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Sidel adquire a COMEP, consolidando ainda mais sua oferta de
moldes e ferramental

Em 18 de julho, a Sidel anunciou a aquisição da Cognac Moules Emballages Plastiques
(COMEP), empresa francesa que produz e desenvolve moldes para PET, fortalecendo ainda
mais o grupo na fabricação de moldes e ferramental. “Estamos confiantes de que a expertise
complementar da Sidel e da COMEP nos trará mais oportunidades comerciais, oferecendo aos
clientes uma escolha ideal de parceiros, capazes de tornar realidade seus requisitos”, declara
Pavel Shevchuk, Executive Vice President Services na Sidel.
A COMEP foi criada em 1998 para focar no desenvolvimento e fabricação de moldes para
garrafas PET. Localizada em Salles-d’Angles, França, com mais de 20 anos de experiência no
setor, a COMEP produz mais de 4 mil moldes por ano para clientes do mundo todo. Com cerca
de 60 funcionários, a empresa foi uma das pioneiras nas tecnologias de baixa pressão de
sopro.
Expansão para manter o foco na excelência em embalagens
“Com essa medida, continuamos na direção que tomamos em outubro de 2018. Na época,
incrementamos a Sidel com a aquisição da PET Engineering, que fornece consultoria de design
e estratégia de marca, design de embalagens, bem como serviços de conversão de linha e
moldes para a indústria de bebidas.” Pavel acrescenta: “Agora, ao adquirir a COMEP,
ampliamos ainda mais nosso conjunto de recursos e portfólio de moldes e ferramental, a fim de
oferecer soluções de embalagem completas aos clientes. A embalagem é, de fato, peça chave
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de diferenciação para nossos clientes. A COMEP também complementa perfeitamente o sólido
know-how da Sidel em fabricação de moldes.”
A COMEP e a Sidel permanecerão concentradas em seus respectivos focos atuais com uma
estratégia de mercado forte e adaptada, lançando mão de suas capacidades próprias e
oferecendo um conjunto completo de serviços de embalagem para empresas que envasam
seus produtos em PET. “Estamos confiantes de que a expertise de cada empresa será
fundamental para atender à crescente demanda por soluções de embalagem completas que o
setor tem mostrado. E quanto a nós, estamos nos juntando a uma empresa líder mundial no
setor de design e fabricação de embalagens”, observa Christophe Amarant, CEO da COMEP.
A COMEP representará um canal separado para o mercado de moldes e ferramental. Isso
significa que a COMEP e a Sidel empregarão abordagens comerciais distintas à medida que
compartilham melhores práticas entre si e tiram proveito do desempenho sempre que possível.
“A aquisição da COMEP é uma ótima oportunidade para a Sidel continuar a crescer e melhorar
ainda mais nossa oferta aos clientes”, conclui Pavel Shevchuk.
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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
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facebook.com/SidelInternational

