Caso Solution Ozone
O maior desafio
O maior desafio foi a interrupção do trabalho que estavam a desenvolver, já há 2 anos em investigação
e desenvolvimento, e consequente fecho de instalações temporário, devido à pandemia de COVID-19.
Elementos chave da empresa
A Solution Ozone, fundada em 2017 e sediada em Faro, é a única empresa 100% portuguesa dedicada à
investigação, desenvolvimento e fabricação de produtos e serviços com ozono. Conta com 10
colaboradores e a distribuição dos seus produtos é feita essencialmente em Portugal, no entanto estão
a trabalhar na internacionalização para Espanha, França, Brasil e Canadá.
Problema
Devido à pandemia de COVID-19, a Solution Ozone teve que fechar portas temporariamente, isto
imediatamente após ter aberto a sua primeira loja ao público. Contudo, por ser uma empresa recente,
criada em maio de 2017, não reunia as condições exigidas pelo Estado para recorrer aos seus apoios.
Solução
Sendo o ozono o desinfetante mais eficiente e natural que pode ser usado, sem recorrer ao uso de
produtos químicos, a Solution Ozone tinha em mãos uma forte arma contra o vírus COVID-19. Aplicando
todo o seu conhecimento sobre o ozono, desenvolveram diversas soluções, nomeadamente: túneis de
desinfeção, que permitem a desinfeção de pessoas, mercadorias e espaços na entrada de espaços de
grande movimentação; canhões 360º, que permitem a desinfeção de espaços com grandes áreas; e
canhões mais pequenos, dedicados à desinfeção de clínicas, escritórios, restaurantes e outros espaços
comerciais.

Resultados
Em poucos meses, a Solution Ozone aumentou o volume de vendas, conquistou 75 novos clientes e
contratou 4 novos colaboradores. O objetivo da Solution Ozone é ainda contratar novos colaboradores
e ampliar as suas instalações.
Ilação
A Solution Ozone é um exemplo da tendência Inovação conduzida pela Sustentabilidade – adaptou-se
às alterações do mercado e alterou o seu modelo de negócio habitual para soluções de higienização de
espaços, pessoas e materiais.
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