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Reconhecimento do Mercado
Este reconhecimento mostra que 

estamos na direção correta para ende-
reçar a satisfação de nossos clientes. 
Atentos as suas necessidades, aumen-
tamos a especificação do Rhovanil® 
para 99,95%, o mais alto grau de pu-
reza do mercado. Atuamos em nosso 
dia a dia para nos mantermos como o 
fornecedor de referencia no mercado.

Stella Cintra - Gerente de Negócios 
LATAM da divisão Aroma Performance 

do Grupo Solvay

A Empresa
A Rhodia é uma empresa do Grupo 

Solvay, uma das maiores companhias 
internacionais do setor químico e de 
materiais avançados, reconhecida por 
sua capacidade de inovação, com um 
portfólio sólido, de alta qualidade e 
performance, oferecendo soluções 
que ajudam nossos clientes a entre-
gar os melhores produtos para dife-
rentes mercados, incluindo o alimen-
tício. Com 139 fábricas e presença em 
58 países, o Grupo segue sua estraté-
gia de se transformar em uma empre-
sa de multi-especialidades focada em 
levar soluções aos seus clientes.

A Solvay fornece para o mercado 
alimentício uma série de soluções, 
tecnologias  e serviços focados na 
segurança de alimentos, fator presen-
te em cada etapa da cadeia de produ-
ção através de processos integrados, 
conferindo alta qualidade e rastreabi-
lidade. Alinhado com as necessidades 
do mercado alimentício, seu proces-
so apresenta os mais baixos níveis de 
emissão de efluentes líquidos e CO2, 
sempre assegurando que os produtos 

sejam os mais puros, seguros e sus-
tentáveis do mundo. 

Portfólio de Produtos
A Rhodia é pioneira e líder mun-

dial nos mercados de vanilina e etil-
vanilina, comercializados sob as mar-
cas Rhovanil® e Rhodiarome®, além 
do Govanil® e Vanifolia™, seus sabores 
de baunilha sintético e natural, com 
atuação focada na indústria de alimen-
tos, tal como panificação, chocolates, 
lácteos e suplementos proteicos. 

Rhovanil®: aromatizante, intensi-
ficador de sabor, inserção de nota 
adoçante, mascaramento de sabores 
indesejáveis, entre outros. Possui exce-
lente dissolução em solventes alimen-
tícios e boa miscibilidade em sólidos. 

Rhodiarome®: confere notas quen-
tes de baunilha, 3 vezes mais forte que a 
vanilina, podendo resultar na solução de 
melhor custo-benefício para sua aplicação. 

Govanil®: sabor de baunilha e/ou 
intensificador de sabores  com efeito 
duradouro e mascarador de “off-no-
tes”. Trata-se de uma solução funcio-
nal com ganhos de solubilidade, esta-
bilidade térmica e fluidez. 

Vanifolia™: a nova família de sa-
bores naturais de baunilha, 100% 
alinhados com as regras globais 
para rotulagem de sabor natural.

Comprometida com a qualidade 
de seus produtos, a empresa possui, 
em suas três plantas industriais, EUA, 
França e China, todos os certificados 
internacionais exigidos pela indús-
tria de alimentos, incluindo o FSSC 
22000, atestando seu alto grau de 
comprometimento com seus clientes.

Um novo reconhecimento 
para nossa história
A Rhodia, empresa do Grupo Solvay, é a vencedora da categoria 
“Etil Vanilina, Vanila e Vanilina” do Prêmio BIS 2017. Dividimos 
esta nova conquista com nossos clientes e consumidores, com 
os quais fi rmamos um compromisso de inovação, qualidade e 
segurança alimentar.

www.rhodia.com.br
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