ARTIGO DE IMPRENSA
21/01/2015

SIDEL DEFENDE PATENTE INOVADORA COM SUCESSO PELA
TERCEIRA VEZ

A Sidel saiu mais uma vez vitoriosa na proteção de sua propriedade intelectual (PI) nos
EUA. Esta é a terceira vez que a empresa defende seus direitos de PI relativos à mesma
inovação fundamental, o que demonstra o compromisso da Sidel com o desenvolvimento e
a implementação de soluções PET inovadoras e com a proteção de seus direitos sobre
essas inovações.
Em consequência da ação movida pela Sidel em defesa de sua patente contra a empresa
americana Blow Mold Services (BMS), a BMS foi proibida de vender componentes novos e
recondicionados equipados com a tecnologia de cadeia de hastes giratórias, e a validade da
patente US 6.125.996 da Sidel foi reconfirmada. A cadeia de hastes giratórias é uma peça
fundamental da sopradora. Sua função é transportar as preformas através do forno para que
sejam aquecidas de maneira adequada antes de serem sopradas. A tecnologia da Sidel é fruto de
engenharia de precisão e é projetada para suportar altas temperaturas no forno durante longos
períodos para que as preformas cheguem aos moldes em condições ideais para serem sopradas
corretamente, contribuindo para maximizar o desempenho geral.
O acordo com a BMS foi alcançado em outubro de 2014. Os acordos anteriores relativos à
infração da mesma patente americana foram concluídos com as empresas B&G Products e XL
Engineering.
O foco da Sidel nas inovações tecnológicas é evidenciado por suas mais de 620 famílias de
patentes registradas nas mais importantes jurisdições do mundo. Somente no que se refere às
sopradoras, são mais de 50% dessas famílias. As recentes inovações tecnológicas incluem os
produtos Sidel Matrix™, Sidel StarLite™, RightWeight™ e Predis™ – a primeira tecnologia de
descontaminação seca de preformas do mundo, que continua sendo um dos avanços tecnológicos
mais importantes para a fabricação sustentável e segura de embalagens PET.
“Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes a fim de encontrar as soluções certas
e assim melhorar suas linhas de produção, acompanhar as mudanças constantes das demandas
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do mercado e atender às necessidades dos consumidores, tanto as atuais como as do futuro”,
explica Alessandro Paini, Vice President of Product Management da Sidel.
Com mais de 160 anos de experiência, a Sidel orgulha-se de suas inovações nas áreas de
tecnologia e engenharia, todas projetadas para que os equipamentos Sidel possam adaptar-se
perfeitamente às diferentes exigências de seus clientes do setor de produção de bebidas,
aumentando a segurança do produto e assegurando uma operação consistente e sem
transtornos.O uso das tecnologias OEM da Sidel garante que o equipamento possa suportar as
tensões e pressões das linhas de bebidas de alta produção. O emprego de peças não originais de
outros fabricantes representa riscos significativos de desgaste precoce e danos ao equipamento, o
que acarreta um desempenho aquém do previsto e custos de produção e manutenção mais
elevados. As peças de reposição originais Sidel Services™ foram desenvolvidas, testadas e
aprovadas pelos engenheiros da Sidel para proporcionar uma produção segura no longo prazo.
Em reação à mais recente defesa de PI que garante à Sidel poder continuar a fornecer os
equipamentos mais confiáveis e de alta eficiência a seus clientes, Tim Bast, Vice President of
Intellectual Property da Sidel, comenta: “Nosso foco na proteção da PI associado à tolerância zero
em face de qualquer infração de nossas patentes nos permite continuar a investir e criar soluções
PET inovadoras para ajudar nossos clientes a atender melhor ao mercado”.

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).
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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 através da oferta de soluções completas e modulares para embalagens PET, o
que envolve pessoas, serviços e equipamentos.
A Sidel tem mais de 160 anos de experiência industrial. Com 30.000 máquinas instaladas em
mais de 190 nações, temos ajudado produtores de bebidas no envase de suas garrafas há
mais de 80 anos, no sopro delas há mais de 50 anos e na rotulagem delas há mais de 35 anos.
Temos uma experiência de 40 anos no segmento de embalagens assépticas e fomos uma das
primeiras empresas a introduzir garrafas PET na indústria de bebidas 30 anos atrás.
Parte do grupo Tetra Laval e com sede na Suíça, a Sidel tem mais de 50 escritórios, 13 locais
de produção e 7 centros de treinamento no mundo todo. Cada um dos nossos mais de
3.400 colaboradores, espalhados por cinco continentes, está comprometido em criar a melhor
solução de embalagem de líquidos.
Chamamos isso de A Better Match — para o nosso mundo, nossos clientes e nós mesmos
Saiba mais em www.sidel.pt e se conecte com a gente

blog.sidel.com

blog.knowledgeshare.com

linkedin.com/company/sidel

youtube.com/user/sidel

facebook.com/SidelInternational
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