
 
 

Informação à Imprensa 

 

Rhodia tem nova Gerente de Vendas de Solventes no Brasil  
 
São Paulo, 15 de março de 2021 - A executiva Larissa Martinelli assumiu a posição 

de Gerente de Vendas de Solventes Oxigenados da Rhodia - empresa do Grupo 
Solvay - no Brasil.  
 
Larissa é engenheira química formada pela Escola de Engenharia Mauá, tem pós-
graduação em Administração de Empresas pela Escola de Administração Mauá e 
especialização em Marketing Estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. 
 
Trabalha desde 2001 na Rhodia, onde ingressou como estagiária. Possui ampla 
experiência na área técnica e industrial, tendo ocupado diversas funções durante três 
anos em empresas do Grupo na Itália e na Espanha. Há 10 anos atua na área 
comercial da empresa, sendo cinco anos na área de especialidades químicas e cinco 
anos na área de commodities químicas.  
 
Dentre as missões de Larissa Martinelli estão estreitar parcerias e a busca de 
soluções personalizadas para atender as necessidades de cada cliente, 
gerando incremento dos negócios para as empresas. 
  
A Rhodia tem o portfólio mais completo do mercado em solventes, com acéticos e 
cetônicos, que oferecem enormes possibilidades de desenvolvimento de aplicações 
customizadas para a atender as necessidades dos seus clientes. Os solventes 
oxigenados da empresa atendem mercados relevantes da economia brasileira, como 
tintas e vernizes em geral, tintas para embalagens e industriais, automotivo, 
agroquímica, construção e de beleza e cosmética, entre outros. 
 
Sobre o Grupo Solvay 
A Solvay é uma empresa de ciências cujas tecnologias oferecem benefícios em muitos 
aspectos da nossa vida cotidiana. Com 23.000 empregados em 64 países, a Solvay une 
pessoas, ideias e elementos para reinventar o progresso. O Grupo busca criar valor 
compartilhado sustentável para todos, principalmente por meio do programa Solvay One 
Planet, elaborado em torno de três pilares: proteger o clima, preservar recursos e promover 
uma vida melhor. As soluções inovadoras do Grupo contribuem para produtos mais seguros, 
limpos e sustentáveis, que podem ser encontrados em residências, alimentos e bens de 
consumo, aviões, carros, baterias, dispositivos inteligentes, equipamentos de saúde, sistemas 
de purificação de água e ar. Fundada em 1863, a Solvay está hoje entre as três principais 
empresas do mundo na maioria de suas atividades e obteve vendas líquidas de € 8,9 bilhões 
em 2020. A Solvay está listada na Euronext Brussels (SOLB) e Paris e nos Estados Unidos, 
onde ações (SOLVY) são negociadas através de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a 
Solvay também atua com a marca Rhodia. 
Saiba mais em www.solvay.com 

 
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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