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Rhodia é eleita a empresa mais inovadora do País 
 

 
 
São Paulo, 13 de outubro de 2021 – A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, foi a 
vencedora da dimensão Inovação do ranking da revista Época Negócios 360º, da editora 
Globo, que elege anualmente as 300 melhores empresas do Brasil em 27 setores da 
economia brasileira. Nessa avaliação, dentro do setor de Química e Petroquímica, a 
empresa também obteve destaque na dimensão Visão de Futuro. 
 
Segundo a presidente do Grupo Solvay na América Latina, Daniela Manique, a 
conquista mostra o esforço da Rhodia no desenvolvimento dos processos de inovação 
no País, com a criação de soluções sustentáveis para atender as necessidades dos 
seus clientes nos diversos mercados de atuação da empresa.  
 
“Na Rhodia, a inovação é aliada da sustentabilidade, como demonstram os produtos 
que temos lançado nos últimos anos, a partir dos desenvolvimentos que fazemos em 
nosso centro de pesquisa e inovação instalado no conjunto industrial em Paulínia-SP”, 
disse Daniela Manique.  
 
Entre as recentes novidades da empresa estão os fios têxteis de poliamida 
biodegradáveis e os que auxiliam no combate ao coronavírus e eliminam bactérias, além 
de especialidades químicas soluções que usam fontes renováveis para aplicação em 
cosméticos, em produtos para cuidados com a casa e para as indústrias de tintas e 
revestimentos e petróleo e gás. 
 



Para fortalecer seus processos de inovação, tendo em vista suas ambições de 
crescimento para os próximos anos, a Rhodia tem investido em parceria com startups e 
empreendedores para desenvolver projetos em diferentes áreas, mas sempre 
colocando como prioridade a questão da Sustentabilidade. 
 
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 por meio 
de um programa de ADR Nível I. No Brasil, a Solvay também atua com a marca Rhodia. Saiba 
mais em www.solvay.com 
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