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ECOLAB EXPANDE CENTRO DE PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO E ENGENHARIA 

F
ornecer soluções para os maiores desafios 

globais se tornou o principal motivo da Ecolab 

para expandir seus Centros de Inovações. A 

expectativa de negócios da empresa é positiva 

para este ano em seus diversos segmentos de atuação, 

como o de alimentos, saúde, energia, hospitalidade e 

industrial. “Até 2030, o mundo precisará de 25% mais 

energia, 35% mais de alimentos e 40% mais de água”, 

disse Terry Gallagher, vice-presidente sênior e presiden-

te da região América Latina da Ecolab.

Em encontro com jornalistas para apresentar o inves-

timento da Ecolab em seu Centro de Inovação e Centro 

de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia, Gallagher 

Por Thais Santi
Especial para O Papel

Empresa tem como objetivo buscar soluções inovadores nas áreas de água limpa, 
alimentos seguros, energia abundante e ambientes saudáveis
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“Nossos clientes estão solicitando, cada vez mais, novas tecnologias e soluções sustentáveis,   
para ajudá-los a manter a competividade e reduzir seu impacto ambiental”, diz Orson Ledezma

O Centro de Inovação oferece um portfólio variado de soluções para diferentes segmentos industriais, que tem como objetivo ajudar as 
empresas a fornecerem água limpa, alimentos seguros e energia abundante, além de garantirem ambientes saudáveis
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afi rmou que a companhia está inserida em um mercado 

de U$ 110 bilhões, do qual ela já detém 13%, sendo lí-

der em todos os setores de negócios em que atua. “Para 

expandir ainda mais é necessário investir. Estamos in-

seridos em um mercado vital. O recurso ‘ água’ nunca 

foi tão procurado”, apontou o executivo. “Fato é”, disse 

Gallagher,  “que uma das tendências à qual se deve fi -

car atento diz respeito ao crescimento populacional, que 

dobrará até 2050; os novos hábitos dos consumidores 

millenium; os estresses econômicos, entre outros.”

No Centro de Inovação, localizado em Campinas-SP, 

onde se encontra um dos seus Centros de Pesqui-

sas, Desenvolvimento e Engenharia, Orson Ledezma, 

vice-presidente e gerente geral da Ecolab Brasil, disse 

que o investimento representa mais um passo importante 

para a Ecolab. A empresa passa a trabalhar nos 1.300 m² 

que contam com sete laboratórios de alta tecnologia e 

uma equipe de 26 especialistas de nível internacional 

em uma maior sinergia atendendo às necessidades dos 

clientes em projetos de inovação e com inovação aberta, 

interagindo ainda com os outros 19 centros tecnológi-

cos que a empresa possui pelo mundo. 

“O Brasil possui grande relevância para os negócios 

do grupo. Um dos setores estratégicos é o mercado de 

papel tissue, embalagens e celulose, que cresce a passos 

largos, além de águas industriais e mineração”, disse 

Ledezma. Por esse motivo, Ney Souza, líder de Pesquisa 

& Desenvolvimento e responsável pelo Centro de Inova-

ção, acrescentou que a Ecolab investe em “Inovação”, o 

que representa que a empresa está calcada em produzir 

tecnologia alinhada aos quatro pilares: água, energia, 

alimentos seguros e ambientes saudáveis. “Não é possí-

vel fazermos algo diferente sem produzirmos algo novo 

e, por isso, a Inovação é a palavra que melhor descreve 

o que fazemos aqui”, destacou. 

Para se ter uma ideia, ao todo, já são 8,6 mil patentes 

registradas pela empresa mundialmente. Souza conta 

ainda que hoje há vários produtos e serviços desenvol-

vidos a partir da demanda do cliente. Um deles foi um 

biocida criado para evitar a contaminação de alimentos 

em produtos que estão em contato com embalagens 

produzidas a partir de papéis reciclados. Souza disse 

ainda que anualmente a empresa investe 2% do seu 

faturamento em Pesquisa e Desenvolvimento e desde 

2009 no Brasil já foram investidos US$ 6 milhões.

Entre outras ações, Ledezma enfatizou também o 

compromisso assumido pela Ecolab com a Segurança 

Hídrica junto a outras 18 companhias relacionadas à in-

dústria; todas associadas ao Conselho Empresarial Bra-

sileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). No 

documento, as empresas se comprometem com a gestão 

responsável da água, com a promoção da efi ciência hí-

drica nas indústrias e com o combate ao desperdício. Os 

resultados serão apresentados no próximo Fórum Mun-

dial da Água, no Senegal, em 2021. 

Além disso, a empresa se prepara para entrar na 

Indústria 4.0, e vem adaptando seus processos. Na 

unidade fabril de Suzano, por exemplo, Ledezma con-

tou que o sistema de Total Productive Maintenance 

(TPM), que tem por objetivo eliminar perdas, reduzir 

paradas, garantir a qualidade e diminuir custos, já está 

sendo revisitado para trazer mais resultados e integra-

ção entre as áreas.             n
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Gallagher: “O recurso ‘água’ 
nunca foi tão procurado. Fato 
é que uma das tendências à 
qual devemos fi car atentos 
diz respeito ao crescimento 
populacional, que dobrará 
até 2050; os novos hábitos 
dos consumidores millenium; 
os estresses econômicos, 
entre outros”


