
 
 

Informação à Imprensa 

 

Rhodia é bicampeã no setor de Química e Petroquímica do 
ranking Época NEGÓCIOS 360º 

 
 

 
Daniela Manique, presidente do Grupo Solvay na América Latina, recebeu em 24/10 o prêmio 
da Época Negócios 360º para a Rhodia 
 
 
São Paulo, 25 de outubro de 2018 – A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, foi escolhida 
pelo segundo ano consecutivo como a melhor empresa do setor Químico e Petroquímico 
pelo anuário Época NEGÓCIOS 360º. A iniciativa é da editora Globo, em parceria com 
a Fundação Dom Cabral, Boa Vista SPC e Economática, que elegeu as 337 melhores 
empresas do país, a partir de critérios como desempenho financeiro, pessoas, inovação, 
sustentabilidade, visão de futuro e governança corporativa.  
 
Segundo essa avaliação, dentro do setor Químico e Petroquímico, a Rhodia  ficou na 
primeira posição em Inovação, foi a segunda na dimensão Pessoas, terceira colocada 
em Visão de Futuro e quinta colocada em Governança. No ranking que abrange todas 
as empresas, a Rhodia aparece na 18º colocação, com o quarto lugar geral em 
Inovação. 
 



Durante a cerimônia realizada na noite de 24 de outubro, na Estação das Artes, em São 
Paulo, a presidente do Grupo Solvay na América Latina, Daniela Manique, destacou as 
ambições de crescimento da empresa com base em inovações sustentáveis, muitas das 
quais criadas a partir do Brasil, além da implantação de políticas de Recursos Humanos 
diferenciadas, que valorizam as equipes profissionais da companhia. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de materiais avançados e de especialidades químicas, 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 26800 pessoas em 61 
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,1 bilhões em 2017, em 90% de atividades 
nas quais a Solvay está entre as 3 maiores empresas do mundo, resultando em uma margem de 
EBITDA de 22%. A Solvay SA (SOLB.BE) está cotada na Euronext Brussels e Paris (Bloomberg: 
SOLB: BB- Reuters: SOLB.BR) e nos Estados Unidos as suas acções (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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