
 

Informação à Imprensa 

 Solvay Coatis tem novo diretor de Pesquisa e Inovação 

São Paulo, Brasil, 29 de janeiro de 2019 – O executivo Paulo Cesar Pavan foi 

nomeado diretor de Pesquisa e Inovação (P&I) da unidade global de negócios Coatis, 
do Grupo Solvay. A partir do Brasil, essa área de negócios desenvolve, produz e 
comercializa solventes oxigenados, fenol e derivados e intermediários de poliamida, 
que são utilizados na fabricação de produtos de diversos mercados, tais como 
automotivo, construção, calçados, tintas e vernizes e domissanitários, entre outros. 
 
Paulo Cesar Pavan é graduado em Química pela Universidade de São Paulo (USP), 
tem especialização em Qualidade e Produtividade pela USP e em Celulose e Papel, 
pela UFV – Universidade Federal de Viçosa (MG), MBA pela Fundação Dom Cabral, e 
é doutor em Biotecnologia pela Universidade de São Paulo (USP). Além disso, possui 
mestrado em Ciências pela Universidade de São Paulo e formação em tecnologias 
disruptivas realizada na Singularity University.  
 
Em sua carreira profissional de mais de 20 anos já exerceu funções ligadas à 
Pesquisa e Desenvolvimento nas empresas Melhoramento Papéis, Aracruz Celulose e 
Fibria Celulose, na qual trabalhou por 10 anos e exercia recentemente a função de 
gerente geral de Tecnologia e Inovação Industrial. 
  
Entre suas missões nessa posição na Solvay Coatis estão o gerenciamento e a 
revisão do portfólio de inovações e patentes, buscando a identificação de novas 
oportunidades em diferentes áreas, junto com a liderança dos laboratórios de pesquisa 
e inovação dessa área de negócios instalados no Brasil e na China. Também apoiará 
tecnicamente o desenvolvimento de produtos, processos e aplicações em nível 
mundial da Coatis. 

  
Sobre a Solvay Coatis 
Com unidades industriais instaladas em Paulínia, no Brasil, e laboratórios de desenvolvimento 
de novos produtos e aplicações no Brasil e na China, a Unidade Global de Negócios Coatis, do 
Grupo Solvay, produz e comercializa fenol e derivados, solventes oxigenados e intermediários 
de poliamida. Seus produtos são utilizados por clientes de todos os continentes nos mercados 
de tintas e revestimentos, automotivo, adesivos, cosméticos, aromatizadores de ambientes, 
limpeza doméstica e institucional, construção civil, madeira (plywood) e laminados, fundição, 
couro, calçados, papel e celulose, entre outros. 
  
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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