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30 de setembro de 2022 
Mudança no Conselho de Administração da Henkel 
 

Bruno Piacenza deixa a Henkel após mais de 30 anos de 
sucesso ao serviço da empresa 
 
A partir de 30 de setembro de 2022, Bruno Piacenza (56 anos), Vice-Presidente Executivo da 
unidade de negócios Laundry & Home Care da Henkel desde 2011, deixará o Conselho de 
Administração da Henkel, conforme já anunciado no início do ano. Wolfgang König (50 anos), 
atualmente Vice-Presidente Executivo de Beauty Care, assumirá adicionalmente a 
responsabilidade de Laundry & Home Care a partir de 1 de outubro de 2022 e liderará, no 
futuro, a recém-criada unidade de negócios Henkel Consumer Brands. 
 
Quando a Henkel anunciou a fusão dos seus dois negócios de consumo em janeiro de 2022, a 
empresa anunciou também a saída de Bruno Piacenza até ao final de 2022, depois de ter estado 
intimamente envolvido no processo de integração. Como a Henkel está adiantada face ao 
cronograma inicialmente definido para a implementação da nova estrutura organizacional da 
Henkel Consumer Brands, a mudança foi antecipada. 
 
Simone Bagel-Trah, Presidente do Conselho Fiscal e do Comité de Acionistas, agradeceu 
expressamente a Bruno Piacenza em nome dos órgãos sociais e da família Henkel pelos seus 
muitos anos ao serviço da empresa. "Bruno Piacenza deu um significativo contributo para o 
desenvolvimento bem-sucedido da unidade de negócios Laundry & Home Care e, portanto, 
para a Henkel como um todo. Sob a sua liderança, a posição de mercado de Laundry & Home 
Care foi significativamente expandida internacionalmente, importantes inovações de produtos 
foram introduzidas e a sustentabilidade foi significativamente reforçada ao longo de toda a 
cadeia de valor – desde o desenvolvimento e uso até a reciclabilidade dos nossos produtos", 
reafirmou esta responsável. 
 
O CEO da Henkel, Carsten Knobel, também agradeceu a Bruno Piacenza pelas décadas de 
serviço bem-sucedido, dedicação e contributo para a empresa. "Em nome de todos os colegas 
da Henkel, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao meu colega de direção 



  

Bruno Piacenza. Há três décadas com a nossa empresa e a liderar com sucesso o nosso negócio 
de Laundry & Home Care há quase 12 anos. Graças à sua paixão e experiência, as nossas marcas 
de topo e toda a unidade de negócio desenvolveram-se muito fortemente durante este tempo. 
Também gostaria de agradecer-lhe expressamente pelo seu apoio ativo no processo de 
integração em curso da Henkel Consumer Brands. Devido ao bom progresso feito na 
integração em curso, decidimos em conjunto que é agora o momento apropriado para uma 
mudança de responsabilidade", rematou este responsável. 
 
Bruno Piacenza nasceu em França e iniciou a sua carreira profissional na Henkel em 1990. Antes 
de ingressar no Conselho de Administração, foi Vice-Presidente Sénior Corporativo de Beauty 
Care nas regiões da Europa Ocidental, Médio Oriente/África e Ásia-Pacífico, e Presidente da 
Henkel em França. Em 2011, foi nomeado para o Conselho de Administração da Henkel, sendo 
responsável pela unidade de Laundry & Home Care. 
 
 
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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