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Abrir mão do desempenho, jamais — a Caribbean Bottling 
Company escolhe a Sidel  

 

 

 

A Caribbean Bottling Company investiu em uma linha de PET completa da Sidel para 
atender ao aumento da demanda de água e bebidas à base de sucos no mercado 
caribenho. Essa escolha confere à engarrafadora haitiana a flexibilidade para atender a 
exigências futuras de produção e a possibilidade de desenvolver uma solução de 
embalagem otimizada, economizando matéria-prima e espaço na fábrica. 
 
A Caribbean Bottling Company (CBC) SA é referência em água de qualidade e sucos, com 
mais de 400 funcionários no Haiti e uma grande rede de distribuição1. A empresa é a parceira 
local para o envase da água da Culligan, que é sujeita a testes rigorosos de higiene e 
qualidade, atendendo a exigentes requisitos legais, inclusive os da Associação Internacional de 
Água Engarrafada (IBWA, na sigla em inglês). Além disso, a CBC produz e distribui uma 
variado portfólio de sucos e chás. 
 
Gaetan Barrau, CEO da CBC, explica: “Pode ser um desafio fornecer um produto seguro e de 
alta qualidade, com uma embalagem fácil de usar e acessível. É por isso que decidimos 
renovar nossa confiança na Sidel e sua expertise de longa data em equipamentos e design de 
embalagens PET.” 
 
  

                                                      
1 culligan.ht 
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Economia de espaço e recursos com aumento da capacidade produtiva 
 
A parceria entre as duas empresas começou há alguns anos, quando a engarrafadora haitiana 
instalou uma sopradora independente da Sidel, destinada a compor uma linha completa para a 
água Culligan. Marcel Ndoumna, Sales Manager Caribbean & FHPC na Sidel, comenta: 
“Durante essa colaboração inicial, pudemos acompanhar a CBC numa jornada de aprendizado, 
especificamente quanto ao custo total de propriedade (TCO) da linha dela.” 
 
Percebendo o desempenho oferecido pela sopradora e compreendendo a economia de energia 
e matéria-prima proporcionada pelas tecnologias da Sidel, a CBC recorreu novamente à 
empresa em 2018. Devido a uma trajetória de crescimento no mercado de bebidas local, a 
empresa precisava aumentar sua capacidade de produção e decidiu instalar uma nova linha 
PET completa. “De início, estávamos pensando em ampliar nossa fábrica e construir uma outra 
área para abrigar a nova linha. No entanto, em parceria com a Sidel, conseguimos aproveitar 
um espaço bem compacto e instalar a nova linha em uma área que a fábrica já tinha”, explica 
Gaetan. 
 
A nova linha PET completa também precisava processar novas garrafas com peso reduzido em 
diversos formatos, otimizando ainda o consumo de energia. Gaetan acrescenta: “O apoio que 
recebemos da Sidel se mostrou fundamental para a adequação às condições específicas 
enfrentadas pelas garrafas ao longo da cadeia de valor, da produção à distribuição. Graças a 
essa parceria, a CBC agora não só produz uma garrafa, mas o faz com eficiência e eficácia”.  
 
Preparada para as necessidades futuras 
 
A instalação da nova linha de PET começou no fim de 2018 e foi concluída em março. A linha, 
que processa a bebida à base de suco Frooty e o chá gelado Brizz no formato de 20 oz 
(591 ml), conta com uma Sidel Matrix™ Combi (que proporciona 30% menos paradas para 
manutenção e custo de operação total até 12% menor), complementada por uma rotuladora 
Sidel RollQUATTRO Evo e uma solução de fim de linha com sistemas de empacotamento com 
filme termoencolhível e paletização. 
 
A Combi instalada na fábrica conta com o sistema BlendFILL da Sidel. Por combinar o 
misturador e a enchedora em um só sistema, bebidas de máxima qualidade são obtidas, 
ocupando pouco espaço e reduzindo o impacto ambiental da empresa. Além disso, ao escolher 
essa configuração, a CBC ganha flexibilidade e se prepara para exigências futuras de 
produção.  
 
A eficiência de toda a linha será monitorada e otimizada com o sistema EIT® (Efficiency 
Improvement Tool) da Sidel, que ajuda a melhorar a produtividade com o acesso em tempo 
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real a dados relevantes e práticos sobre desempenho, qualidade, eficiência, perdas e outras 
possíveis falhas de produção. 
 
Design de embalagem que visa eficiência e estabilidade 
 
Para a CBC, um requisito básico era desenvolver uma garrafa capaz de resistir às condições 
desafiadoras de distribuição protegendo o produto, melhorando a experiência de consumo e 
garantindo um preço acessível. Gaetan salienta: “Normalmente, essas bebidas são vendidas 
congeladas ao longo das ruas por varejistas locais. Então, a garrafa precisa resistir a 
temperaturas abaixo de zero sem comprometer a estabilidade nem a boa aparência.” Nesse 
quesito, entrou em ação o conceito comprovado de garrafa Sidel RightWeight™, conforme 
explica Marcel: “Na Sidel, temos cada vez mais concentrado nossos esforços de inovação na 
abordagem RightWeight, ou peso certo, para garantir a adequação da embalagem à sua 
finalidade. Isso envolve se certificar de que a garrafa seja robusta o bastante para resistir aos 
desafios do transporte e distribuição, mantendo um bom desempenho desde o início da 
produção até o momento em que chega ao consumidor. O modo como promovemos esse 
conceito é muito significativo, visto que reflete claramente a necessidade de atingir um ótimo 
nível de desempenho, reduzindo também o TCO.”  
 
Em parceria com a equipe de marketing do cliente e integrando sua compreensão do mercado 
local, os especialistas em embalagem da Sidel redesenharam o aspecto da garrafa da CBC, 
fortalecendo a competitividade e produtividade da engarrafadora haitiana sem comprometer a 
alta qualidade do produto. E o principal, com uma forma característica e grande economia de 
material PET: uma real vantagem em todos os aspectos para a Caribbean Bottling Company. 
 

 
 
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 

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 

 

 

 

 
 
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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