
 

Informação à Imprensa 

Grupo Solvay anuncia Alessandro Lobato de Almeida para dirigir área de 

Home & Personal Care na América Latina 

 

São Paulo, 14 de novembro de 2017 – O executivo Alessandro Lobato de Almeida assumiu a 

posição de Diretor de Home & Personal Care para a América Latina da unidade global de 

negócios Novecare do Grupo Solvay.  

Alessandro Almeida é engenheiro químico com formação pelas Faculdades Oswaldo Cruz. Tem 

ampla experiência no setor químico, no qual atua há 28 anos. A maior parte de sua carreira 

profissional ocorreu no segmento Agroquímico, em funções de diferentes áreas: P&D, 

Manufatura, Compras e Comercial. Está no Grupo Solvay desde 2011, quando assumiu a função 

de Diretor Regional LATAM do Mercado Agro. Antes disso trabalhou na BASF por 20 anos e 

também atuou como Consultor e Agente Comercial de empresas nacionais nos segmentos de 

Agro e de Home Care. 

Entre suas missões está o fortalecimento das posições da Solvay nos segmentos de mercado 

ligados à beleza e cosméticos e produtos domissanitários na região. A empresa possui duas 

unidades industriais em Itatiba e Taboão da Serra, ambas no Estado de São Paulo, dedicadas à 

produção de ingredientes, insumos e matérias-primas destinadas à formulação de produtos 

para cuidados com corpo (hair care, body care e skin care) e cuidados com a Casa (home care). 

Também tem à disposição laboratórios específicos para o desenvolvimento de aplicações de 

produtos para esses segmentos, instalados dentro do Centro de Pesquisa e Inovação da empresa 

em Paulínia (SP). Ali também está instalado o Centro de Agentes Condicionantes de Cabelos, 

que concentra no Brasil o desenvolvimento mundial de produtos para formulação de xampus e 

condicionadores de cabelos. 

Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa química de multiespecialidades, comprometida com o desenvolvimento da 

Química que aborda os principais desafios da sociedade. A Solvay inova e faz parcerias com clientes em 

diversos mercados finais globais. Seus produtos e soluções são utilizados em aviões, carros, dispositivos 

inteligentes e médicos, baterias, na extração de minerais e petróleo, entre muitas outras aplicações que 

promovem a sustentabilidade. Seus materiais leves e avançados aumentam a mobilidade mais limpa, suas 

formulações otimizam o uso de recursos e seus produtos químicos de desempenho melhoram a qualidade 

do ar e da água. A Solvay tem sede em Bruxelas e emprega 27.000 pessoas em 58 países. O faturamento 

líquido pro forma foi de € 10,9 bilhões em 2016, dos quais 90% foram obtidos em atividades nas quais a 

Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext 

Brussels e Paris (Bloomberg: SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas ações (SOLVY) são 

transacionadas através de um programa ADR de nível 1. No Brasil, a Solvay também atua com a marca 

Rhodia. 
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