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A EMIRATES REFRESHMENTS COMPANY OBTÉM ECONOMIA 

DE 25% COM UPGRADES DE LINHA DE PRODUÇÃO DA SIDEL 
 

 
 

Para melhorar a eficiência e manter a vantagem competitiva em um mercado de 

concorrência acirrada, a Emirates Refreshments Company (ERC) realizou uma 

conversão para gargalos curtos em sua linha de envase em PET. A ERC, 

proprietária das marcas de água mineral Jeema e de refrigerante O Cola, trabalhou 

com a Sidel, líder no fornecimento de equipamentos de produção e serviços para 

envase de líquidos em PET, para modernizar sua linha de produção com as 

soluções inovadoras de envase em PET da Sidel. 

 

“Já trabalhamos com a Sidel há 17 anos e sempre ficamos satisfeitos com as suas soluções. Ao 

modernizar nossa linha de produção de PET com as soluções inovadoras da Sidel, obtivemos 

enormes economias de cerca de 25% ao ano”, revelou Munther Khlifat, gerente de fábrica da 

ERC.  

 

Espera-se um crescimento no setor de bebidas dos EAU em suas diversas categorias. Em 2015, o 

consumo de água, a bebida mais comercializada, ficou em cerca de 1,13 bilhão de litros, e sua 

Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR, na sigla em inglês) deverá chegar a 7,2 % até 

atingir 1,48 bilhão de litros em 2019. 
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As soluções introduzidas à ERC incluíram uma sopradora, uma enchedora e um Combi, além de 

serviços de embalagem e melhoria de linha. O objetivo do investimento era aumentar a eficiência, 

reduzir o consumo de energia, economizar matéria-prima e cortar os custos de produção por meio 

da redução de peso das embalagens da empresa com a adoção do fundo Sidel StarLite™ e de 

um gargalo curto.  

 

Muhammed Elgharib, que também é gerente de fábrica na ERC, comentou: “Com a mudança de 

design da garrafa PET e a redução para um gargalo curto com tampa de 29/25, conseguimos 

produzir novos modelos atraentes que pesam muito menos – 27,5 gramas em vez de 32 gramas 

nas garrafas de 1,5 litro; e 11,6 gramas em vez de 17 gramas nas garrafas de 500 ml.” Gargalos 

curtos proporcionam enormes economias e reduzem a quantidade de resíduos pós-consumo visto 

que utilizam menos material. O fundo Sidel StarLite confere às garrafas mais durabilidade, 

estabilidade e resistência geral, garantindo maior integridade da garrafa ao longo da cadeia de 

suprimentos, sem comprometer os padrões de segurança da bebida.  

 

Além disso, a ERC introduziu lâmpadas Sidel ECO à linha de PET, a fim de obter um aquecimento 

mais preciso e eficaz. Essas medidas reduziram o consumo de eletricidade e por isso, também 

contribuíram para a economia obtida, além de melhorar o desempenho da linha de PET na 

questão da sustentabilidade.  

 

“Compreendemos muito claramente o potencial impacto da redução de peso em agregar valor à 

marca e na experiência do consumidor. É gratificante saber que agora a ERC pode ter uma 

economia substancial, permanecer competitiva e atingir suas metas de sustentabilidade após ter 

modernizado sua linha de PET com a tecnologia da Sidel”, declarou Samuel Gobbe, Customer 

Service Director na Sidel. 
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Sobre a Sidel 
 
Nosso objetivo é ajudar as marcas a proteger seu produto, preservar o planeta e fazer parte da 
vida de milhões de pessoas todos os dias. 
 
Fazemos isto oferecendo soluções completas e modulares para embalagens PET, o que 
envolve pessoas, serviços e equipamentos. 
 
A Sidel tem mais de 165 anos de experiência industrial. Com 30.000 máquinas instaladas em 
mais de 190 países, temos ajudado produtores de bebidas no envase de garrafas há mais de 
85 anos, no sopro delas há mais de 50 anos e na rotulagem delas há mais de 40 anos. 
Possuímos experiência de mais de 40 anos no segmento de embalagens assépticas e fomos 
uma das primeiras empresas a introduzir garrafas PET na indústria de bebidas há mais de 
35 anos. 
 
Parte do grupo Tetra Laval, a Sidel tem escritórios em todo o mundo, além de 8 fábricas e 
8 centros de treinamento. Todos os nossos especialistas estão comprometidos em criar a 
melhor solução de embalagem de líquidos. 
 
Chamamos isso de “A Better Match” — para nosso mundo, nossos clientes e nós mesmos.  
 
Saiba mais em www.sidel.pt e se conecte com a gente 
 
 

  blog.sidel.com       youtube.com/user/sidel 

  linkedin.com/company/sidel     twitter.com/Sidel_Intl 

  facebook.com/SidelInternational     
 

    
Nota do editor: 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 Chris Twigger da Shaw & Underwood PR para solicitá-las (ver dados de contato abaixo). 

 
----------------------------------- 
Para assuntos editoriais e de publicidade, fale com: 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Diretor 
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796 
christwigger@shawandunderwood.co.uk 
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