Duratex investe R$ 94 milhões em ampliação da
unidade de revestimentos cerâmicos

O aporte será destinado à modernização e novas instalações fabris, que ampliará em 83% a
capacidade produtiva da unidade
A Duratex anuncia o investimento de R$ 94 milhões em sua unidade de revestimentos
cerâmicos, da marca Ceusa, em Urussanga, Santa Catarina. O valor será destinado à instalação de
uma nova linha com tecnologia de ponta, além da modernização dos processos já existentes que
elevará a capacidade total de produção para 11 milhões de m² ao ano com o aumento de 83%.
Além de incrementar a produtividade industrial, os novos processos e equipamentos
permitirão a fabricação de produtos com maior valor agregado. “O investimento faz parte do
plano estratégico 2025 da Duratex e está totalmente alinhado ao propósito da companhia, que é
de oferecer Soluções para Melhor Viver”, afirma Antonio Joaquim de Oliveira, Presidente da
Duratex.
Segundo Oliveira, os investimentos permitirão ampliar a participação no mercado de
produtos para construção e decoração. “A decisão de investir reforça o quanto a Duratex prioriza
a maximização de valor de seus produtos, oferecendo um portfólio completo de soluções com
foco em inovação e qualidade”, acrescenta.
Com o objetivo de ampliar seu portfólio e oferecer soluções mais completas para diversos
tipos de ambientes, em agosto de 2017, a Duratex adquiriu 100% de participação na Ceusa,
importante fabricante de revestimentos cerâmicos. Além da Ceusa, a companhia possui as marcas
Durafloor (pisos laminados e LVT), Deca (louças e metais sanitários), Hydra (chuveiros e torneiras
elétricas) e Duratex (painéis de madeira e revestimentos de paredes e forros).
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.
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