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Nova linha de PET asséptica completa e design de garrafa
para leite UHT da Sidel impulsiona os negócios da Fattoria
Latte Sano na Itália

Pela primeira vez, a produtora de leite italiana local Fattoria Latte Sano trocou
sua produção de leite UHT de embalagens longa vida para as de PET
assépticas com uma nova linha de embalagem segura e simples, que conta
com a conceituada Sidel Aseptic Combi Predis™. Combinada com um novo
design de garrafa, essa mudança abre caminho para um crescimento
sustentável do negócio com flexibilidade para uma necessidade de produção
futura de laticínios sem refrigeração de sua própria marca e de redes
varejistas.
Com amor pelo campo e paixão pela criação de gado, a Fattoria Latte Sano tem
servido lares na província de Lazio há mais de 70 anos. Localizada a poucos
quilômetros de Roma, a empresa se tornou importante e bem conhecida para
consumidores e varejistas na região. A Fattoria Latte Sano produz leite, que é
coletado em fazendas selecionadas de alta qualidade. A empresa comercializa
produtos com sua própria marca e também opera como co-packer de laticínios para
marcas de varejistas e outras indústrias.
Capacidade de produção de leite incrementada com solução de envase
asséptico em PET
Embora o mercado italiano de leite ainda seja dominado pelas embalagens longa
vida cartonadas ou de polietileno de alta densidade (PEAD), o envase de leite em
PET está se tornando cada vez mais comum no país, oferecendo maior valor
agregado na percepção do consumidor.
A Fattoria Latte Sano trocou sua produção de leite de prazo de validade prolongado
(ESL) e leite UHT para o material de embalagem PET, que é 100% reciclável. “Uma
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combinação da demanda do mercado com nossa disposição de buscar uma prática
de negócios sustentável serviu de incentivo para que escolhêssemos a conceituada
solução de embalagem PET asséptica da Sidel com seu sistema integrado de sopro,
enchimento e fechamento baseado na tecnologia de esterilização seca de
preformas”, comenta Marco Lorenzoni, President da Fattoria Latte Sano.
O fato de um grande número de nomes importantes na indústria mundial de laticínios
já ter depositado sua confiança na Sidel contribuiu para a decisão da Fattoria Latte
Sano de trabalhar com a empresa. Outro elemento-chave foi a aprovação da Aseptic
Combi Predis pela Food & Drug Administration (FDA) em 2017, validada para
fabricação e distribuição comercial de bebidas de baixa acidez nos Estados Unidos.
Isso fez dela a primeira solução de envase asséptico com a tecnologia de
esterilização seca de preformas do mundo. Para a empresa italiana, esse foi um
importante reconhecimento do nível de segurança alimentar, reforçando sua
confiança ao investir em sua primeira solução asséptica em PET.
A equipe de engenheiros da Sidel colaborou de perto com a equipe da Fattoria Latte
Sano para projetar o layout de linha mais otimizado, que ocupa relativamente pouco
espaço, bem como para instalar a linha e validá-la. Também deu o suporte
adequado para a equipe do cliente por aprimorar suas rotinas operacionais e
fornecer orientação quanto a boas práticas de fabricação. “Desde o start-up bemsucedido em janeiro de 2019, a linha de PET asséptica completa mantém os mais
altos padrões de segurança alimentar, simplicidade de produção e flexibilidade, bem
como os aspectos ergonômicos que buscávamos”, explica Marco Lorenzoni.
Além disso, a linha proporciona liberdade quanto a cronograma de produção e gama
de produtos. Ela pode processar múltiplas SKUs com quatro tipos de leite — integral,
semidesnatado, desnatado e orgânico — produzidos assepticamente em garrafas de
1 L e 500 mL com tipos diferentes de rótulos conforme cada marca. Em respeito ao
meio ambiente, a linha também garante uma redução significativa no consumo de
água e produtos químicos.
Novo design de garrafa PET com contornos de vaca: visual moderno e original
O envase de bebidas lácteas em garrafas PET tem trazido benefícios tanto para
produtores quanto para consumidores: desde atender a altos padrões alimentares
até proporcionar experiências de consumo excelentes. O PET é a solução de
embalagem mais sustentável e eficaz quanto ao custo que permite aos fabricantes
diferenciar os laticínios nas prateleiras dos supermercados das tradicionais caixas
cartonadas ou garrafas de PEAD. A liberdade praticamente infinita de design de
embalagem que ele proporciona foi muito importante para Fattoria Latte Sano
realmente diferenciar a marca da concorrência.
Durante a implementação da linha de embalagem, a Sidel também ajudou a criar o
design das novas garrafas PET. Fabricada com material monocamada — para
facilitar a reciclagem — e com característicos contornos de vaca na parte superior da
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garrafa, o novo design confere um visual moderno e original. A garrafa de 1 L pesa
apenas 26 g, pois não há restrições térmicas ligadas ao processo tradicional de
enxágue de garrafas, contribuindo para uma economia significativa de PET.
Também garante opções de fácil abertura e fechamento, bem como a qualidade e
integridade do leite, graças à perfeita vedação entre o gargalo e a tampa sem folha
de alumínio.
Conforme observado por Luigi Camorali, Account Manager for Sales Southern
Europe da Sidel, o processo de criação para a embalagem UHT para a Fattoria Latte
Sano foi um marco importante no inteiro projeto de implementação: “Nosso suporte
desempenhou um grande papel ao selecionar e qualificar a solução de barreira PET
mais adequada para a nova embalagem, e também em recomendar a nosso cliente
a solução mais eficaz quanto ao custo para a rotulagem: sugerimos manter o mesmo
diâmetro e painel de rotulagem em todas garrafas para minimizar custos adicionais
ao trocar os rótulos”, revela Luigi. Os rótulos são aplicados com uma rotuladora Sidel
RollQUATTRO Evo, proporcionando toda a flexibilidade necessária a fim de atender
aos requisitos da empresa de laticínios quanto a troca de produtos, aplicação
precisa de rótulos e manuseio de frascos leves.
Ao tirar partido da expertise da Sidel em design de embalagens, a Fattoria Latte
Sano também buscou ampliar as oportunidades comerciais no segmento de marcas
próprias de redes varejistas. “Para ajudar nesse objetivo, o logotipo da empresa foi
colocado só no rótulo, em vez de gravado em relevo na garrafa, para que os
mesmos frascos em diferentes formatos pudessem ser usados para o envase de
bebidas lácteas comercializadas não só sob sua própria marca, mas também
outras”, conclui Luigi.
Com uma capacidade de produção de 12.000 garrafas por hora, a linha opera
atualmente oito horas por dia, cinco dias por semana com eficiência média superior
a 90% para cada formato de garrafa. E com seus excelentes atributos, ela
claramente oferece à Fattoria Latte Sano uma enorme oportunidade para
incrementar a capacidade de produção e ampliar sua participação no mercado de
leite UHT.
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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 Nikolaus Schreck da F&H Porter Novelli para solicitá-las (ver dados de contato
abaixo).
----------------------------------Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com:
F&H Porter Novelli
Nikolaus Schreck, consultor sênior
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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

