
 

 

 

 

 

 

ARTIGO DE IMPRENSA 

Contato: 

Relações Públicas 

Tel.: +39 0521 999 452 

press@sidel.com 

 

 

13/03/2019 

 
Aumento de 75% na capacidade de produção: A Gable X consegue 
atender à demanda por embalagens PET com o apoio da Sidel 

 

 

 
A Gable X Cleaning Solutions Company Limited, localizada em Chaguanas (Trinidad e 
Tobago), adquiriu seu segundo equipamento de sopro da Sidel, a líder mundial no 
fornecimento de soluções em PET, lata e vidro para envase de líquidos. Com a 
sopradora recém-adquirida da Sidel, a co-packer melhorou significativamente sua 
capacidade produtiva, aumentando em até 75% a produção diária de embalagens PET. 
Além de equipar a Gable X plenamente para atender à crescente demanda por produtos 
envasados em PET na região, essa escolha também garante sua competitividade e um 
fluxo de fornecimento regular e confiável. 
 
A Gable X é atualmente um dos fabricantes de embalagens sopradas personalizadas mais 
avançados e inovadores do Caribe. A empresa atua em três segmentos: venda de matéria-
prima, fabricação de produtos de limpeza e sopro de garrafas PET. Dos frascos PET soprados 
pela Gable X, 85 por cento se destinam a diversos fabricantes da região, o que faz dela a 
primeira empresa trinitária-tobagense a oferecer garrafas PET leves para muitos clientes locais, 
regionais e até internacionais. 
 
A co-packer é uma importante fornecedora de garrafas PET, produzindo 250.000 unidades por 
dia, seis dias por semana1, com mais de 50 tamanhos e formas diferentes. A empresa fornece 
embalagens para as indústrias de alimentos, bebidas, agricultura e produtos de limpeza 
doméstica para o acondicionamento dos mais diversos produtos, como molho de pimenta, 
amendoim, grãos, óleo de soja, água de coco, bebidas lácteas, amaciante, sabonete líquido e 
                                                      
1Com tamanhos de garrafa de 250 ml a 2 L. 
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desinfetante. Os produtos são distribuídos no mercado doméstico, mas também são 
exportados, abrangendo uma área mais ampla na região.  
 
Soluções de sopro da Sidel entre “as melhores do mundo” 
 
A satisfação da Gable X com seu primeiro equipamento de sopro da Sidel, instalado em 2014, 
foi reforçada por recomendações muito enfáticas de engarrafadoras locais. Uma delas, que 
também já era cliente da Sidel, decidiu instalar uma MatrixTM Combi para água sem gás. A 
empresa escolheu a solução integrada de sopro, enchimento e fechamento da Sidel para 
aumentar sua capacidade de operação. Ela conseguiu melhorar a eficiência de custo e produzir 
produtos novos, ampliando o alcance de seu mercado e servindo melhor os clientes que já tem.  
 
Quando a co-packer trinitária-tobagense renovou a confiança na Sidel, sua parceira de anos, a 
empresa buscava lidar com a demanda crescente por embalagens PET no mercado e com 
desafios diários em relação a mão-de-obra. Ao equipar uma de suas linhas de produção com 
uma sopradora da Sidel, a Gable X mostrou sua confiança na sua tecnologia avançada e nas 
excelentes especificações do equipamento, que é capaz de produzir até 12.000 garrafas por 
hora. A incorporação do Ecoven no sistema de sopro resulta em redução do tempo de 
aquecimento das preformas, diminuição do número de módulos de aquecimento ou lâmpadas 
necessárias e uma queda de 45% no consumo de eletricidade. Gordon James, fundador, 
proprietário e diretor-executivo da Gable X, comenta: “Ter agora duas sopradoras da Sidel traz 
muitas vantagens para nós. Nossa capacidade aumentou em 75%, e o equipamento 
representa a última palavra em economia de energia e eficiência produtiva, trabalhando menos 
horas e produzindo mais.” Ele acrescenta: “A sopradora da Sidel é considerada uma das 
melhores do mundo, e isso não é à toa. As soluções de sopro são extremamente fáceis de usar 
e exigem muito pouca manutenção, contribuindo para diminuir nosso tempo de entrega — 
outro requisito fundamental para conquistar a preferência do cliente. Outro fator importante é 
que a Sidel é campeã em termos de suporte online e assistência pós-venda. Isso nos ajuda a 
manter a eficiência do equipamento a longo prazo.” 
 
Leveza, durabilidade e rigidez como fatores-chave do PET 
 
James continua a explicar que um dos principais desafios que a Gable X enfrenta é facilitar a 
adoção do PET entre seus clientes: “O argumento-chave que estou usando é que, ao envasar 
os produtos em PET, eles obtêm a transparência do vidro junto com outras vantagens.” O PET 
permite ao consumidor visualizar o produto dentro do frasco, sem precisar ficar arranhando ou 
raspando a superfície da garrafa. Além disso, as opções de design praticamente infinitas que a 
garrafa PET oferece tornam o produto final mais atraente e com identidade da marca mais 
impactante na prateleira do supermercado. A durabilidade e rigidez do PET reduz 
significativamente a possiblidade de danos ao longo da cadeia de valor, além de melhorar a 
usabilidade para o consumidor, ser mais leve e mais seguro de manusear. “As várias 
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oportunidades de redução de peso das garrafas PET também economizam matéria-prima e 
custos de transporte. Resumindo: o PET é melhor porque é um material de embalagem mais 
durável, eficaz em termos de custo e reciclável”, conclui.  
 
Garrafas mais resistentes e estáveis com Sidel StarLite 
 
A sopradora da Sidel instalada recentemente na fábrica da Gable X em Trinidad e Tobago 
garante qualidade superior e uniforme da garrafa com uma ampla janela de processo e 
estiramento elétrico, sem comprometer o desempenho e o potencial de redução de peso dos 
frascos. Marcel Ndoumna, gerente de vendas da Sidel para a América do Norte, comenta: 
“Com o novo equipamento de sopro, o cliente também se beneficia do fundo de garrafa 
premiado e patenteado Sidel StarLite™, que aumenta significativamente a resistência e a 
estabilidade do fundo. Assim, o cliente pode melhorar a rigidez da garrafa e ao mesmo tempo 
reduzir o peso da embalagem e o consumo de energia durante a produção. O resultado final é 
uma garrafa PET que pode ter um custo de fabricação reduzido, mas que oferece melhor 
estabilidade do palete e maior integridade da garrafa ao longo da cadeia de suprimentos, sem 
comprometer os padrões de segurança da bebida.” 
Com base na cooperação bem-sucedida com a Sidel, a co-packer caribenha novamente está 
considerando a empresa como parceira valiosa na preparação de novas instalações para 
atender às necessidades de embalagens PET resistentes ao calor para bebidas envasadas a 
quente.  
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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). 
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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  

Lucia Freschi, Gerente de Relações Públicas 

Tel.: +39 0521 999452/Cel.: +39 3472632237 

E-mail: lucia.freschi@sidel.com 
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A Sidel é uma das líderes no fornecimento de equipamentos e soluções de serviços para o 
acondicionamento de bebidas, alimentos, produtos para casa e cuidados pessoais em PET, 
lata, vidro e outros materiais. 
 
Com mais de 40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, temos quase 170 anos de 
experiência comprovada, com forte enfoque na fábrica do futuro, com sistemas avançados, 
engenharia de linha e inovação. Nossos mais de 5.500 funcionários no mundo todo estão 
empenhados para fornecer soluções que atendam às necessidades dos clientes e 
potencializem o desempenho das linhas, produtos e negócios. 
 
Para oferecer um tal nível de desempenho, é preciso que sejamos flexíveis. Estamos sempre 
atentos para garantir a compreensão dos novos desafios dos clientes e o compromisso de 
satisfazer seus objetivos específicos em termos de desempenho e sustentabilidade. 
Realizamos isso por meio do diálogo e do entendimento das necessidades dos mercados, 
produção e cadeias de valor. Por outro lado, aplicamos nosso sólido conhecimento técnico e a 
análise inteligente de dados para atingir o pleno potencial de produtividade ao longo de toda a 
vida útil do equipamento. 
 
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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