
Henkel anuncia Manuel Macedo como novo Presidente para 
América Latina 

Presidente da empresa no Brasil passa a ser responsável por toda a região 

 

São Paulo, fevereiro de 2018 – A 

Henkel, detentora de marcas globais 

de tecnologias adesivas, cosméticos 

e produtos de limpeza, acaba de 

nomear Manuel Macedo como 

Presidente da companhia para a 

região da América Latina.  O novo 

cargo do executivo português será 

adicional às funções atuais de 

Presidente da Henkel no Brasil e 

vice-presidente da unidade de negócios de Adhesive Technologies para América do Sul.   

 

Macedo iniciou sua trajetória na Henkel em Portugal, no ano de 1994 na área de Laundry 

& Home Care. Em 2003, foi expatriado para o México, onde assumiu a unidade de 

Adesivos de Consumo. Nos anos seguintes, comandou a unidade de Adesivos no Chile, 

onde também atuou como CEO. Desde 2012, Manuel está no Brasil. No País, Manuel 

assumiu a vice-presidência de Adesivos de Consumo e desde outubro de 2015, é 

presidente da Henkel no Brasil.   

 

Formado em Administração de Negócios na Universidade Técnica de Lisboa, com MBA 

em Estratégia Industrial, Manuel é fluente em cinco idiomas e acumula vivência em nove 

países diferentes.  

 

“Estou muito honrado em assumir o desafio de liderança da Henkel na América Latina. 

A região é foco de crescimento da empresa e tem um potencial de expansão 

significativo” – declara Manuel Macedo.  
 

Sobre a Henkel 
A Henkel opera no mundo todo com marcas e tecnologias líderes em três áreas de negócios: 
Adhesive Technologies, Beauty Care e Laundry & Home Care. Fundada em 1876, a Henkel 
mantém posições globais de liderança no mercado, tanto no setor de consumo quanto 
industrial, com marcas conhecidas, como Persil, Schwarzkopf e Loctite. A Henkel emprega quase 
50 mil pessoas, e declarou vendas de € 18,7 bilhões e lucro operacional ajustado de € 3,1 bilhões 
no ano fiscal de 2016. As ações preferenciais da Henkel 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 

http://www.henkel.com/


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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