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Em maio de 1955, a Rhodia trouxe uma novidade para o mercado brasileiro. 
Inaugurou a primeira unidade industrial para produção de fios e fibras de poliamida, o 
nome técnico do náilon. Invenção da DuPont, o náilon foi o primeiro fio sintético a 
entrar na moda brasileira. Foi a base do tecido sintético, uma inovação moderna que 
tentou assegurar independência em relação ao fornecimento de fibras naturais, como o 
algodão. Conseguiu até mais do que isso. Criou um negócio gigantesco, que 50 anos 
depois responde por 30% do faturamento da Rhodia no Brasil, algo próximo de US$ 
223 milhões. Em 2004, a empresa faturou no País US$ 744 milhões. 
 
Hoje, detém a única cadeia integrada para produção de náilon da América do Sul. 
Parte do derivado da nafta, o cumeno, e chega ao produto final. "Na verdade, quando 
se fala de indústria têxtil, o Brasil tem sim uma cadeia industrial que deve ser 
considerada e protegida em qualquer discussão comercial", lembra Marcos De Marchi, 
vice-presidente da Rhodia Poliamida América do Sul. 
 
Neste negócio, a Rhodia ultrapassou o campo têxtil, embora as aplicações da molécula 
de poliamida para esse fim ainda recebam investimentos pesados em desenvolvimento 
de novas funções ou características. Das 60 mil toneladas produzidas pela Rhodia em 
2004, 40% viraram fios para tecido, 35% foram usados como plástico de engenharia e 
25% serviram a usos industriais, entre os quais a colocação na banda de rodagem dos 
pneus. Para a área automotiva, talvez ainda falte ao País suficiente poder para atração 
de uma fabricante de airbags. "Capacidade para fornecimento, há", assegura De 
Marchi. 
 
A Rhodia não revela os números, mas confirma a existência de cerca de 30 projetos de 
pesquisa aplicada no Brasil para desenvolvimento de produtos a serem fornecidos pela 
cadeia de poliamida. Claro que entre estes estão idéias que pretendem dar inteligência 
ao fio de náilon. Aliás, esta é uma corrida entre grandes fabricantes internacionais, 
cuja missão é entregar às tecelagens ou malharias fios ou microfibras com as mais 
diversas funções. É demanda para gerar negócios. 
 
A empresa desenvolveu fios bacteriostáticos (que bloqueia a proliferação de bactérias) 
e com capacidade de filtragem dos raios ultravioleta (UV). Produtos que vestem hoje 
times de futebol, como Santos e Palmeiras. Criou ainda filamento de náilon que simula 
o algodão, batizado de Naturale, e outro chamado de Nylcel, que mistura náilon com 
celulose. Fez isso a partir de alterações na molécula de poliamida, com nanotecnologia 
(desenvolvimentos tecnológicos a partir da estrutura molecular de um material). São 
trabalhos feitos sob influência e para uso na moda brasileira, no caso dos fios. São 
indicações de estilistas que mostram suas coleções no principal evento de moda do 
País, a São Paulo Fashion Week (SPFW). Exatamente da mesma forma que ocorria nos 
anos 60 em ambiente bem mais básico do ponto de vista tecnológico. 
 
Além da área têxtil, a empresa busca avançar na aplicação da poliamida como produto 
industrial, principalmente para o uso em automóveis, na substituição ao aço ou aos 
outros plásticos. De acordo com De Marchi, há um esforço em acelerar a criação de 
novos produtos a partir deste polímero. Por enquanto, 22% das receitas oriundas da 
cadeia de poliamidas são de itens desenvolvidos nos últimos cinco anos. Até 2008, o 
plano da Rhodia é conseguir chegar a 25%. 
 



O investimento global neste ano será de US$ 40 milhões. A empresa prepara a 
expansão da unidade de fenol, que também integra a cadeia poliamida. 
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