
Fundação: 2004

Localização: São Paulo, SP

Funcionários: 11-20

Faturamento: até 3,6 milhões

Principais produtos: equipamentos de 

baixo consumo elétrico que utilizam 

ozônio para tratamento de água, gases 

ambientes, alimentos, solo e efluentes 

Principais clientes: Bunge, Dow, Unilever, 

Vale, Coca-Cola, Sabesp, 3M, Ambev, 

Loga, Monsanto, Pulmann Hoteis, Setin, 

Camanor, Potipora, Honda

Mercados estrangeiros: Peru, Argentina, 

Reino Unido 

Site: www.brasilozonio.com.br

Inovação para sustentabilidade

O lançamento de esgotos domésticos e

efluentes industriais sem tratamento é a

principal causa da contaminação das águas. O

engenheiro Samy Menasce conhecia de perto

essa realidade. Antes de fundar a Brasil

Ozônio, foi presidente de uma multinacional

têxtil.

Familiarizado com as propriedades

bactericida e oxidante do gás ozônio, o

engenheiro contou com o apoio do CNPq,

FAPESP e Centro de Inovação,

Empreendedorismo e Tecnologia – CIETEC da

Universidade de São Paulo, para desenvolver

um equipamento gerador de ozônio a partir

do oxigênio do ar.

Brasil Ozônio, pequena empresa participante do projeto ICV Global, desenvolve tecnologia que

multiplica aplicações do ozônio para o tratamento de água, ambientes, gases, alimentos, solo e

efluentes, em substituição aos produtos químicos tradicionais.

INTERNACIONALIZAÇÃO
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As aplicações com base no ozônio existentes até então eram obtidas a partir do

enriquecimento do oxigênio – um processo caro e de alto consumo energético. A

inovação vislumbrada por Menasce foi desenvolver equipamentos menores, portáteis e

de baixo custo. Com essa tecnologia, foi possível gerar ozônio a partir do ar ambiente,

com alta concentração e capacidade de produção e baixo consumo de energia elétrica.

Além disso, a Brasil Ozônio se aventurou em testar novas aplicações para solucionar os

problemas causados pelo homem. Foram mapeados mais de 70 diferentes usos de

interesse comercial para o ozônio e desenvolvidas dezenas de aplicações. Quando se

lançou ao mercado, em 2005, a empresa somente fornecia equipamentos em processos

de tratamento de piscinas e poços artesianos. Atualmente fornece soluções e

equipamentos também para sanitização, esterilização, oxidação e tratamento de água,

esgoto, gases, alimentos e materiais cirúrgicos. Em função do alto grau de inovação do

negócio, a empresa foi selecionada para participar do projeto Inovação e

Sustentabilidade nas Cadeias Globais de Valor – ICV Global. A iniciativa é fruto na

parceria entre a Agência Nacional de Promoção de Exportações e Atração de

Investimentos – Apex-Brasil e o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação

Getulio Vargas – GVces. O ICV Global busca contribuir para a maturidade exportadora de

micros e pequenas empresas – MPEs, tendo a sustentabilidade como principal fator

competitivo.

Quando a Brasil Ozônio ingressou no ciclo inaugural do ICV Global (2014-2015), junto

a outras 9 MPEs, a empresa já reunia uma carteira de grandes clientes no mercado

nacional, como a Dow Química, Hotel Hilton e Yara Fertilizantes.

Novo posicionamento em mercados internacionais

“O desafio está em vender a solução, e não a máquina”. A partir deste entendimento,

Samy Menasce, durante o ICV Global, buscou aprofundar seus conhecimentos sobre os

caminhos para a inserção do mercado internacional.



Com experiência prévia de exportação para países como o Peru e a Argentina, o

modelo de negócios da empresa era focado em frentes de atuação muito relacionadas

ao produto, como a venda e a locação de equipamentos. O principal avanço nesse

sentido foi na definição de um modelo de negócios para a exportação fundamentado

em dois pilares: (1) a exportação, via inserção em cadeias de valor de empresas

multinacionais; e (2) a internacionalização, com o desenvolvimento de soluções para

empresas e governos de outros países.

Para ter sucesso nesta empreitada, a Brasil Ozônio pôde repensar as narrativas

estratégicas do negócio, além do próprio comportamento empresarial durante

apresentações para clientes, investidores e parceiros. “Mudamos a forma como fazemos

apresentações e passamos a nos comunicar de forma mais concisa e direta” – conta Tais

Cechi, engenheira da BRO3. “Antes não sabíamos enxugar a fala. Agora sabemos

transmitir o que é o negócio e o valor da empresa em 3 minutos”.

À luz de conversas com especialistas em marketing e comunicação, durante a jornada

de formação do ICV Global, a Brasil Ozônio desenvolveu argumentos de vendas para

além das especificidades técnicas. Em uma única página, chamada company profile, a

empresa traduziu as diversas aplicações do ozônio a partir de infográficos, ícones e

dados quantitativos. Esse documento é peça de comunicação fundamental em missões

comerciais, rodadas de negócio e reuniões de prospecção. (Anexo I: Company profile da

Brasil Ozônio). Munida de novas ferramentas e recursos de linguagem, a Brasil Ozônio

reformulou todo seu site e demais materiais institucionais com base na estratégia de

comunicação desenvolvida.

Além disso, o ICV Global propiciou momentos para que a Brasil Ozônio testasse se

seus argumentos de venda eram compatíveis à estratégia de exportação. Um bom

exemplo é em relação aos aspectos de eco eficiência do produto. A partir de uma

ferramenta do projeto em que as empresas participantes identificam quais temas da

sustentabilidade são mais relevantes para o negócio (Anexo II: Matriz de Materialidade),

a Brasil Ozônio identificou um ponto de atenção importante: o consumo energético do

equipamento. No Brasil, a geração de energia com matriz predominantemente

hidrelétrica dá margem para um argumento de “fontes energéticas renováveis e limpas”.

Em outros mercados, entretanto, este argumento deveria ser revisto, e até mesmo se

transformaria em um gargalo, com externalidades que precisariam ser endereçadas

localmente.

Aprimoramento dos atributos de sustentabilidade de produtos e processos

Foi também durante o ICV Global que a empresa identificou a oportunidade de

modificar os equipamentos. “Fomos questionados sobre tempo e custos de manutenção,

se exportássemos nosso produto”, diz Samy, sobre os desafios da exportação. “Mandar

de volta para o Brasil para consertar seria muito caro e iria demorar muito”.

Atenta aos potenciais impactos, a empresa passou a investir constantemente em

versões cada vez mais eficientes dos equipamentos, buscando tornar viável a venda para

mercados internacionais. Alguns exemplos que retratam esses avanços são: (1) a redução

e........

...



do porte e do consumo de energia dos

equipamentos e (2) a maior longevidade dos

componentes, com possibilidade de reuso.

Como legado do diagnóstico de

sustentabilidade e do plano de ação, ambas

ferramentas aplicadas pelo ICV Global, a Brasil

Ozônio também identificou a necessidade de

formalizar processos administrativo, financeiro

e de produção. Com o apoio dessas

ferramentas de gestão, a equipe interna pôde

organizar e dividir melhor as funções, definir

responsáveis, e, principalmente, introduzir

novas ações de compliance. (Anexo III:

Diagnóstico de Sustentabilidade e Anexo IV:

Plano de Ação).

Com especial atenção para esta última

iniciativa – compliance – a Brasil Ozônio reco-

Equipamentos portáteis de baixo 
custo para aplicação do ozônio

Fonte: Brasil Ozônio

nhece ganhos e resultados importantes deste processo de formação. Após recentes

escândalos de corrupção no Brasil, a empresa é constantemente demandada por cliente

multinacionais, que se tornaram ainda mais cautelosos e exigentes em relação à

transparência nas suas cadeias de valor.

Além disso, as ações de fortalecimento da gestão interna e de todos os processos

criaram um terreno fértil para que a empresa desse passos importantes no negócio. Em

2015 a Brasil Ozônio tornou-se uma S.A., ao formar sociedade com o Fundo de

Investimento em Participações Criatec II (representado pela sua gestora Bozano Venture

Partners Ltda) e Schnurbart Participações Ltda.

Avanços na exportação

Ao aprimorar o produto e repaginar os argumentos de venda, a Brasil Ozônio teve

duas importantes oportunidades durante a rodada de negócios de ICV Global, a

chamada Brazilian Sustainable Solutions – BSS. A primeira oportunidade foi a de firmar

um contrato de aproximadamente 30 mil dólares com um comprador argentino.

A segunda delas foi a de validar novas aplicações do ozônio no setor agropecuário,

desenvolvidas ao longo de 2014: (i) para a proteção do gado contra infestação por

carrapatos, em substituição a carrapaticidas (produtos químicos) minimizando a

utilização de antibióticos; e (ii) para o combate a pragas de plantações, em substituição a

agrotóxicos. Já em contato com uma importante instituição de pesquisa que conduz

estudos sobre a utilização do ozônio na agricultura e na pecuária, a Brasil Ozônio indicou

o contato de um dos pesquisadores da Universidade de Toulouse, na França, para a

Apex-Brasil. O encontro durante a rodada de negócios foi um marco importante para a

validação técnica da nova solução, que poderá render novos projetos e clientes para a

empresa.



Novos horizontes

Quase dois anos após a

conclusão do ciclo 1 do projeto

ICV Global, a Brasil Ozônio

expandiu sua atuação no

mercado brasileiro e se prepara

para criar bases no exterior. No

âmbito nacional, a empresa

desenvolveu projeto junto à INB

(Indústrias Nucleares do Brasil),

UNESC, Fundação PATRIA ,

através da linha de fomento

BNDES-FUNTEC de recuperação

de solos e águas contaminadas

por metais pesados em mina de

urânio de Poços de Caldas - MG.

Outro exemplo importante

recai na parceria com a Coca-

Cola, Banco do Nordeste (BNB),

WTT, Sisar e Cagece no

programa Água+ Acesso, para o

tratamento e potabilização de

águas contaminadas por metais

pesados, como ferro e

manganês, e material orgânico,

em comunidades carentes pelo

Brasil.

Principais destaques e avanços da empresa ao longo do projeto

Modificações 
de produto

Redução do porte e consumo de energia; maior 
longevidade dos componentes, e com possibilidade de 
reuso; maior vida útil do equipamento

Novos
produtos

- Agricultura: pulverizador á base de água ozonizada , 
introduzindo nova opção aos agrotóxicos 
- Pecuária: nova opção ao uso de carrapaticidas 
(químicos) para a proteção do gado leiteiro a partir de 
chuveiros de água ozonizada
- Produção de Camarões: tratamento da água do mar 
com ozônio para neutralização de vírus

Modificações
de processo

Formalização de processos administrativo, financeiro e 
de produção; introdução de novas ações de compliance

Novos 
funcionários

Contratação de 4 pessoas: diretor financeiro, gerente de 
vendas, engenheiro biólogo e assistente financeiro

Novos 
investimentos

Fundo de Investimento em Participações Criatec II 
(representado pela sua gestora Bozano Venture Partners 
Ltda) e Schnurbart Participações Ltda.

Novos 
clientes

Bunge, Unilever, Vale, Coca-Cola, Sabesp, 3M, Ambev, 
Loga, Monsanto, Pulmann Hoteis, Honda, Coca-Cola

Exportação 
antes do 
projeto

Exportações para Peru e Argentina através de 
representantes

Exportação 
depois do 
projeto

Argentina; Possibilidade de internacionalização para 
Suíça, Inglaterra e Bélgica

Participação
em outros 
projetos da 
Apex-Brasil

Projeto Extensão Industrial Exportadora (PEIEX)

Premiações

- Selecionada para o Guia de Inovação para 
Sustentabilidade em MPES 2015 (Revista Página 22)
- Selecionada como um dos 22 casos de inovação da 
Confederação Nacional da Indústria 2017  
- Finalista do Camp de Ecoinovação Agrotech: 
Sustentabilidade para a Cadeia de Grãos 2017 (Sebrae, 
ONU, Embrapa)
- Selecionada entre as 12 finalistas do prêmio Latam 
Edge Awards, de apoio para expansão de startups da 
América Latina no Reino Unido 

A empresa trabalha ainda hoje com representantes comerciais, mas a ideia é abrir

uma filial nos países em que atua. O objetivo exigirá contínuo esforço na busca de

equipamentos mais potentes, práticos e viáveis, inclusive com sistemas de comando a

distância. ‘Queremos produzir nessas regiões, não apenas comercializar”, afirma Samy. A

Brasil Ozônio negocia hoje instalações da empresa na Suíça, Bélgica, Inglaterra e

Estados Unidos.



ANEXOS

I. Company Profile

O company profile é um documento de uma única página que traça o perfil da

empresa de forma visual, a partir de infográficos e ícones. Inclui informações como

segmento de mercado, principais produtos, breve histórico, número relevantes

(exportações, funcionários), diferenciais competitivos e principais clientes. Ao longo do

processo de formação, o ICV Global desenvolve o company profile das MPEs

participantes visto que é uma peça de comunicação fundamental em missões

comerciais, rodadas de negócio e reuniões de prospecção. Abaixo, exemplo do

company profile em inglês da Brasil Ozônio:



ANEXOS

I.I. Matriz de Materialidade

A Matriz de Materialidade é uma ferramenta utilizada para identificar quais temas

da sustentabilidade são os mais relevantes para o negócio. Ela é aplicada com as MPEs

participantes na terceira oficina do ICV Global, após as empresas preencherem o

Diagnóstico de Sustentabilidade (Anexo III). Para definir quais são esses temas e

construir a Matriz, a empresa leva em consideração não só sua percepção sobre a

relevância desse tema (eixo horizontal), mas também a relevância desse tema para os

seus públicos de relacionamento (eixo vertical), conforme exemplo abaixo:

III. Diagnóstico de Sustentabilidade

O diagnóstico de sustentabilidade é uma ferramenta de análise de práticas de

sustentabilidade de empresas desenvolvido pelo GVces e adaptado especificamente

para as MPEs participantes do projeto ICV Global. Ele é aplicado com as empresas na

segunda oficina de formação do projeto e visa ser um instrumento para diagnosticar e

orientar seu comportamento empresarial e práticas de gestão de sustentabilidade. O

diagnóstico está estruturado em 5 dimensões, 11 critérios e 58 indicadores, conforme

figura a seguir:
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Relevância para a empresa

Legenda:

Temas da Sustentabilidade 



ANEXOS

IVI. Plano de Ação para exportação

O Plano de Ação é uma ferramenta de planejamento e acompanhamento de

atividades para atingir um resultado desejado. O ICV Global desenvolveu uma estrutura

de Plano de Ação para que, a partir dos insumos oferecidos ao longo do projeto, as

MPEs participantes planejem seu projeto de exportação.

O plano é aplicado na quinta e última oficina do projeto e inclui um cronograma de

atividades por temas, o levantamento de recursos financeiros, a definição de metas

comerciais de exportação e a elaboração do fluxo de caixa considerando entradas e

saídas de recursos financeiros relacionados ao projeto de exportação. A estrutura do

plano, feito em Excel, tem as seguintes abas:

Aba 1: 
Levantamento  
de Atividades

Aba 2: 
Cronograma 

Físico Financeiro

Aba 3: Metas 
Comerciais

Aba 4: Fluxo 
de Caixa


