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Sidel eleita fornecedora parceira estratégica global do Grupo Yili.

A Yili China, a maior produtora de bebidas lácteas do mundo, organizou recentemente
uma conferência para fornecedores em Xiamen, China. Graças à ampla aplicação das
linhas de embalagem PET assépticas completas da Sidel para produzir o iogurte
Ambrosial da Yili para distribuição em temperatura ambiente — todas as linhas
integrando a Aseptic Combi Predis™ da empresa, com sua tecnologia exclusiva e
patenteada de esterilização seca de preformas —, a Sidel foi escolhida como
Fornecedora Parceira Estratégica Global do Grupo Yili e recebeu o Prêmio de Inovação.
Esse reconhecimento representa o marco mais recente na relação de longa data entre as
duas empresas, e a Sidel tem operado no maior segmento comercial dentro da Yili, como
maior fornecedora parceira da linha de produtos em PET em sua divisão de bebidas
lácteas.
Segurança alimentar e qualidade dos produtos no alicerce da estratégia da Yili
É bem conhecido que o Grupo Yili sempre fez da qualidade dos produtos parte fundamental de
suas operações, buscando excelência da marca, a fim de conquistar a confiança do
consumidor. Por priorizar a qualidade, a Yili não apenas estabelece padrões extremamente
elevados para seus próprios produtos, mas também é muito prudente e exigente na escolha de
fornecedores, especialmente os de parceria estratégica. Eles são avaliados segundo critérios
rigorosos, que abrangem desde capacidade de equipamentos fornecidos e suporte tecnológico
até qualidade dos produtos e serviços abrangentes.
Desde 2016, a Sidel tem trabalhado em conjunto com a divisão de bebidas lácteas da Yili para
produzir garrafas PET de primeira linha para o produto herói da empresa: o iogurte Ambrosial.
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Graças ao seu aspecto atraente e consistência única, o iogurte Ambrosial engarrafado em PET
tem tido um desempenho muito bom, e agora está dominando as vendas globais de iogurte
sem refrigeração envasado em PET após apenas dois anos desde seu lançamento. Para
atender às necessidades da Yili de aumento de capacidade produtiva para esse produto, a
Sidel tem instalado múltiplas linhas de PET assépticas completas, equipadas com a tecnologia
avançada de esterilização seca de preformas, Predis. O sistema esteriliza a preforma injetando
vapor de peróxido de hidrogênio (H2O2) na preforma, imediatamente antes do estágio de
aquecimento da preforma no forno. Isso permitiu à Yili reduzir o desperdício e o consumo de
recursos, desfrutando ainda de uma solução competitiva e eficiente em termos de custo. Tudo
isso com total segurança alimentar e a mais alta qualidade dos produtos. Devido a essas
realizações, a Sidel se tornou a principal escolha da Yili em equipamentos de fabricação de
embalagens PET.
Grande reconhecimento pelo sólido desempenho e liderança da Sidel
A escolha da Sidel como Fornecedora Parceira Estratégica Global da Yili confirma ainda mais a
sólida liderança em desempenho e inovação conquistada ao longo de vários anos. Desde
2009, a Sidel já implementou mais de 100 linhas de PET assépticas completas na Grande
China. É por isso que a empresa recentemente decidiu lançar a fabricação da solução
asséptica seca na China e equipar a fábrica de Pequim com um laboratório asséptico. O uso
principal é para testes de validação de equipamentos para fabricação de embalagens
assépticas e ultralimpas produzidos localmente. A equipe de especialistas em Pequim, que
trabalha em estreita colaboração com os cientistas de embalagens de Xangai e da Europa,
garante um serviço de abrangência total para clientes domésticos e internacionais, nas fases
de pré-execução, execução e pós-execução. Isso é especialmente importante em aplicações
assépticas, que têm se tornado cada vez mais comuns entre a clientela da Sidel.
Sidel premiada pela Yili por seus extraordinários recursos de inovação
Além disso, a Sidel recebeu o Prêmio de Inovação da Yili durante a conferência de
fornecedores desse ano. Esse prêmio reconhece as soluções progressistas da Sidel,
mostrando também compreensão da sua larga experiência e constante inovação em
embalagens PET, conforme refletidas nas muitas tecnologias patenteadas pela empresa.
Qiming Fu, Senior Sales Manager and Key Account Yili na Sidel, foi quem recebeu o prêmio
em nome da empresa. Ele comenta: “Esse prêmio representa o selo da Yili de qualidade de
produção e serviço de primeira da Sidel, e é um sinal positivo quanto aos planos das nossas
empresas de cooperação de longo prazo. Oferecemos nossa expertise estratégica global,
suporte técnico e de pós-venda, bem como outros recursos de experiência a fim de garantir o
desempenho pleno das linhas de produção da Yili. Estamos extremamente orgulhosos desse
reconhecimento porque ele também servirá como impulso extra para as equipes da Sidel
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melhorarem ainda mais a qualidade do que podemos oferecer.” A Sidel está em posição ideal
para continuar a trabalhar em estreita colaboração com a Yili a fim de atingir sua ambiciosa
“meta de cem de bilhões” em vendas até 2020.
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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

