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A Sidel fornece garrafas para álcool em gel a
estabelecimentos de saúde locais na França

Na luta contra a COVID-19, a Sidel transformou seu centro de excelência
internacional para desenvolvimento de embalagens PET e soluções de sopro
na França em um centro de produção para a fabricação excepcional de
garrafas para gel hidroalcoólico. Um primeiro lote de 5.000 garrafas plásticas
de PET para o produto antisséptico já foi fornecido ao Hospital de Dijon, e um
segundo foi distribuído para farmácias e hospitais da cidade de Le Havre,
Normandia.
Na França, assim como em qualquer outro lugar no momento, há grande demanda
por gel hidroalcoólico para desinfecção. Assim, o governo francês fez um apelo geral
pedindo auxílio quanto à produção desse artigo atualmente em escassez. Várias
indústrias bem como hospitais têm atendido o apelo e estão produzindo o gel. Mas
os estabelecimentos de saúde têm enfrentado dificuldades para distribuí-lo aos
funcionários, visto que ele tem sido produzido em frascos grandes.
“Com habilidades colaborativas e trabalho ágil e criativo, nossos funcionários
engajados conseguiram transformar nosso centro de excelência em um pequeno
centro de produção em apenas dois dias”, revela Vincent Le Guen, Vice President
Packaging da Sidel. Um primeiro pedido foi recebido do Hospital de Dijon em
meados de março, solicitando frascos de tamanho menor para acondicionamento do
gel hidroalcoólico. A empresa respondeu rapidamente e encontrou as matériasprimas e parceiras certas para produzir as garrafas, que são fabricadas usando um
molde de 500 ml que a Sidel já tinha, preformas fornecidas por uma importante
empresa de bebidas e tampas esportivas fornecidas por uma fabricante de tampas.
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A tampa esportiva permite controlar o fluxo do gel e mantê-lo seguro. Em uma
semana, as primeiras 5.000 garrafas PET já foram enviadas ao Hospital de Dijon.
Enquanto isso, outras iniciativas similares foram instauradas. “Entramos em contato
com um deputado na Normandia e conversamos sobre como a Sidel poderia dar
apoio às instituições de cuidado à saúde locais nessa época desafiadora. O
deputado nos informou que farmácias também estão tendo dificuldades na
distribuição do gel. Assim, além da garrafa de 500 ml para os hospitais, projetamos
rapidamente um formato menor, de 200 ml, que é mais prático para o uso individual
e distribuição nas farmácias locais. Ao todo, mais de 1.000 garrafas foram entregues
às farmácias locais em 1º. de abril, todas 100% recicláveis e potencialmente
recarregáveis após esterilização”, prossegue Vincent.
A Sidel tem priorizado suas atividades e tomado posição no sentido de usar os
recursos disponíveis para apoiar a comunidade. Normalmente, o laboratório em
Octeville-sur-Mer é um centro de desenvolvimento de embalagens dedicado a
auxiliar os clientes da Sidel com suas consultas em relação a opções e viabilidade
de design de embalagens PET. A unidade geralmente não é reservada para
produção industrial.
“Essa iniciativa é um gesto de solidariedade aos nossos profissionais da saúde. Vai
nos ajudar a fazer a diferença em vencer a escassez de suprimentos que surgiu
devido à situação atual”, acrescenta Vincent. “A flexibilidade sempre foi destaque em
nossas soluções e serviços. Ao trabalhar nesse modo, nossa capacidade de
produção semanal é de até 20.000 garrafas, e podemos atender a mais solicitações
desse tipo. A Sidel faz um apelo à generosidade de qualquer parceiro comercial em
fornecer mais preformas e tampas para manter a continuidade da atividade. Além
disso, também estamos preparados para apoiar outras empresas que precisariam de
moldes para produzir garrafas em suas linhas de envase, desejando assumir
responsabilidade adicional na luta que todos temos contra o vírus”, conclui.
Os funcionários da Sidel estão prontos para produzir várias dezenas de milhares de
garrafas para álcool em gel a fim de atender às necessidades locais nas próximas
semanas tanto quanto for preciso.
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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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