Ecolab é reconhecida internacionalmente por suas ações em
ética, sustentabilidade e inovação
As homenagens reforçam o comprometimento da empresa em prover água limpa, alimentos
seguros, energia abundante e ambientes saudáveis
São Paulo, julho de 2018 – A Ecolab, líder mundial em tecnologias e serviços de água, higiene e
energia, está entre as 100 Empresas mais Inovadoras do Mundo de 2018, em ranking promovido
pela revista Forbes. Está é a quinta vez que a empresa está presente nessa lista, desde o seu
início, em 2011.
Com uma equipe de 1.600 cientistas, engenheiros e especialistas técnicos, a companhia possui
19 centros de tecnologia pelo mundo e desenvolve soluções abrangentes e produtos inovadores
para promover alimentos seguros, manter ambientes limpos, otimizar o uso de água e energia
e melhorar a eficiência operacional para clientes em mais de 40 setores. Em 2017, a Ecolab
investiu mais de US$ 200 milhões em pesquisa e desenvolvimento.

A lista completa das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2018 está disponível no
site www.forbes.com/innovative-companies.
Medalha de Ouro em sustentabilidade
A Ecolab também foi condecorada com a medalha de ouro em desenvolvimento sustentável
pelo World Environment Center. O WEC, como também é conhecido, é uma organização sem
fins lucrativos, reconhecida por promover as estratégias e práticas de desenvolvimento
sustentável, em parceria com governos, organizações multilaterais, organizações não
governamentais e empresas do setor privado.O prêmio foi entregue durante a 34ª Cerimônia
Anual da instituição, realizado na cidade de Washington, Estados Unidos.
O júri, composto por líderes internacionais da área acadêmica, governo, organizações não
governamentais e profissionais do setor, selecionou a Ecolab com base em suas iniciativas na
conservação e gestão total do uso da água, além do seu compromisso com a sustentabilidade,
seja em suas operações ou no desenvolvimento de produtos e soluções.
O WEC já premiou com a Medalha de Ouro empresas como HP Inc. (2017), CH2M (2016), SC
Johnson (2015), Unilever (2013), IBM (2012), Nestlé (2011), Wal-Mart Stores (2010), The CocaCola Company (2009) e Marks & Spencer (2008).

12º ano como uma das empresas mais éticas
A Ecolab foi novamente reconhecida como uma das empresas mais éticas do mundo pelo
Ethisphere Institute, líder global na definição e desenvolvimento de padrões para práticas de
negócios dentro das regras morais. A companhia está sempre presente nesta lista desde que o
reconhecimento começou, em 2007.
O Ethisphere Institute lista, anualmente, as empresas que são exemplos em transparência,
integridade, ética e conformidade em suas práticas de negócios, baseado na estrutura Ethics
Quotient® (EQ), uma maneira quantitativa, consistente e objetiva de avaliar o desempenho em
ética.

As pontuações são geradas a partir da avaliação em cinco categorias principais: programa de
ética e conformidade, cidadania e responsabilidade corporativa, cultura de ética, governança e
liderança, inovação e reputação.
Para conhecer a lista de 2018 das empresas consideradas mais éticas pelo Ethisphere Institute,
visite: worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees.

Sobre a Ecolab
Um parceiro de confiança para mais de três milhões de clientes, a Ecolab é líder global em
tecnologias e serviços de água, higiene e energia que protegem as pessoas e recursos vitais. Com
vendas de US$ 14 bilhões e 48.000 associados, a Ecolab oferece soluções e serviços abrangentes,
conhecimentos específicos e atendimento local para promover segurança alimentar, manter
ambientes limpos, otimizar o uso de água e da energia, além de melhorar a eficácia operacional
de clientes que atuam nos mercados de alimentos, saúde, energia, hospitalidade e industrial em
mais de 170 países em todo o mundo.
Para mais informações sobre a Ecolab, visite www.pt-br.ecolab.com. Siga a Ecolab no Twitter
@ecolab ou Facebook facebook.com/Ecolab.
Sobre o Ethisphere Institute
O Ethisphere® Institute é o líder global na definição e promoção dos padrões de práticas de
negócios éticas que alimentam o caráter corporativo, a confiança do mercado e o sucesso do
negócio. O Ethisphere tem ampla experiência na avaliação e definição de normas éticas
essenciais usando percepções baseadas em dados, que ajudam as empresas a aprimorar o
caráter corporativo, além de medir e melhorar a cultura. O Ethisphere reconhece as melhores
realizações por meio do seu programa de reconhecimento de empresas mais éticas do mundo
e fornece a uma comunidade de especialistas da indústria a Business Ethics Leadership Alliance
(BELA). Para mais informações sobre o Ethisphere visite: https://ethisphere.com
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