
 

Informação à Imprensa 

  
37ª edição do Prêmio ECO da Amcham 

Rhodia conquista prêmio com nova plataforma tecnológica 
sustentável de ingredientes para formulações de beleza e 

cosméticos 
  

Dois produtos - Mackaderm® Lia e Mackaderm® 6040 - criados no Brasil a partir 
dessa plataforma já estão sendo utilizados por clientes de diversos países 

 
 

 
  
São Paulo, 05 de março de 2020 – A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, é uma das 
vencedoras da 37ª edição do Prêmio Eco da Amcham, por ter desenvolvido no Brasil 
uma plataforma tecnológica sustentável para a fabricação de ingredientes aplicados em 
formulações de produtos de beleza e cosméticos.  
  
Com essa nova plataforma, que trocou  a rota tradicional de catálise química pelo uso 
de enzimas na produção de emolientes, a empresa já criou dois produtos - 
Mackaderm® Lia e Mackaderm® 6040 – utilizados em formulações de xampus, 
condicionadores e cremes faciais, corporais e de pentear, desodorantes do tipo roll-on 
e máscaras para cabelo. 
  



Esses produtos da Rhodia têm conquistado cada vez mais espaço nas formulações de 
importantes empresas brasileiras e internacionais do setor de Cuidados Pessoais que 
valorizam as matérias-primas sustentáveis, de origem vegetal, altamente 
biodegradáveis e seguras para a saúde das pessoas. 
  
Segundo Daniela Manique, Presidente do Grupo Solvay na América Latina, a plataforma 
tecnológica se insere na estratégia de crescimento da empresa, que tem como uma das 
bases o desenvolvimento de inovações sustentáveis para todos os mercados em que 
atua globalmente.  
  
“Mas não basta apenas inovar. Temos que ir além, lançando soluções que efetivamente 
contribuam para um mundo mais sustentável. E o desenvolvimento dessa plataforma é 
um ótimo exemplo de como fazer isso na prática”, disse Daniela Manique. 
  
A plataforma tecnológica começou a ser implantada na unidade industrial da empresa 
em Taboão da Serra (SP) há dois anos, envolvendo equipes de pesquisa e inovação, 
em acordo com a área de negócios responsável pelos produtos de Cuidados Pessoais.   
  
"Temos muito orgulho dessa plataforma tecnológica, que é resultado do trabalho do 
nosso time de pesquisa e inovação do Brasil e hoje gera produtos que são exportados 
para diferentes partes do mundo”, afirma Lidiane Oliveira, Diretora de Pesquisa e 
Inovação do Grupo Solvay na América Latina.   
 
A busca por produtos mais sustentáveis – acrescenta Lidiane - tem sido um grande foco 
do nosso centro de pesquisa e esse é um caso de sucesso de como nossos 
pesquisadores conseguem materializá-la em soluções para o mercado global.  Em breve 
novos produtos estarão à disposição do mercado. 
  
Sobre o prêmio ECO da Amcham 
Criado em 1982 pela Amcham, o Prêmio ECO é a primeira ação brasileira de reconhecimento e 
divulgação de empresas e projetos que caminham para a sustentabilidade. Ele revela 
anualmente as empresas e startups referência em processos ou em produtos e serviços 
sustentáveis. Ao longo de três décadas, o ECO mobilizou 3.373 companhias nacionais e 
multinacionais, três mil projetos de sustentabilidade e 363 premiados. 
  
100 anos de presença da Rhodia no Brasil – Sob as marcas do pioneirismo e da inovação, a 
Rhodia, empresa do Grupo Solvay, completou 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 24.100 pessoas em 64 
países. As vendas líquidas pro forma foram de € 10,2 bilhões em 2019, em 90% de atividades 

http://www.rhodia.com.br/
http://www.solvay.com/


nas quais a Solvay está entre as três maiores empresas do mundo, resultando em uma margem 
de EBITDA de 23%. 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. 
  
Mais informações à Imprensa: 
Sobre o Grupo Solvay e a Rhodia no Brasil 
Roberto Custódio – roberto@pexpress.com.br e  
Marcela de Paula – marcela@pexpress.com.br 
Tels. (55 11) 3284 5164 ou celular (55 11) 999 33 8148 
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