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TWELLIUM INDUSTRIAL COMPLETA CINCO ANOS DE SÓLIDO 

CRESCIMENTO NA ÁFRICA 

 

 
 
Em 2013, a Twellium deu os primeiros passos no mercado de bebidas de Gana com uma 
linha PET da Sidel. A empresa foi incorporada em 4 de fevereiro de 2013 e iniciou a 
produção em fevereiro de 2014. Recentemente, investiu em duas novas linhas completas, 
tornando-se uma das mais importantes fabricantes de bebidas da África Ocidental, com um 
total de cinco linhas de produção – todas fornecidas pela Sidel.  
 
A Twellium traz para a região africana as bebidas mais populares entre os consumidores 
europeus e americanos, como água sem gás, refrigerantes (CSD) e produtos sensíveis. O 
sucesso alcançado se deve à combinação de sua própria água mineral pura e natural com a 
tecnologia europeia e um processo de fabricação de padrão internacional, bem como à 
observância das normas de certificação e segurança da Food and Drug Authority (agência de 
vigilância sanitária de Gana). A empresa – cujo desempenho já conquistou prêmios – produz uma 
grande variedade de bebidas, como Verna Natural Mineral Water, Rasta Choco Malt, Dr. Malt e a 
linha de produtos Easy. Outros produtos como Rush Energy Drink, American Cola, Planet e 
Bubble Up também são produzidos pela Twellium enquanto franquia da Monarch Beverage 
Company, empresa internacional com sede em Atlanta (EUA).  
 
Com o passar dos anos, a Sidel e a Twellium forjaram uma sólida relação profissional baseada em 
cooperação e aprimoramentos constantes. Além de fornecer novas linhas para acompanhar o 
crescimento da Twellium, a Sidel – com mais de 40 anos de experiência em linhas completas para 
refrigerantes – também vem trabalhando na otimização das linhas e soluções existentes, 
proporcionando economia de energia e serviços de manutenção.  
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Uma vasta gama de produtos exige flexibilidade 
 
Os consumidores africanos apreciam cada vez mais uma oferta variada de bebidas, por isso a 
Twellium precisava aumentar sua capacidade de produção e, ao mesmo tempo, garantir alta 
flexibilidade. Segundo Hassan Kesserwani e Hussein Kesserwani, presidentes da Twellium 
Industrial Company: “A flexibilidade é essencial em razão da variedade de bebidas que 
produzimos – desde refrigerantes e sucos com conservantes até as bebidas sem álcool à base de 
malte, muito populares na região. Em Gana, nosso investimento recente numa linha PET completa 
Sidel Matrix™ satisfez essas necessidades, acelerando as trocas e permitindo trabalhar com 
garrafas de vários formatos diferentes.”  
 
No que se refere ao ciclo de vida útil do equipamento, a linha Sidel Matrix pode ser facilmente 
adaptada às necessidades de produção futuras, e sua plataforma possibilita a integração de 
upgrades para que a Twellium seja beneficiada pelos avanços tecnológicos. Todos os 
equipamentos Matrix proporcionam altos níveis de desempenho, minimizando os tempos de 
parada e facilitando a manutenção. Alta eficiência é sinônimo de menor custo total de propriedade 
(TCO), fator de grande importância para uma empresa em rápido crescimento como a Twellium. 
 
Corte dos custos de energia com ampliação de opções de design 
 
Um exemplo de como os custos de energia têm sido reduzidos é a sopradora Sidel Matrix, que 
consome menos ar comprimido e eletricidade, gerando economia de até 45%. A tecnologia ECO 
Oven – patenteada pela Sidel – pode ser usada para dar um upgrade nas sopradoras existentes e 
baixar os custos de energia, pois emprega menos lâmpadas para aquecer as preformas. Essa 
redução de consumo foi particularmente bem-vinda, porque o custo da energia tem tidos altas 
consideráveis em Gana.  
 
Além disso, a Twellium confiou na expertise em embalagens PET da Sidel e decidiu adotar o 
design de fundo StarLite™. Patenteado e premiado, esse fundo permite reduzir o peso das 
garrafas de 500 ml em 20%, além de melhorar a estabilidade e protegê-las contra danos por 
estresse durante a produção e o transporte.  
 
“Esse foi um fator importante para a Twellium, porque existem problemas de logística na África. 
Com o fundo StarLite, a empresa economiza não só matérias-primas mas também energia, já que 
a pressão de ar das sopradoras é menor”, explica Dominique Martin, Diretor de Vendas África e 
Magreb.   
 
A importância do serviço 
 
Nos últimos cinco anos, a Sidel tem fornecido o serviço necessário para otimizar a operação de 
todas as linhas: desde a entrega imediata de peças de reposição para evitar paradas onerosas até 
a garantia de oferecer todas as vantagens em termos de opções e upgrades para aprimorar as 
linhas da Twellium. 
 
O poder aquisitivo dos consumidores africanos está em alta, e as marcas Twellium se 
consolidaram no mercado. Isso coloca a empresa numa posição privilegiada para ampliar suas 
conquistas.  
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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, entre em contato com: 
Shaw & Underwood PR 
Chris Twigger, Diretor 
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796 
Email: christwigger@shawandunderwood.co.uk 

 
Para mais informações, fale conosco: 
Sidel Group 
Lucia Freschi, Gerente de Relações Públicas 
Tel.: +39 0521 999452/Cel.: +39 3472632237 
E-mail: lucia.freschi@sidel.com 
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Sobre a Sidel 
 

Sidel Group é formada pela união de duas marcas sólidas, a Sidel e a Gebo 

Cermex. Juntos, somos líderes no fornecimento de equipamentos e serviços de 
acondicionamento de líquidos, alimentos, produtos para casa e cuidado pessoal em 
PET, lata, vidro e outros materiais. 

 
Com mais de 37 mil máquinas instaladas em mais de 190 países, temos quase 170 

anos de experiência comprovada, com forte enfoque em sistemas avançados, 
engenharia de linha e inovação. Nossos mais de 5 mil funcionários no mundo todo 
se empenham no fornecimento de soluções que atendam às necessidades dos 

clientes e potencializem o desempenho das linhas, produtos e negócios. 
 

Para oferecer um alto nível de desempenho é necessário um conhecimento 
permanente dos desafios de nossos clientes e o compromisso de responder a esses 
objetivos únicos. Realizamos isso por meio do diálogo e do entendimento das 

necessidades dos mercados, produção e cadeias de valor. Para complementar, 
aplicamos nosso sólido conhecimento técnico e a análise inteligente de dados, a fim 

de maximizar todo o potencial de produtividade ao longo de toda a vida útil. 
 

Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
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     
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