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Uma linha de latas altamente eficiente e time-to-market reduzido:
veja como a HEINEKEN Vietnã amentou sua produção graças à
sua parceria com a Gebo Cermex

Empresa líder do mercado doméstico de cerveja, a HEINEKEN Vietnã estava buscando
aumentar significativamente sua produção na unidade de Tieng Giang, localizada no sul
do país. E precisavam fazer isso rapidamente. Parceira de longa data e especialista em
soluções completas para cervejas, a Gebo Cermex ajudou a atingir esse objetivo
ambicioso com um projeto de linha completa, incluindo, entre outras soluções de alta
eficiência e desempenho, a nova enchedora Sidel EvoFILL Can.
Subsidiária do Grupo HEINEKEN, a HEINEKEN Vietnã é a segunda maior fabricante de
cerveja do Vietnã, contando com cerca de 3.000 colaboradores e 6 cervejarias no país. Com
enfoque em linhas de alto rendimento e eficiência, produz as mais famosas marcas nacionais e
estrangeiras em linhas específicas de “formato individual”.
Uma sólida parceria e um exitoso projeto de linha completa de latas
A cervejaria estava desejando aumentar o rendimento de produção da unidade de Tien Giang.
Paul Bleijs, Diretor de Suprimentos da Cervejaria HEINEKEN Vietnã, explica: “Queríamos
comprar uma nova linha completa de latas e dobrar a capacidade das existentes. No entanto,
um desafio típico é que os equipamentos devem ser instalados com a cervejaria em operação.
É por isso que é preciso estudar o layout muito bem. Graças à experiente equipe de concepção
de linhas da Gebo Cermex, pudemos superar esse obstáculo.”
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Gianmatteo Bigoli, Diretor da Conta Estratégica HEINEKEN na Gebo Cermex, comenta:
“Temos uma equipe de especialistas permanente que apoia o cliente em todos os projetos no
Vietnã, aproveitando a proximidade com o cliente para entender com mais facilidade suas
exigências e implementar rapidamente a solução mais adaptada. O que consolidou nossa
cooperação ao longo dos 13 últimos anos foi também o enfoque contínuo nas inovações: isso é
essencial para um líder global como a HEINEKEN.” Paul continua: “Desde a concepção da
linha e instalação, até a fase de comissionamento, a equipe da Gebo Cermex atuou em cada
etapa com muita rapidez.” Isso foi determinante para o início da produção 7 dias antes do
prazo previsto. O programa de start-up vertical da Gebo Cermex, incluindo um treinamento
exclusivo, especificamente desenvolvido para a equipe da HEINEKEN, reduziu o time-tomarket em 40%, assegurando ao mesmo tempo a eficiência contínua das operações da linha.
Alto desempenho e sustentabilidade otimizada
A sustentabilidade é absolutamente essencial para a HEINEKEN. Em 2017, a cervejaria líder
foi reconhecia com a empresa de transformação mais sustentável do país pela Câmara do
Comércio e Indústria do Vietnã (VCCI), com base no Índice de Sustentabilidade Empresarial
anual. Paul comenta: “Além dos bons níveis de produtividade, esta linha está consumindo
menos energia e água, além de contribuir para um ótimo retorno sobre investimento para nós.”
Ha Minh Thanh, Gerente de Embalagens na HEINEKEN Vietnã, avalia a concepção da
enchedora de latas: “A ergonomia e a arquitetura segura da solução são muito grandes: o
equipamento é fácil de operar, manter e limpar.”
“Trabalho bem feito”
Sustentabilidade conjugada com desempenho: esse foi também um fator que mereceu especial
atenção quando a Gebo Cermex projetou a SWING®. O tratamento de alta qualidade em um
equipamento de fácil operação e manutenção faz da SWING a solução ideal para os ciclos de
pasteurização, aquecimento e resfriamento de latas de todos os formatos e tamanhos. Além
disso, ela permite uma economia significativa de recursos.
Um rendimento elevado, combinado com alta qualidade permanente do produto e economia de
recursos otimizada, pode agora ser obtido pela HEINEKEN Vietnã, graças a esta nova linha
completa de latas. Paul conclui: “Os resultados falam por si só: quando se consegue operar em
três turnos ,quatro semanas após a produção da primeira lata, obtendo o melhor nível de OPI
(Indicadores de Desempenho Operacional, na sigla em inglês), isso significa que o trabalho foi
bem feito”
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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
Katherina Riesner da F&H Porter Novelli para solicitá-las (ver dados de contato abaixo).
----------------------------------Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com:
F&H Porter Novelli
Katherina Riesner, Consultora Júnior
Tel.: +49 (89) 12175-180
E-mail: gebocermex@fundh.de
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 Gebo Cermex
A Gebo Cermex trabalha em parceria com a Sidel e faz parte do Sidel Group.
O Sidel Group é formado pela união de duas marcas fortes, a Sidel e a Gebo Cermex. Juntos,
somos líderes no fornecimento de equipamentos e serviços de acondicionamento de líquidos,
alimentos e produtos de 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 5.000 funcionários no mundo todo se empenham no fornecimento
de soluções completas que atendam as necessidades dos clientes e potencializem o
desempenho de suas 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.
Chamanos isso de Performance through Understanding.
Para mais informações, acesse www.gebocermex.com e entre em contato conosco
https://www.linkedin.com/company/gebocermex/
https://twitter.com/Gebo_Cermex
www.facebook.com/gebocermex
www.youtube.com/user/gebocermex
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