
 

 

Ecolab participa do 30° Congresso Abrasel 
Empresa apresenta suas tecnologias para auxiliar o setor de alimentação fora do lar a 

aumentar sua produtividade e sustentabilidade 

  

São Paulo, agosto de 2018 – A Ecolab, líder mundial em tecnologias e serviços de água, higiene 

e energia, participa do 30° Congresso Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), 

em Brasília, nos dias 14 e 16 de agosto. Principal evento de conhecimento e inteligência da 

alimentação fora do lar no Brasil, traz nessa edição o tema “Brasil Novo: simples para 

empreender” 

  

Nesse sentido, a programação técnica do evento irá abordar diversos aspectos dos negócios do 

setor, democratizando o conhecimento. Estão previstas 13 palestras, com temas que englobam 

gestão, estratégia, legislação trabalhista, boas práticas e inovação. O objetivo é empoderar os 

empresários para que estes sejam protagonistas na construção de um Brasil em que seja mais 

simples empreender e onde todos tenham mais qualidade de vida. 

  

Melhor parceiro 

  

A Ecolab apresentará seu portfólio de produtos e serviços para bares e restaurantes no evento. 

“No caso específico de bares e restaurantes, a Ecolab oferece tecnologias, serviços e 

conhecimentos especializados para ajudar a manter os alimentos seguros, seja na sua fabricação 

e processamento, os ambientes mais saudáveis, promovendo uma ótima experiência para os 

clientes. Ou seja, oferecemos proteção para nossos clientes e para o consumidor final”, 

acrescenta Patrícia Bonafé, gerente de marketing da Ecolab. As soluções da empresa também 

trazem eficiência operacional e menor custo total, pois reduzem o desperdício com água, 

energia e mão de obra, gerados por métodos antigos de lavagem de louça, higienização de 

verduras e limpeza de chão.  

  

Dentre os destaques que serão apresentados estão o AFVT (Antimicrobial Fruit and Vegetal 

Treatment), que sanitiza frutas e verduras em menos de dois minutos, sem a necessidade de 

enxágue, eliminando 99,9% dos patogênicos. Ele é dez vezes mais rápido que as outras soluções, 

que realizam o processo em 15 minutos. Já o Sanitizing Wash’n Walk é um detergente 

enzimático, desengordurante e sanitizante para pisos e ralos. Também não tem a necessidade 

de enxágue, economizando água em até 90% e com um menor tempo de limpeza. Sem o Wash’n 

Walk, há o processo de enxágue, que leva tempo e geralmente é feito ao final do dia ou durante 

a madrugada, gerando custo de horas extras para o estabelecimento. 



  

Outra tecnologia oferecida no evento da Abrasel é o Greaselift, um desengordurante usado em 

superfícies como fornos, fogões e grelhas, que pode ser manipulado sem a necessidade de 

equipamentos de segurança, já que não possui soda cáustica na sua composição. 

O desodorante de ambientes Oasis também será apresentado, com sua avançada tecnologia 

para controle de longa duração de odores, juntamente com o Pot&Pan, detergente super 

concentrado de máxima eficiência para limpeza manual de panelas e louças.  

   

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. 
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