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SIDEL AJUDA FRANQUEADO PAQUISTANÊS DA PEPSICO A
SUPRIR DEMANDA DO MERCADO

Para atender às crescentes demandas do mercado, a Pakistan Beverage Limited
(PBL), uma das maiores fabricantes de bebidas do Paquistão, voltou a selecionar a
Sidel, líder mundial no fornecimento de soluções PET para envase de líquidos, para
melhorar a qualidade de seus produtos e a eficiência de sua produção.
A SBO8 Universal2eco independente para envase de refrigerantes é a segunda
sopradora da Sidel comprada pela PBL em menos de um ano. O objetivo da
empresa é combinar altos volumes de produção e confiabilidade excepcional nas
suas instalações de produção em Karachi, no Paquistão.
“A Pakistan Beverage Limited sempre se empenhou em ter equipamentos confiáveis que
ajudem a atender às demandas do mercado. Trabalhamos com a Sidel há quase duas
décadas e, graças às suas máquinas e soluções inovadoras, registramos um aumento na
nossa capacidade de produção”, explica Ronnie Daruwalla, Diretor do Grupo de
Operações de Fabricação da PBL.
Com o aumento das demandas do mercado, cresce a procura pelos Serviços Sidel
Em termos de volume consumido, a categoria de refrigerantes só é superada pelo leite no
Paquistão. Segundo estimativas do setor, o consumo de refrigerantes atingiu 825,9
milhões de litros em 2015, e as projeções apontam para mais de um bilhão de litros
consumidos até o final de 2019, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,4%.
O crescimento da demanda dos consumidores se acompanha da necessidade de
aumentar o volume de produção e alcançar um nível de eficiência mais elevado.
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A PBL decidiu renovar sua confiança na Sidel depois do sucesso de sua primeira
sopradora SBO Universal2eco, que apresenta excelentes resultados fabricando garrafas
de alta qualidade e embalagens “tamanho família” de maneira sustentável e confiável,
além de otimizar os custos operacionais. Após a instalação da segunda Sidel
SBO8 Universal2eco, a PBL produzirá 16 mil gph nos formatos de 500 ml, 1,5 l e 2,25 l.
Equipada com a tecnologia Ecoven, a sopradora reduz o consumo de energia elétrica e
proporciona uma grande reserva de aquecimento, além de aquecimento rápido para
facilitar a produção de grandes quantidades. Ela também oferece excelente precisão no
tratamento térmico, o que garante a produção de garrafas PET com características e
qualidade idênticas. A tecnologia Ecoven fez o sucesso dessa linha de sopradoras SBO e
vem sendo empregada no desenvolvimento da mais nova geração modular de sopradoras
Sidel Matrix™ e sistemas Combi.
“Graças à nossa parceria positiva e de longa data com a Sidel, estávamos certos de que
os equipamentos e serviços da Sidel contribuiriam para preservar nossa reputação e
nossa vantagem competitiva no setor de bebidas, no Paquistão. Essa nova colaboração
com um fornecedor de confiança nos deixa muito satisfeitos”, acrescenta Yasin Kassam,
Diretor Administrativo da PBL.
“A Sidel atua no Paquistão desde 1993. Durante esse período consolidamos nossa
presença no mercado, priorizando o desenvolvimento de soluções de acondicionamento
inovadoras para atender às necessidades específicas de nossos clientes. Ao longo
desses anos, cultivamos e desenvolvemos relações privilegiadas com as engarrafadoras.
O sucesso se deve ao nosso excepcional serviço pós-venda e à qualidade de nossas
máquinas, que atendem às demandas individuais dos nossos clientes”, conclui Talha
Taha, Regional Commercial Manager da Sidel no Paquistão.
Atualmente, a PBL conta com cinco unidades de fabricação: as instalações em Karachi,
Yasir Fruit Juice, fábricas em Hyderabad e Quetta, além da unidade Aquafina.

Contato:
Public Relations
Tel.: +41 41 785 23 60
press@sidel.com

2

ARTIGO DE IMPRENSA

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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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

blog.knowledgeshare.com

linkedin.com/company/sidel

youtube.com/user/sidel

facebook.com/SidelInternational

twitter.com/Sidel_Intl
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