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Henkel Adhesive Technologies recebeu numerosos prémios em 2014

Soluções Customizadas Amplamente Reconhecidas
Em 2014, a Henkel Adhesive Technologies, o principal fornecedor de soluções
para Adesivos, Vedantes e Revestimentos Funcionais, recebeu mais de 30
prémios da parte de clientes e meios de comunicação do sector de todo o
Mundo. Estes prémios foram-lhe concedidos em diversos sectores de
atividade em categorias tais como qualidade, excelência e inovação.
O "know-how" da Henkel é o principal ingrediente na produção de fraldas, produtos
para a higiene feminina e produtos de cuidados animais. A Unicharm, um importante
fabricante japonês destes produtos, reconheceu a Henkel Adhesive Technologies
pelo seu superior desempenho de qualidade. O ano passado, este foi apenas um
exemplo dos numerosos prémios internacionais atribuídos por clientes e instituições
recebidos por esta unidade de negócios da Henkel, e a tendência aparentemente
parece indicar que continuará durante o ano de 2015.
“Os prémios concedidos pelos nossos clientes constituem uma afirmação importante
do nosso desempenho" refere Jan-Dirk Auris, Vice-Presidente Executivo da Henkel
Adhesive Technologies. “Eles também servem como motivação para todas as
nossas equipas intensificarem os seus esforços em proporcionar soluções
inovadoras e customizadas ao longo de toda a cadeia de valor para alavancar os
negócios dos nossos clientes".
Outro reconhecimento do desempenho da divisão Adhesive Technologies foi o
Supplier Quality Excellence Award da General Motors, atribuído à Henkel pela
superior qualidade conseguida. A Henkel fornece o GM Kokomo, na fábrica de
Indiana com uma pasta de solda Loctite sem chumbo, para a produção de vários
cartões de circuitos impressos usados nos automóveis da GM.
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Quando é tida em consideração a produção e composição da Loctite, o prémio é
ainda mais significativo. O prémio sublinha um desempenho relevante das várias
áreas da Henkel incluindo a qualidade do produto, fornecimento atempado e apoio
multifuncional.
Outro exemplo foi o cobiçado Strategic Supplier Award recentemente atribuído pela
Flextronics International Ltd., uma importante empresa tecnológica de Singapura
produtora de componentes eletrónicos. O Prémio reconhece o desempenho
superior, o valor acrescentado estratégico, o excelente serviço e a inovação por
fornecedores que personifiquem o que significa ser um fornecedor estratégico para a
Flextronics. Os meios de comunicação internacionais também se têm esforçado por
reconhecer as soluções customizadas que a Henkel proporciona. O jornal de
eletrónica “Circuits Assembly Magazine” escolheu a inovação Henkel para o seu
Product Innovation Award reconhecendo os recém-desenvolvidos filmes flexíveis de
absorção térmica (TAF) e a pasta de soldadura Loctite sem halogéneo, para a
produção de dispositivos eletrónicos portáteis.
Sobre a Henkel Ibérica
A Henkel Ibérica instalou-se em Espanha em 1961 com a compra da empresa espanhola Gota de
Ámbar. Em 1970 entrou também no mercado português. A empresa conta com dois centros de
produção e quatro de distribuição própria na Península Ibérica e 1.100 trabalhadores. Além disso, tem
dois centros de I+D+i para o desenvolvimento de adesivos a nível mundial. O volume de vendas em
2014 atingiu quase os 500 milhões de euros.

Sobre a Henkel Internacional
A Henkel opera em todo o mundo com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócio:
Detergentes e Cuidado do Lar, Cosmética e Cuidado Corporal e Adhesive Technologies. Fundada em
1876, a Henkel detém posições de liderança no mercado mundial, tanto nos negócios de grande
consumo como na área industrial, com marcas de renome como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A
Henkel emprega cerca de 50.000 pessoas, gerou um volume de vendas de 16.4 milhões de euros e
obteve um lucro operacional ajustado de 2.6 milhões de euros no ano fiscal de 2014. As ações
preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão Bursátil (DAX).
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Está disponível o seguinte material:

Troféu atribuído pela Unicharm Quality Award

A Henkel tem desenvolvido uma série de filmes
condutores térmicos inovadores, para corresponder à
necessidade crescente de desenvolvimento de
elementos de absorção térmica utilizados nos
dispositivos eletrónico portáteis, decorrentes do numero
cada vez maior de funcionalidades destes equipamentos.

Enquanto fornecedor líder de soluções de Adesivos,
Vedantes e Revestimentos Funcionais, a Henkel Adhesive
Technologies oferece vantagem competitiva para os clientes
da indústria automóvel, ao longo de toda a cadeia de valor
da produção dos automóveis.

Investigadores da Henkel em todo o mundo
desenvolvem soluções inovadoras personalizadas para
inúmeras aplicações em diversos setores.

Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal, Lda. EN 10, Km. 140,2 Polígono Actividades Económicas, Parque Oriente Bloco 1 e 2
2695-167 Bobadela LRS (Portugal) • www.henkel.pt

