Duratex recebe Troféu Transparência 2018

Companhia é premiada pela terceira vez consecutiva por apresentar com clareza seus dados
financeiros ao mercado
São Paulo, 11 de setembro de 2018 - Conhecido como o “Oscar da Contabilidade”, a Duratex
recebeu, pela terceira vez consecutiva, o Troféu Transparência Brasil, por suas boas práticas
contábeis, com foco na clareza e objetividade que divulga suas demonstrações financeiras ao
mercado. A premiação é uma iniciativa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças,
Administração e Contabilidade (ANEFAC), em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI) e a Serasa Experian.
A Duratex foi premiada na categoria companhias com receita líquida até R$ 5 bilhões. As
empresas vencedoras são escolhidas após análise de mais de duas mil demonstrações financeiras,
realizada pelos alunos dos cursos de mestrado e doutorado da FEA/USP/FIPECAFI. A cada ano, os
critérios para levar o prêmio se tornam mais rígidos. Entre eles estão: a qualidade e o grau das
informações contidas nas demonstrações e notas explicativas, a transparência das informações
prestadas, a qualidade e consistência do relatório de administração e a aderência aos princípios
contábeis, no exercício de 2017.
Para concorrer prêmio não há inscrição. A regra é seguir as melhores práticas e os critérios
exigidos pela organização. A cerimônia de entrega do Troféu Transparência ANEFAC acontecerá no
dia 18 de outubro, em São Paulo.

Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, controlada pela Itaúsa
– Investimentos Itaú S.A – e pela Companhia Ligna de Investimentos. Com as marcas Deca, Hydra,
Duratex, Durafloor e Ceusa, é considerada 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 (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, Sergipe e São Paulo), além de três fábricas de painéis na Colômbia - Duratex 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.

