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Sidel fortalece compromisso com os mercados de produtos 
alimentícios, de cuidados pessoais e domésticos com novo Global 
Vice President 

 
 
Hoje, com o anúncio da designação de um novo Global Vice President, a Sidel reafirmou 
sua ambição de ajudar as marcas de produtos alimentícios, de cuidados pessoais e 
domésticos a atingir as metas de sustentabilidade e se manterem competitivas. Pascal 
Lefèvre desenvolverá e impulsionará a estratégia de produtos alimentícios, de cuidados 
pessoais e domésticos da Sidel, atendendo às necessidades únicas dos mercados 
desses segmentos e proporcionando soluções flexíveis, ecológicas e sob medida que 
tratarão dos novos e complexos desafios varejistas e de distribuição enfrentados pelos 
clientes. 
 
Como fornecedora líder em soluções de embalagem, a Sidel está criando uma organização global especializada e 
integrada para enfrentar os desafios específicos com que se deparam os mercados de produtos alimentícios, de 
cuidados pessoais e domésticos tirando partido da expertise coletiva das equipes globais da Sidel.   
 
Pascal Lefèvre explicou que ele atuará para garantir que a Sidel forneça soluções inovadoras que ofereçam a 
flexibilidade, operabilidade e cuidado com o produto exigidos por esses segmentos de mercado muito dinâmicos e 
em rápida evolução, valendo-se ao mesmo tempo dos recursos e expertise que a empresa já possui.  
 
Ele disse:  “Os mercados de produtos alimentícios, de cuidados pessoais e domésticos seguem sendo de crucial 
importância para a Sidel, e nós continuaremos a aprimorar os produtos e serviços que oferecemos para nossos 
clientes à medida que buscamos triplicar esta parte importante de nossos negócios até 2030. 
 
A Sidel tem mais de 50 anos de experiência em apoiar os segmentos de produtos alimentícios, de cuidados 
pessoais e domésticos, promovendo a inovação e desenvolvendo soluções que atendem às suas necessidades 
específicas. Nosso portfólio de produtos e serviços expandiu ao longo dos anos com a aquisição e integração de 
empresas especialistas como a Cermex para encaixotamento, a Gebo para transporte e acumulação, bem como a 
Newtec para paletização, o que nos permite oferecer um verdadeiro conjunto de expertise em cada etapa da 
linha.” 
 
Pascal Lefèvre encabeçará o fornecimento de equipamentos inovadores, ecológicos e ultraflexíveis para os 
clientes do segmento de produtos alimentícios, de cuidados pessoais e domésticos. Esses equipamentos incluem 
uma abrangente gama de sopradoras e soluções de fim de linha, incluindo empacotadoras e paletizadoras, para 
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qualquer tipo de embalagem primária e secundária. A Sidel também oferece linhas integradas parciais ou 
completas em categorias como óleos comestíveis, molhos e condimentos, café, entre outros. 
 
Ele acrescentou: “Estamos comprometidos com a transição do segmento de produtos alimentícios, de cuidados 
pessoais e domésticos para soluções de embalagem sustentáveis em resposta à crescente demanda do 
consumidor, garantindo que os fabricantes consigam fazer sua parte na jornada rumo à neutralidade nas 
emissões. A Sidel está apoiando os proprietários de marcas através da transição para frascos totalmente 
recicláveis e leves de PET ou r-PET, aproveitando nossa competência em design e nossas soluções de moldagem 
por sopro líderes de mercado com sua tecnologia de aquecimento preferencial para frascos com formas 
irregulares.”  
 
O empreendimento desta nova ambição relativa ao segmento de produtos alimentícios, de cuidados pessoais e 
domésticos é uma iniciativa que a Sidel constrói sobre sua base de mais de 50 anos de experiência. A empresa 
tem dominado a complexidade das diversas necessidades desse segmento e continuará a provar que pode operar 
como forte e sustentável parceira em equipamentos, design de embalagem e linha com soluções, inovações e 
serviços sob medida. 
 
FIM. 
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Nota do editor: 
 
Pascal Lefèvre ingressou na Sidel em 2020. Ele frequentou a ISG Paris Business School e tem mais de 20 anos 
de experiência no trabalho em cargos de alto escalão na indústria de equipamentos de embalagem. 

 
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 Claire 
Cunningham ou Beth Milton da TALA para obter cópias – veja os dados de contato abaixo. 
----------------------------------- 
Para assuntos relativos a conteúdo editorial, publicidade e patrocínio, entre em contato com TALA:  
Claire Cunningham, Diretora Adjunta 
Tel.: +44 (0) 7661 023564   
E-mail: claire.cunningham@teamtala.com 
 Ou  
  
Beth Milton, Executiva de Conta  
Tel.: +44 (0) 7940 270338 
E-mail: beth.milton@teamtala.com 
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A Sidel é uma empresa de liderança global no fornecimento de soluções de embalagem para 
bebidas, alimentos, produtos de cuidados pessoais e domésticos em PET, lata, vidro e outros 
materiais. 
 
Com base em nossa experiência comprovada de mais de 170 anos, damos importante 
contribuição para o desenvolvimento da fábrica do futuro, através de sistemas e serviços 
avançados, engenharia de linha, soluções ecológicas e outras inovações. Com mais de 
40.000 máquinas instaladas em mais de 190 países, a Sidel conta com mais de 
5.000 funcionários em todo o mundo que estão empenhados em fornecer soluções de 
equipamentos e serviços que atendam às necessidades dos clientes.  
 
Estamos sempre atentos para compreender bem os desafios em evolução que nossos clientes 
enfrentam quanto aos negócios e ao mercado e nos comprometemos a satisfazer seus 
objetivos específicos de desempenho e sustentabilidade. Como parceira, aplicamos nosso 
sólido conhecimento técnico, expertise em embalagem e análise inteligente de dados para 
garantir produtividade vitalícia em seu pleno potencial. 
 
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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