
 

Henkel vê aumento de mercado com carros elétricos e 

autônomos 

Carros do futuro demandam volume maior de adesivos e tecnologia mais avançada 

São Paulo, novembro de 2017 - Carros inteligentes, elétricos e autônomos – o futuro 

da indústria automotiva demanda uma transformação em toda a cadeia industrial, 

incluindo soluções químicas de tecnologia avançada para suportar essas mudanças. A 

Henkel, líder em tecnologia adesiva de alta performance, já oferece em seu portfólio 

mais de 300 aplicações para fabricação de carros e se antecipa às mudanças.  

Segundo a consultoria Frost & Sullivan, até 2030, os carros autônomos responderão 

por 10 a 15% da frota da Europa. Até a mesma data, os veículos elétricos, que já são 

uma realidade, deverão ocupar cerca de 75% do mercado de acordo com pesquisa 

realizada pela Universidade Tecnológica do Paraná.  

“Uma janela de oportunidades incrível está se abrindo para a Henkel. Hoje, um carro 

leva em média 17 kg de adesivos e esse volume deve aumentar significativamente, 

bem como o valor agregado dessas soluções com tecnologias mais avançadas” – 

explica Murilo Brotherhood, diretor de adesivos para indústria automotiva da Henkel – 

“Baterias de lítio-ion para carros elétricos requerem maior controle da temperatura, e 

o aumento de minicomputadores e equipamentos elétricos para os carros autônomos 

demandam mais adesivos de alta performance para proteção em condições adversas e 

uma adesão  segura” – conclui. 

Como adesivos, selantes e coatings tem um papel fundamental na transformação dos 

carros: 

                    Câmeras e sensores  

O aumento do número de componentes eletrônicos nos carros 

autônomos demandará um volume maior de adesivos e selantes, para 

protegê-los e conectá-los. Entre esses componentes estão muitas 

câmeras, sensores e radares para uma direção segura. A Henkel já conta 

com 10 diferentes soluções para câmera em carros autônomos – da 

adesão das lentes a proteção para o processador.  

                    Controle de calor da bateria de carros elétricos 

As baterias lítio-ion para carros elétricos representam quase metade do 

custo do automóvel. Seu funcionamento é altamente dependente da 



temperatura, sendo eficazes entre 15oC e 35oC. A Henkel oferece 

soluções para o gerenciamento do calor, desenvolvidas para proteger as 

baterias de superaquecimento e mantê-las em torno de 10oC graus 

abaixo do esperado, até mesmo nas situações mais adversas. 

 

                         Inteligência artificial 

Mais de 100 minicomputadores irão processar o imenso volume de 

dados para que uma direção segura e autônoma seja possível. Todos 

esses equipamentos demandarão uma proteção confiável contra 

superaquecimento, impactos, umidade e interferência eletromagnética. 

A Henkel oferece soluções para essas finalidades.  

 

                         Leveza e sustentabilidade 

O aumento do número de equipamentos significa carros com maior 

peso. Isso vai na contramão da busca por economia de energia. 

Portanto, montadoras terão uma preocupação cada vez maior com 

materiais que diminuam o peso dos carros. Adesivos e selantes reduzem 

de 10 a 15% o peso de um automóvel. Atualmente, isso equivale a 

aproximadamente 140 kg a menos, refletindo em economia do consumo 

de gasolina e menor emissão de CO2. 

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 

http://www.henkel.com/


A Henkel está no Brasil há 62 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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