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21 de setembro de 2022 
Um centro de inovação único no mundo 
 

Henkel inaugura novo Inspiration Center de Adhesive 
Technologies 
 
§ A unidade de negócios Adhesive Technologies recebeu um investimento na ordem 

dos 130 milhões de euros 
§ Este centro de inovação e apoio ao cliente de última geração da Henkel tem uma 

área de 47.000 m2, 30 laboratórios e 4 centros tecnológicos 

§ Coincidindo com os 100 anos de Adhesive Technologies, a abertura deste centro vai 
promover a inovação com foco na sustentabilidade 

 
A Henkel inaugurou, em Düsseldorf, o seu novo Inspiration Center (ICD). Com um volume de 
investimento de 130 milhões de euros, o ICD representa o maior investimento individual da 
história da empresa. A unidade de negócios Adhesive Technologies construiu, na sede da 
empresa, um centro de inovação e apoio ao cliente de última geração e único a nível mundial, 
que entrou em funcionamento gradualmente desde meados de 2021. O novo edifício serve 
como centro global de apoio ao cliente e é o local onde a Adhesive Technologies apresenta o 
seu abrangente portfólio tecnológico de adesivos funcionais, selantes e revestimentos, e 
trabalha em novas soluções ao lado de clientes de mais de 800 segmentos da indústria. 
 
Em 1922, a Henkel começou a produzir adesivos para uso próprio. “Hoje estamos muito 
orgulhosos por comemorar mais um marco na história de sucesso centenária da Adhesive 
Technologies, que ampliará ainda mais a nossa posição de liderança no negócio de adesivos. 
O ICD é um elemento-chave da nossa estrutura estratégica para o crescimento e incorpora 
tanto o nosso espírito pioneiro para a ação sustentável como o nosso pensamento 
empreendedor de longo prazo”, explica Carsten Knobel, CEO da Henkel. 
 
Instalações para I&D de última geração, tecnologias digitais e ambiente de trabalho 
inspirador 



  

Com o ICD, a Henkel projetou um edifício inovador com sete pisos, oferecendo escritórios, 
salas de conferência e 30 laboratórios com várias instalações de investigação e teste. Além 
disso, conta também com 4 centros tecnológicos com salas de pé direito duplo com linhas 
piloto de produção e equipamentos para aplicações em larga escala, como na indústria 
automóvel ou na engenharia. Os laboratórios são modulares e podem ser adaptados de forma 
rápida e flexível, dependendo da tarefa de investigação e desenvolvimento. 
 
O edifício oferece espaço para mais de 650 colaboradores das áreas de I&D, desenvolvimento 
de produtos, tecnologia de aplicação, serviço técnico e inovação, além de processos digitais 
avançados e ferramentas inovadoras baseadas em nuvem. Nesta linha, a colaboração entre 
equipas será reforçada graças ao luminoso átrio com cafetaria no centro do edifício, onde os 
colaboradores poderão trocar ideias, além de ser um espaço para eventos com parceiros, 
fornecedores, clientes, universidades e empresas. 
 
Além disso, o ICD possui um laboratório inovador baseado em dados, onde novas 
formulações são preparadas, testadas e verificadas automaticamente ao longo do dia. Isso 
permite um ciclo de desenvolvimento de produtos mais rápido e reduz o tempo de lançamento 
de novos produtos ao transformar dados em informações valiosas que estabelecem as bases 
para novas tecnologias inovadoras. O ICD está intimamente ligado com a rede global de 
centros de investigação e aplicação da Adhesive Technologies para permitir soluções 
personalizadas de tecnologias globais também para os mercados locais. 
 
Líder mundial com soluções sustentáveis 
O ICD é o edifício mais sustentável das instalações em Düsseldorf. Projetado para ser eficiente 
em recursos, possui um sistema de captação de água da chuva, tecnologia de refrigeração 
altamente eficiente e responde aos mais altos requisitos de isolamento de edifícios. “O ICD 
reforça o nosso compromisso de fortalecer ainda mais o nosso portfólio líder a nível mundial, 
o nosso conhecimento em ciência de materiais e de criar valor para os nossos clientes. 
Queremos concentrar-nos em inovações sustentáveis que contribuam para a redução de CO2 
dos nossos clientes e novas soluções para uma economia circular”, acrescentou Jan-Dirk Auris, 
Vice-Presidente Executivo da Henkel Adhesive Technologies. 
 
O foco central das atividades de inovação da Adhesive Technologies está no desenvolvimento 
de soluções sustentáveis para os clientes, razão pela qual integrou um centro de experiência 
com modernas tecnologias digitais e múltiplos displays, que podem ser moldados às 
necessidades de cada cliente, intensificando a colaboração entre clientes e especialistas da 
Henkel. 
 



  

A unidade de negócios trabalha constantemente em produtos que possibilitem a eficiência dos 
recursos na produção e durante o uso ao longo do ciclo de vida e que sejam baseados em 
matérias-primas renováveis ou recicladas. Além disso, a Henkel oferece um portfólio crescente 
para reciclagem de embalagens ou bens de consumo e reparação de produtos quotidianos, e 
trabalha intensamente em novas soluções para oferecer uma ampla gama de materiais em 
todas as indústrias, o que aumenta sua longevidade e reciclabilidade. 
 
A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial com soluções de elevado impacto em 
adesivos, selantes e revestimentos funcionais. A unidade de negócios fornece mais de 100.000 
clientes em mais de 800 segmentos da indústria com produtos personalizados e tecnologias 
utilizadas numa ampla gama de bens de consumo e industriais, e emprega um total de 
aproximadamente 25.000 pessoas. Cerca de 6.500 dessas pessoas trabalham em estreita 
colaboração com clientes em todo o mundo, como especialistas técnicos, para tornar carros 
elétricos mais seguros, eletrónica mais eficiente ou embalagens de alimentos mais sustentáveis. 
 
Inovação e sustentabilidade na Henkel Ibérica 
A nível nacional, e de acordo com a sua estrutura estratégica, a Henkel está diariamente 
comprometida com a inovação, digitalização e sustentabilidade. De facto, a Henkel Ibérica 
possui o HUB Europeu para a indústria aeroespacial – a primeira unidade de produção em 
Espanha a receber o certificado internacional Gold DGNB que avalia a sustentabilidade dos 
edifícios. Além disso, o centro de produção da Henkel Ibérica, localizado em Montornès del 
Vallès (Barcelona), trabalha ano após ano para reduzir o consumo de água, energia e a geração 
de resíduos, reduzindo significativamente a pegada ambiental. 
 
 
Sobre a Henkel 
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém posições de 
liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no grande consumo, graças à 
força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive Technologies é líder mundial no mercado de adesivos 
em todos os segmentos da indústria. Nos seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa 
posições de liderança em muitos mercados e categorias em todo o mundo. Fundada em 1876, a Henkel faz uma 
retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2021, a Henkel atingiu um volume de vendas de20 000 milhões de 
euros e um lucro operacional depurado de cerca de 2.700 milhões de euros. A Henkel empregacerca de 52 000 
pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por umaforte cultura 
corporativa, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líderHenkel AG & Co. KGaA 
Página 4/4reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e 
classificaçõesinternacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de ações DAX. 
 
Para obter mais informações, visite      www.henkel.pt ou siga as contas oficiais de Twitter e Instagram: 

@henkeliberica 
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