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25 de outubro de 2017 
 
 
 
Mudança no Conselho de Administração da Henkel 
 
Jens-Martin Schwärzler sucede Pascal Houdayer no 
negócio Beauty Care da Henkel 
 

Düsseldorf – Jens-Martin Schwärzler (54), atualmente Corporate Senior Vice 

President e responsável pelo negócio Consumer Good da Henkel na América do 

Norte, foi nomeado para o Conselho de Administração da Henkel, com efeito a partir 

do dia 1 de novembro. Como membro do Conselho de Administração, será 

responsável pela unidade de negócio Beauty Care da Henkel. Irá suceder Pascal 

Houdayer (48), que deixará o Conselho de Administração em busca de outros 

interesses. 

 

“Estamos muito satisfeitos em nomear Jens-Martin Schwärzler como membro do 

Conselho de Administração para, no futuro, liderar a nossa unidade de negócio de 

Beauty Care. Ele tem ampla experiência internacional e conhecimento profundo do 

nosso negócio em Beauty Care,” disse o CEO da Henkel Hans Van Bylen. 

“Gostaríamos de agradecer a Pascal Houdayer pelo seu compromisso e valiosos 

contributos para a unidade de negócio de Home Care e, posteriormente, na unidade 

de negócio de Beauty Care. Desejamos-lhe o melhor e muito sucesso para a sua 

futura carreira”. 

 

Jens-Martin Schwärzler ingressou na Henkel em 1992. Desde o início de 2015, ficou 

responsável pela unidade de negócio Consumer Good da Henkel, na América do 
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Norte. Sob a sua liderança, a Henkel lançou no mercado norte-americano, com 

sucesso, marcas líderes como Persil ou Schwarzkopf. 

 

Após a aquisição da Sun Products Corporation em 2016, liderou o processo de 

integração, bem como a deslocalização das unidades de negócio Laundry & Home 

Care e Beauty Care da Henkel para um novo site combinado em Stamford, 

Connecticut, na costa leste dos EUA. Entre 2008 e 2014 foi responsável pelo 

marketing de Body, Skin e Oral Care da unidade de negócio de Beauty Care. Além 

disso, foi ainda responsável pelo negócio de Cosmetic Retail na Europa Ocidental, 

bem como pelas vendas internacionais da unidade de negócio de Beauty Care. 

Antes disso, ocupava vários cargos de liderança dentro da unidade de negócio de 

Laundry & Home Care. Possui um mestrado em Economia pela University of 

Stuttgart-Hohenheim. 

 

Pascal Houdayer juntou-se à Henkel em 2011. Começou como Corporate Senior 

Vice President na unidade de negócios Laundry & Home Care. Foi responsável 

pelas atividades digitais, pela região Ásia-Pacífico e pelo marketing internacional da 

unidade de negócio Laundry & Home Care. É, desde 1 de março de 2016, membro 

do Conselho de Administração da Henkel. Antes de se juntar à Henkel, ocupou 

vários cargos de administração internacional na indústria de bens de consumo. 

 

Em 2016, a unidade de negócio Beauty Care da Henkel gerou vendas de cerca de 

3,8 mil milhões de euros e um lucro operacional de 647 milhões de euros. O 

portefólio da unidade de negócio Beauty Care inclui produtos cosméticos para 

cabelos, para consumidores e cabeleireiros profissionais, bem como várias marcas 

conhecidas para o corpo, pele e de cuidado oral. Entre as maiores e mais bem-

sucedidas marcas da unidade de negócio Beauty Care estão Schwarzkopf, Dial e 

Syoss. 

 
Sobre a Henkel   
A Henkel opera globalmente com um portefólio bem equilibrado e diversificado. A empresa detém 
posições de liderança com as suas três unidades de negócios, tanto na área da indústria como no 
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grande consumo, graças à força das marcas, inovações e tecnologias. A Henkel Adhesive 
Technologies é líder mundial no mercado de adesivos em todos os segmentos da indústria. Nos seus 
negócios de Laundry & Home Care e Beauty Care, a Henkel ocupa posições de liderança em muitos 
mercados e categorias em todo o mundo. 
Fundada em 1876, a Henkel faz uma retrospetiva a mais de 140 anos de sucesso. Em 2016, a 
Henkel registou vendas de 18.714 milhões de euros, lucro operacional ajustado de 3.172 milhões de 
euros. As vendas combinadas das principais marcas das três unidades de negócio - Loctite, 
Schwarzkopf e Persil - somaram mais de 6 mil milhões de euros. A Henkel emprega mais de 50.000 
pessoas em todo o mundo - uma equipa apaixonada, altamente diversificada e unida por uma forte 
cultura empresarial, um objetivo comum de criar valor sustentável e valores partilhados. Como líder 
reconhecida em sustentabilidade, a Henkel ocupa posições de destaque em muitos índices e 
classificações internacionais. As ações preferenciais da Henkel estão listadas no índice alemão de 
ações DAX. Para obter mais informações visite: www.henkel.pt.  
 
 
This document contains forward-looking statements which are based on the current estimates and assumptions made by the 
corporate management of Henkel AG & Co. KGaA. Forward-looking statements are characterized by the use of words such as 
expect, intend, plan, predict, assume, believe, estimate, anticipate, forecast and similar formulations. Such statements are not to 
be understood as in any way guaranteeing that those expectations will turn out to be accurate. Future performance and the 
results actually achieved by Henkel AG & Co.  KGaA and its affiliated companies depend on a number of risks and uncertainties 
and may therefore differ materially from the forward-looking statements. Many of these factors are outside Henkel’s control and 
cannot be accurately estimated in advance, such as the future economic environment and the actions of competitors and others 
involved in the marketplace. Henkel neither plans nor undertakes to update forward-looking statements. 
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Contacto: Lúcia Espanhol / André Gerson (Media Consulting)  
Tlf: +351 910 960 222 / +351 912 293 131  
Email: lucia.espanhol@mediaconsulting.pt / andre.gerson@mediaconsulting.pt 


