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Grupo Solvay nomeia Lidiane Oliveira para a Direção de 
Pesquisa e Inovação na América Latina 

São Paulo, 25 de fevereiro de 2019 - A executiva Lidiane Oliveira é desde o início de 
fevereiro deste ano a nova Diretora de Pesquisa e Inovação do Grupo Solvay na 
América Latina.  

Doutora em Química, com formação pela Unicamp, onde também obteve os títulos de 
bacharel e mestre em Química, Lidiane Oliveira acumula 20 anos de carreira profissional 
em indústrias químicas e de bens de consumo, liderando equipes na área de Pesquisa 
e Desenvolvimento, e atuando nos mercados de motores elétricos e transformadores, 
tintas flexográficas, alimentos, bem como de Home&Personal Care e Fragrâncias. 
  
Lidiane trabalha no Grupo Solvay desde maio de 2014, tendo ingressado na empresa 
como Gerente de Pesquisa e Inovação para a unidade global de negócios Novecare na 
América Latina. Foi responsável pelas equipes de síntese e aplicação de especialidades 
químicas para os mercados de Agroquímicos, Home & Personal Care, Tintas e 
Revestimentos, Petróleo & Gás e Soluções e Processos Industriais.  
  
Entre as missões de Lidiane Oliveira está o reforço do pipeline de projetos de inovação 
conduzidos pelo Centro de Pesquisa e Inovação de Paulínia (SP), um dos 21 grandes 
centros de pesquisas e desenvolvimento do Grupo Solvay no mundo. Nesse Centro de 
Paulínia, em mais de uma dezena de laboratórios, trabalha uma equipe de cerca de 100 
pesquisadores, cientistas, doutores e técnicos, voltados para o desenvolvimento de 
inovações a partir do Brasil e adaptação de aplicações e moléculas criadas pela Solvay 
no mundo.  
 
O Centro de Pesquisa e Inovação de Paulínia abrange, ainda, o Laboratório de 
Biotecnologia Industrial (IBL, na sigla em inglês), centro global dedicado ao 
desenvolvimento de moléculas e novas aplicações originadas da biomassa brasileira. 
  
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 três 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 

http://solb.be/
http://solb.br/


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