
 
 

Henkel participa de debate sobre inovações em Segurança 
Alimentar para Embalagens na FISPAL Tecnologia 2018 

 
Seminário será realizado em 29 de junho no estande da ABRE durante o evento em São 

Paulo 
 
 

São Paulo - A Henkel, líder global de soluções adesivas de alta performance, estará presente no 

debate sobre as inovações em Segurança Alimentar para Embalagens no dia 29 de junho, no 

estande da ABRE (Associação Brasileira de Embalagens) durante o 34º Fórum FISPAL Tecnologia, 

realizado no São Paulo Expo. A palestra gratuita será ministrada às 17h por Guilherme 

Fernandes, gerente de desenvolvimento de produto da Henkel para América Latina.   

 

“As embalagens estão cada vez mais inovadoras. Muito mais do que atraentes, convenientes e 

sustentáveis, elas devem ser acima de tudo seguras. As regulações estão cada vez mais rigorosas 

e os consumidores mais bem informados e exigentes. Toda a cadeia de suprimentos precisa 

adequar-se rapidamente para atender essa importante demanda” – explica Fernandes.   

 

O compromisso da Henkel com a segurança alimentar inclui uma ampla comunicação para seus 

públicos – de especialistas como desenvolvedores de embalagens e gerentes de segurança 

alimentar a generalistas como gerentes de plantas, gerente de produto, varejistas até os 

consumidores finais. Para atender todas as exigências da indústria, a Henkel conta com um 

amplo portfólio voltado para os mais diversos tipos de embalagens: laminadas, cartonadas, 

entre outras.  

 

Agenda: 
Palestra – Inovação em Segurança Alimentar para Embalagens 
Data: 29 de junho  
Horário: 17h  
Local: Fórum Fispal - São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo 
Estande ABRE – Rua 1, no 100 
 
Sobre a Henkel 
A Henkel opera globalmente com um portfólio diversificado e bem balanceado. A companhia 
mantém posições de liderança com suas três unidades de negócio, tanto em mercados 
industriais como de consumo, graças a marcas fortes, inovações e tecnologias. Henkel Adhesive 
Technologies é líder global no mercado de adesivos – em todos os segmentos industriais no 
mundo todo. Em seus negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel mantém 
posições de liderança em muitos mercados e categorias ao redor do mundo. Fundada em 1876, 
a Henkel conta com mais de 140 anos de sucesso. A Henkel emprega mais de 53.000 pessoas 
globalmente – uma equipe apaixonada e altamente diversificada, unida por uma forte cultura 
organizacional, um propósito comum de criar valor sustentável e valores compartilhados. Como 



líder reconhecido em sustentabilidade, a Henkel mantém posições de liderança em muitos 
índices e rankings internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice DAX 
da bolsa de valores alemã. Para mais informação, por favor visite www.henkel.com. 
 
Sobre a Henkel Brasil 
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.  
 
Informações para a imprensa:  
 

 
 
Milena Dib – 11. 3643-2741 – milena.dib@cdn.com.br 
Erick Paytl – 11. 3643-2919 – erick.paytl@cdn.com.br 

Vanessa Cunha – 11. 3643-2906 – vanessa.cunha@cdn.com.br 
Filipe Pereira – 11. 3643-2778 - filipe.pereira@cdn.com.br 
Rubem Dario – 11. 3643-2824 – rubem.dario@cdn.com.br  
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