
 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE IMPRENSA 

Contato: 

Relações Públicas 

Tel.: +39 0521 999 452 

press@sidel.com 

 

 

31/07/2018 

 
Sidel apresenta suas últimas inovações na Pack Expo International, em 
Chicago 

 

 

 
Em outubro, a Sidel vai participar da Pack Expo International ao lado da Gebo Cermex 
para expor sua expertise em linhas de embalagem nos setores de bebidas, alimentos, 
produtos para casa e cuidados pessoais no estande S-2901 do Sidel Group. Destaque 
especial para o novo EvoDECO – o portfólio de rotulagem mais flexível da Sidel –, a 
vasta experiência da empresa em equipamentos assépticos e a Super Combi, concebida 
e desenvolvida como uma única solução engenhosa que traz a inteligência do 
equipamento para a produção atual.  
 
A Pack Expo International, maior feira de embalagens da América do Norte, vai reunir usuários 
finais e fornecedores do setor de 14 a 17 de outubro no McCormick Place, em Chicago, Illinois.  
 
Tecnologias de otimização do desempenho para encarar a multiplicação de SKUs 
 
Na América do Norte, como em várias outras regiões do mundo, nunca foi tão importante se 
destacar entre os concorrentes quanto no competitivo mercado atual. A aplicação precisa de 
rótulos de alta qualidade é fundamental para que a experiência da marca seja a melhor 
possível. O número cada vez maior de tipos de bebidas e formatos de garrafas transformou a 
rotulagem num verdadeiro desafio, fazendo a flexibilidade da produção se tornar um trunfo 
inestimável. Para atender a essas demandas, as novas soluções de rotulagem Sidel 
EvoDECO, disponíveis em equipamentos modulares com múltiplas tecnologias ou dedicados a 
só uma delas, foram projetadas para proporcionar flexibilidade total e desempenho sem igual. 
Os visitantes do estande S-2901 do Sidel Group na Pack Expo International vão descobrir 
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como as rotuladoras EvoDECO oferecem aos produtores a capacidade de escolher soluções 
adaptadas a suas especificidades em termos de rotulagem e nível de produção. 
 
Embalagens PET assépticas flexíveis, seguras e econômicas 
 
Líder do mercado de PET asséptico, particularmente para bebidas lácteas (LDP, na sigla em 
inglês), graças a 40 anos de expertise em embalagens assépticas e mais de 35 anos de 
experiência em PET, a Sidel tem um histórico de sucessos comerciais que explica por que um 
grande número de atores importantes do setor de LDP espalhados pelo mundo trocaram de 
material de embalagem e passaram a envasar sua produção em PET. A prova evidente da 
liderança da Sidel em aplicações assépticas é sua Combi Predis™ Asséptica, a solução que 
reúne esterilização seca de preformas e funções de sopro, enchimento e fechamento 
assépticos num mesmo compartimento de produção. As mais de 130 Combi Predis Assépticas 
instaladas em diversos países vêm confirmar a aprovação dessa tecnologia. Recentemente a 
Sidel recebeu a aprovação da Food and Drug Administration (FDA) para sua enchedora de 
sopro, enchimento e fechamento Combi Predis Asséptica, que se tornou o primeiro e único 
equipamento de enchimento asséptico em PET com esterilização seca de preformas do mundo 
autorizado a fabricar e distribuir bebidas de baixa acidez no mercado dos EUA. 
 
Soluções inteligentes, elemento-chave para a produção atual 
 
Manter a competitividade num mercado em constante evolução requer não só flexibilidade, 
mas também soluções inteligentes, fruto de expertise e tecnologia mundiais. A Sidel Super 
Combi, outro destaque da feira, integra cinco fases do processo de produção num único 
sistema: alimentador de preformas, sopro, rotulagem, enchimento/fechamento e alimentador de 
tampas. Com a incorporação da inteligência do equipamento, o sistema proporciona otimização 
contínua da produção e melhor desempenho. Isso faz dele a solução ideal para maximizar a 
produção de água e refrigerantes (CSD, na sigla em inglês), aumentar a eficiência da linha, e 
ainda reduzir o custo total de propriedade. 
 
Do design inicial até o alto desempenho no longo prazo  
 
A embalagem tem um papel cada vez mais importante em qualquer mix de marketing. Ela deve 
chamar a atenção para diferenciar a marca, além de ter um desempenho confiável desde a 
fase de concepção até chegar às mãos do consumidor. A Sidel emprega sua vasta expertise 
em embalagens PET desde o design inicial exclusivo até a otimização da embalagem, 
passando pela qualificação do desempenho a fim de garantir a segurança dos alimentos e 
reduzir os custos de produção, proporcionando uma excelente performance no longo prazo. 
Stephane Hacpille, vice-presidente de Vendas América do Norte, explica: “Nossas soluções de 
linha completa oferecem ao mercado todo um conjunto de possibilidades para responder aos 
desafios atuais da indústria de embalagens. Ouvimos continuamente nossos clientes e 
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buscamos entender suas necessidades para proporcionar as respostas mais adaptadas, mas 
nosso trabalho não para por aí. Graças a nosso suporte pós-venda e à sólida relação de 
proximidade com o cliente, garantimos maior competitividade desenvolvendo, mantenho e 
aprimorando o desempenho das linhas de produção.”  
 
A Pack Expo International é o mais importante evento do setor de embalagens da região e 
deve receber mais de 2.500 expositores e 50.000 visitantes.  
 
Para mais informações sobre a Sidel, acesse: sidel.pt 
 
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: sidel@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 

http://www.sidel.pt/
mailto:sidel@fundh.de
mailto:lucia.freschi@sidel.com
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Sobre o Sidel Group 
 
Sidel Group é formada pela união de duas marcas sólidas, a Sidel e a Gebo Cermex. Juntos, 
somos líderes no fornecimento de equipamentos e serviços de acondicionamento de líquidos, 
alimentos, produtos para casa e 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 mil funcionários no mundo todo se empenham no fornecimento de 
soluções que atendam às necessidades dos clientes e potencializem o desempenho das 
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. 
 
Chamamos isso de Performance through Understanding. 
 
Saiba mais em www.sidel.com/pt e se conecte com a gente 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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