ARTIGO DE IMPRENSA
28/07/2015

OMAN REFRESHMENT COMPANY AUMENTA A PRODUÇÃO
PARA ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DO MERCADO
O crescimento do mercado de refrigerantes no Omã motiva investimento em
solução Sidel Matrix™

Para acompanhar o crescimento de dois dígitos do mercado consumidor de refrigerantes, a
Oman Refreshment Company (ORC), franqueada da PepsiCo International, adquiriu
recentemente da Sidel, a líder mundial no fornecimento de soluções PET para o envase de
líquidos, uma nova linha de produção que permitirá à engarrafadora omanense aumentar
sua capacidade produtiva.
A ORC opera em diferentes categorias do mercado omanense de alimentos e bebidas. O foco
principal da empresa é a categoria de refrigerantes, que inclui Pepsi, Mountain Dew e 7UP, para
mencionar apenas alguns. A ORC detém 89% de participação no mercado nessa categoria. De
acordo com estimativas do setor, os refrigerantes foram as bebidas mais consumidas no Omã,
com 362,4 milhões de litros registrados no fim de 2014; e segundo as projeções, apresentarão
uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 8,3 por cento nos próximos cinco anos.
Desde fevereiro de 2015, a ORC tem operado uma linha Sidel Matrix Combi12, que produz
refrigerantes no formato de 2,25 litros a uma velocidade de 18.000 garrafas por hora. A nova linha
completa, baseada na tecnologia eficaz em termos de custo da última geração de equipamentos
Sidel Matrix, ajudará a empresa omanense a aumentar sua capacidade de envase através do
confiável e comprovado sistema Sidel Matrix. “Nossa parceria com a Sidel começou há cerca de
16 anos. Desde então, temos desenvolvido um forte relacionamento baseado em confiança
mútua, confiabilidade e eficiência”, revela Youssef Ezzikhe, Gerente Geral da ORC. “Devido à
crescente demanda local por nossos produtos e por refrigerantes em geral, recorremos novamente à Sidel para adquirir uma linha de produção que nos permitiria aumentar a produtividade,
e, consequentemente, obter uma maior vantagem competitiva.”
“Um dos fatores determinantes na nossa decisão de escolher novamente a Sidel foi a eficiência
com que as suas máquinas operam e a prontidão de seu serviço de pós-venda. Com o uso de
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suas máquinas, poderemos aumentar a produção, reduzir custos e talvez diminuir o consumo de
matéria-prima”, explica Rosel Ocampo, Chefe de Operações na Oman Refreshment Company.
Desafiando as convenções da produção de frascos PET, a plataforma modular Sidel Matrix inclui
melhorias tecnológicas importantes para atender às necessidades da indústria de envase de
líquidos. Ela oferece uma ampla variedade de configurações para atender a qualquer necessidade
possível, e cada configuração apresenta um alto nível de desempenho e baixo impacto ambiental.
A linha também oferece um potencial significativo de redução de custos e do consumo de matériaprima, especialmente em termos da quantidade de PET necessária para produzir as garrafas.
Apesar dos desafios que o processo de gaseificação apresenta em relação ao formato da garrafa,
a redução de peso foi aplicada às garrafas de 2,25 litros pela equipe de serviços de Embalagem
da Sidel, parte da unidade de negócios Sidel Services™. Para produzir essa garrafa mais leve em
alta velocidade, a melhor solução obviamente seria o sistema integrado de sopro, enchimento e
fechamento Sidel Matrix Combi. Graças ao sistema de preensão pelo gargalo e de transferência
positiva das garrafas entre o sopro e o enchimento, a Sidel Matrix Combi não está sujeita às
limitações impostas pelos transportadores aéreos. Além disso, sua eficiência geral, tamanho
compacto, design ergonômico, fácil manutenção e menor consumo de energia contribuem para a
redução dos custos.
“Para podermos disponibilizar a um público maior os nossos equipamentos e serviços, estabelecemos uma presença marcante na região e temos grande prazer em ver o crescimento e o
sucesso contínuos que nossos clientes têm conquistado. Por fornecermos soluções inovadoras,
estamos habilitando os produtores de bebidas a acompanhar o crescimento do setor em seus
mercados locais e também nos níveis regionais e internacionais”, declarou Harbinder Kathuria,
Regional Commercial Director da Sidel para a região do Grande Oriente Médio e África.
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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, fale com:
Shaw & Underwood PR
Chris Twigger, Diretor
Tel.: +44 121 454 5584 / Celular: +44 7795 423796
christwigger@shawandunderwood.co.uk

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 165 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

twitter.com/Sidel_Intl
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