Ecolab apresenta os novos executivos que irão liderar
as divisões de Pest Elimination e Food Retail Services
Com a nova equipe, a companhia consolida sua posição no mercado nacional
e planeja sua expansão
São Paulo, abril de 2018 – A Ecolab, líder mundial em tecnologias e serviços de água, higiene e
energia, apresenta os novos executivos que irão liderar duas de suas divisões no Brasil. Fabrício
Violaro assume como gerente Brasil da divisão Pest Elimination e Bruno Fabrini Marques é o
novo líder de Food Retail Services.

Formado em Engenharia pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho (Unesp) e com
MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), Fabrício Violaro atuou por 12
anos no Grupo Linde, empresa alemã na área de gases industriais e engenharia, passando por
diversas áreas e cargos, liderando expansões, vendas estratégicas e projetos de melhorias de
lucratividade. O executivo também gerenciou negócios para a região da América do Sul e conta
com experiências internacionais nos Estados Unidos e Alemanha.

Bruno Marques é formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (USP) e
possui MBA pela Universidade de Cambridge e pela FIA – Fundação Instituto Administração.
Iniciou sua carreira na Schneider Electric. Em 2010, ingressou na Saint Gobain, na área de
Desenvolvimento de Novos Produtos, atuando em diversas áreas da companhia. Sua última
posição foi a de gerente de marketing da divisão Electrical Markets da 3M.

Ambos os executivos têm como objetivos melhorar a eficiência interna e a rentabilidade de suas
divisões, dando continuidade aos projetos de crescimento dos negócios da Ecolab no Brasil.
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, Facebook
facebook.com/Ecolab, LinkedIn Ecolab e Instagram Ecolab Inc.
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