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19 05 2014 

CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA SIDEL SERVICES SE 
REVELA ESSENCIAL PARA FABRICANTE DE GARRAFAS DA 
COCA-COLA NOS EUA 

 

 

A Western Container Corporation, principal fabricante de garrafas PET para o sistema de 

envase da Coca-Cola nos EUA comprovou a importância dos contratos de manutenção e 

renovou seu acordo com a Sidel Services após reconhecer o substancial valor agregado 

que representa para seus processos de produção. 

Sidel e Western Containers vêm trabalhando em estreita colaboração há mais de 30 anos. O novo 

contrato para a fábrica situada no Distribution Boulevard, em Houston, foi assinado após o 

sucesso do acordo anterior entre as duas empresas para as mesmas instalações e que abrangia 

peças de reposição, serviços de campo e manutenção. O antigo contrato cobriu duas sopradoras 

Sidel durante três anos e venceu em 2013. Em janeiro de 2014, foi renovado e ampliado para 

incluir uma terceira sopradora Sidel da mesma fábrica. 

Segundo Steve Gonzales, gerente de produção de fábrica da Western Containers, "O primeiro 

contrato de manutenção com a Sidel foi extremamente útil sob vários aspectos. Além das 

vantagens evidentes de uma manutenção rápida executada por especialistas, ajudou a amortizar 

os custos ao longo dos três anos de vigência. Isso facilitou enormemente a elaboração do 

orçamento e, graças a ele, não houve despesas imprevistas." 
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Principal fabricante de garrafas PET para a Coca-Cola 

Criada por um grupo de engarrafadores da Coca-Cola em 1979 para suprir a necessidade de uma 

fonte de garrafas de plástico de alta qualidade e baixo custo no longo prazo, a empresa tem ótimo 

desempenho, com uma produção de 5,8 bilhões de unidades em 2013. O objetivo da companhia 

de acondicionamento é maximizar o valor e se empenha em produzir com o menor custo, 

altíssima qualidade e excelente serviço, além de garantir o fornecimento para seus acionistas, os 

engarrafadores da Coca-Cola. Em 1980, sua primeira unidade foi inaugurada em Big Spring, no 

Texas, e a segunda foi criada em Houston, em 1984. A Western Containers Corporation dispõe de 

cinco unidades de fabricação de garrafas de refrigerantes e água. 

O primeiro contrato de manutenção de duas sopradoras Sidel SBO 34 foi firmado em dezembro 

de 2010 e teve duração de três anos. Por ocasião de sua renovação em janeiro deste ano, foi 

alterado para incluir uma SBO 30, depois de a empresa constatar o sucesso da abordagem de 

manutenção planejada. 

Serenidade para o orçamento e menos períodos de inatividade 

“Nós sabemos que se não tivéssemos esse contrato de manutenção, nossa eficiência teria sido 

prejudicada. Antes dele, ficávamos aflitos à espera das peças. Com o contrato, nossa eficiência 

aumentou e a taxa de refugo diminuiu. A qualidade das garrafas também melhorou muito e 

pudemos realocar nossa equipe em outras áreas para melhorar a eficiência geral da linha", 

explicou Steve Gonzales. 

Confiável e flexível 

"Isso ajudou toda a fábrica. Reduziu inclusive nossos tempos de troca. As encomendas de peças 

chegavam completas e pontualmente, ou seja, não havia necessidade de mais de um pedido. 

Também reduzimos os custos de expedição, porque fazíamos menos remessas de peças graças 

ao planejamento. Eu podia acompanhar a manutenção da fábrica e acabaram nossas dores de 

cabeça." 

Os contratos de manutenção da Sidel Services destinam-se à manutenção preventiva, o que 

minimiza os períodos de inatividade e otimiza a eficiência do equipamento como um todo. 
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"Quando o preço da manutenção é fixado com três anos de antecedência, o custo-benefício é 

naturalmente muito melhor" acrescentou Gonzales. "Mas a grande vantagem do contrato da Sidel 

é que ele pode ser personalizado da maneira que você quiser. Acreditamos que o equipamento 

vai durar mais e, em consequência, planejamos usar 100% de peças originais da Sidel." 
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Sobre a Sidel 
 
A Sidel é líder mundial no fornecimento de soluções PET para envase de líquidos. Nosso 
compromisso é ser o parceiro mais inovador, eficiente e confiável de nossos clientes, 
oferecendo soluções sustentáveis para a indústria de bebidas. 
 
Com sede na Suíça, contamos com unidades de produção em 13 países e com 30.000 
máquinas instaladas em mais de 190 nações em todo o mundo. Com mais de 3.400 
funcionários em todo o mundo, fornecemos soluções ideais de envase em PET para água, 
refrescos, leite, produtos sensíveis, óleo comestível e bebidas alcoólicas, incluindo cerveja. 
 
Nossa meta é agregar valor para nossos clientes, oferecendo-lhes A Better Match. Isto é, 
fornecer a solução personalizada que atenda exatamente às suas necessidades. Realizamos 
isso por meio de sistemas de produção confiáveis e flexíveis, que se adaptam facilmente aos 
desenvolvimentos do mercado e às tecnologias futuras, apoiados em serviços de valor 
agregado. 
 
Somos Sidel. Somos A Better Match. 
 
Mais informações em www.sidel.com 
 

  
Nota do editor: As imagens deste documento são apenas para fins ilustrativos 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). 
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