Duratex promove evento sobre diversidade de gênero

Programa Diálogos de Valor da companhia realiza encontros periódicos para estimular líderes a pensar
sobre desafios mundiais da sustentabilidade que representam oportunidades para seus negócios

A Duratex promove nova edição do programa Diálogos de Valor, que abordará o tema
“Diversidade: desafios e oportunidades para a Duratex”. O evento acontece no dia 28 de junho,
das 09h30 às 12h30, na capital paulista.
Alcançar a igualdade de gênero está entre os maiores desafios globais da atualidade,
previsto inclusive nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ao promover uma
edição do ‘Diálogos de Valor’ exclusiva sobre o tema, a companhia pretende aprender com
empresas que são referência no assunto no mercado.
Entre os palestrantes do evento, estarão Denise Hills, presidente da Rede Brasil do Pacto
Global da ONU e superintendente de Sustentabilidade e Negócios Inclusivos do Itaú Unibanco,
Maristella Iannuzzi, diretora Global de Diversidade e Digital da Schneider Electric, e Ana Franzoti,
gerente de Recursos Humanos da Unilever Brasil.
Membros dos Comitês da Duratex, liderança e colaboradores da companhia também
estarão presentes no evento, a fim de que o tema seja discutido e faça parte da agenda interna da
Duratex.
A companhia é associada do Movimento Mulher 360, iniciativa empresarial em prol do
desenvolvimento econômico da mulher no Brasil, sendo a primeira companhia do setor de
Materiais de Construção a integrar o movimento.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, listada no novo
mercado, controlada pela Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de
Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra, Duratex, Durafloor e Ceusa, é uma das 10 maiores
empresas do mundo nos setores nos quais atua e a maior produtora de painéis de madeira
industrializada e pisos, louças e metais sanitários do Hemisfério Sul.
Com sede em São Paulo, possui 24 unidades industriais e florestais estrategicamente
localizadas no Brasil, além de três fábricas de painéis na Colômbia. A Duratex também é
proprietária da Caetex, joint venture criada para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas.
Suas ações estão listadas no Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa) e
na versão 2018/2019 do Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&FBovespa – ISE.

