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Rhodia é eleita pela terceira vez consecutiva uma das
empresas mais inovadoras do País

Daniela Manique, presidente do Grupo Solvay na América Latina

São Paulo, 03 de julho de 2019 – A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, foi escolhida
pelo terceiro ano consecutivo como uma das empresas mais inovadoras do País,
segundo o ranking Valor Inovação - feito em parceria com a consultoria Strategy, da
PwC – divulgado nesta terça-feira, dia 02 de julho.
Nesta edição do ranking, a Rhodia figura em 2º lugar entre as empresas do “Segmento
Petróleo & Gás e Petroquímica”, atrás apenas da Petrobras, a gigante brasileira do
mercado de petróleo e gás. Na estreia no ranking, em 2017, a Rhodia estava em 4º
lugar no setor; em 2018, passou para o 3º; e agora, 2º. Na classificação geral, que
considera as 150 empresas mais inovadoras de todos os setores de atividade, a Rhodia
aparece na 22ª posição.
Neste ano, foram avaliadas as 210 empresas credenciadas (muitas inscritas não
conseguem passar pela fase de credenciamento), considerando critérios de
investimentos em inovação, melhores práticas, novos produtos e soluções e estratégias
voltadas à inovação, entre outros indicadores.
Segundo Daniela Manique, Presidente do Grupo Solvay na América Latina, esse
reconhecimento tem um significado ainda mais especial neste ano em que se celebra
100 anos de presença da Rhodia no Brasil.

“Nossa história é repleta de inovações, no passado e no presente. São exemplos o
pioneirismo na fabricação de produtos a partir do álcool (etanol), os lançamentos
disruptivos no mercado têxtil, tais como os novíssimos Emana® e Amni Soul Eco®, e
na Química Sustentável como os solventes Augeo e as especialidades químicas de
origem vegetal da linha Mackaderm®, entre vários outros produtos – todos
desenvolvidos a partir do Brasil”, destaca Daniela Manique.
100 anos de presença da Rhodia no Brasil – Sob as marcas do pioneirismo e da inovação, a
Rhodia, empresa do Grupo Solvay, está completando 100 anos de atividades no Brasil em 2019.
A empresa iniciou sua trajetória de sucesso em Santo André – SP, com a instalação de uma
unidade industrial de produtos químicos, que representou o primeiro passo da industrialização
da região do ABC paulista. Sempre à frente do seu tempo, a Rhodia tem dado ao longo desse
período uma contribuição decisiva para o fortalecimento do setor químico/têxtil e da indústria do
Brasil em geral, com o desenvolvimento de tecnologias, processos e produtos para diversos
mercados, e com um profundo relacionamento com a sociedade brasileira. Desde setembro de
2011, a Rhodia faz parte do Grupo Solvay, um dos mais relevantes players internacionais em
materiais avançados e especialidades químicas.
Saiba mais em www.rhodia.com.br e em www.solvay.com
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, automóveis, dispositivos inteligentes e instrumentos 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 24.500 pessoas de 106
nacionalidades em 62 países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,3 bilhões em 2018,
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 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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