, lata e vidro. Os centros de treinamento estão equipados com aparelhagem e ambientes de 
aprendizagem virtual e física que são desenvolvidos para reproduzir algumas condições de produção. Isso evita a 
interrupção das operações do cliente. 
 
“Nossos 14 centros de treinamento especializados na Europa, Ásia e América do Norte oferecem experiências de 
capacitação para milhares de membros de equipes de clientes a cada ano, testando suas habilidades em diversas 
situações projetadas para aprimorar suas competências e equipá-los com a expertise para operar a linha na 
eficiência máxima.” 
 
“Os clientes nos contaram que valorizam tanto a oferta de ensino híbrido como nossa compreensão para atender 
às suas necessidades específicas”, revela Olivier Cocheril. 
 
Com base em mais de 50 anos de experiência comprovada, a oferta de capacitação da Sidel, fornecida a clientes 
em todo o mundo, ajuda a moldar a fábrica do futuro. 
 
FIM. 
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Nota do editor:  
 
 Certificação Qualiopi na França 
 
A certificação Qualiopi francesa fornece aos clientes da Sidel em todo mundo a garantia de que, como instituição 
que oferece capacitação, a empresa emprega processos de gestão de qualidade rigorosos. 
 
 
As imagens contidas neste documento têm caráter meramente ilustrativo e não devem ser usadas para 
reprodução. Se não estiverem anexadas cópias de alta - resolução ao documento, entre em contato com Claire 
Cunningham ou Beth Milton da TALA para obter cópias – veja os dados de contato abaixo. 
 ----------------------------------- 
Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com: 
TALA 
Claire Cunningham, Diretora Adjunta 
Tel.: +44 (0) 7661 023564   
E-mail: claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Executiva de Conta  
Tel.: +44 (0) 7940 270338 
E-mail: beth.milton@teamtala.com 
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A Sidel é uma empresa de liderança global no fornecimento de soluções de embalagem para 
bebidas, alimentos, produtos de cuidados pessoais e domésticos em PET, lata, vidro e outros 
materiais. 
 
Com base em nossa experiência comprovada de mais de 170 anos, damos importante 
contribuição para o desenvolvimento da fábrica do futuro, através de sistemas e serviços 
avançados, engenharia de linha, soluções ecológicas e outras inovações. Com mais de 
40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, a Sidel conta com mais de 
5.000 funcionários em todo o mundo que estão empenhados em fornecer soluções de 
equipamentos e serviços que atendam às necessidades dos clientes.  
 
Estamos sempre atentos para compreender bem os desafios em evolução que nossos clientes 
enfrentam quanto aos negócios e ao mercado e nos comprometemos a satisfazer seus 
objetivos específicos de desempenho e sustentabilidade. Como parceira, aplicamos nosso 
sólido conhecimento técnico, expertise em embalagem e análise inteligente de dados para 
garantir produtividade vitalícia em seu pleno potencial. 
 
Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
Saiba mais em www.sidel.com/pt e se conecte com a gente 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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