Unidade da Henkel em Jundiaí conquista certificações
internacionais
Unidade da multinacional alemã no Brasil se consolida em sustentabilidade e saúde e
segurança no trabalho
São Paulo, dezembro de 2017 – A Henkel, líder global em marcas e tecnologias em três áreas de
negócios (Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care), obteve neste mês, em
sua unidade de Jundiaí (SP), as certificações ISO 14001 (Sistema de Gestão Ambiental) e OHSAS
18001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho). A partir de agora, as três plantas
da multinacional no Brasil, localizadas em Jundiaí, Itapevi e Diadema, têm as mesmas
certificações internacionais.
Para receber as duas certificações, a fábrica de Jundiaí passou por um processo de auditoria
realizado pela DQS, órgão certificador externo creditado pelo Inmetro que audita os sistemas
de gestão da Henkel globalmente.
“As certificações são a garantia de que os processos, métodos e instalações da unidade estão
em conformidade com normas internacionais de saúde ocupacional, segurança industrial e meio
ambiente [SHE, em inglês, Safety, Health and Environment], bem como alinhados com um dos
valores da empresa, que é a Sustentabilidade. As certificações asseguram que nossos sistemas
de gestão estão suficientemente robustos e que as operações da Henkel são executadas sem
impactos ambientais expressivos e sem expor nossos funcionários a riscos de acidentes” –
explica Sergio Crude, gerente de sustentabilidade, segurança e saúde da Henkel na América
Latina Sul..
Dentro da unidade de Jundiaí há um grupo de trabalho diretamente envolvido no processo, que
inclui as áreas de SHE, Qualidade, Manutenção, Engenharia, Facilities, Produção e P&D, embora
as atividades englobem todas as áreas e funções. “A certificação é a confirmação do esforço
diário por todos os colaboradores, afinal, a Segurança e a Sustentabilidade são valores que
construímos juntos”, declara Crude.
O executivo destaca também que “as certificações demonstram para os clientes, colaboradores
e demais públicos o compromisso da Henkel com o meio ambiente e com a saúde e segurança

de seus funcionários, por meio de uma avaliação com padrão internacional, reconhecida
mundialmente”, afirma.
Sobre a Henkel

A Henkel opera no mundo todo com um portfólio diversificado. A companhia é líder em três
unidades de negócios nas áreas industriais e de bens de consumo devido às suas marcas fortes,
inovações e tecnologias. A unidade de Adhesives Technologies é líder global no mercado para
todos os segmentos industriais. Em suas unidades de Laundry & Home Care e Beauty Care, a
Henkel está na liderança em muitos mercados e categorias. Fundada em 1876, a Henkel tem
uma história de mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, Henkel declarou vendas de € 18,7 bilhões
e lucro operacional ajustado de € 3,2 bilhões. As vendas das três principais marcas de cada
unidade de negócios – Loctite, Schwarzkopf e Persil – somam mais de € 6 bilhões. A empresa
emprega mais de 50 mil pessoas – um time apaixonado e diverso, unido por uma forte cultura
corporativa, um propósito comum de criar um negócio sustentável e valores compartilhados.
Reconhecida como líder em sustentabilidade, a Henkel figura entre as mais altas posições em
muitos índices e rankings internacionais. As ações preferencias da empresa estão listadas no
índice DAX da bolsa de valores alemã.
Para mais informação sobre a companhia, acesse www.henkel.com
Sobre a Henkel Brasil
A Henkel está no Brasil há 61 anos e atua nas áreas de Adesivos, Selantes e Tratamento de
Superfícies e Beauty Care, com principais marcas como Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf
Professional. A Henkel Brasil conta com mais de 950 profissionais distribuídos nas plantas de
Diadema, Itapevi e Jundiaí, além de um Centro de Distribuição em Jundiaí, um escritório central
na Lapa e uma ASK Academy localizada na Avenida Paulista, em São Paulo.
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