Garagem Duratex divulga os nomes
das sete scale-ups que serão aceleradas
em programa de inovação aberta
Centenas de empresas de todo o Brasil se inscreveram para participar do programa e
ter acesso a mentorias com executivos da Duratex e da rede da Endeavor
Após quase três meses, a Duratex e a Endeavor, organização global e sem fins
lucrativos de fomento ao empreendedorismo, anunciam os nomes das sete scale-ups
escolhidas para participar da 1ª edição do Garagem Duratex.
Ao todo, quase 400 empresas inovadoras em produtos, serviços e tecnologia
aplicados ao setor de material de construção e decoração e à cadeia operacional e
industrial participaram da seleção. Destas, cerca de 59% estão localizadas na Região
Sudeste do País. O processo de seleção teve como base avaliações nos seguintes
temas selecionados pela própria Duratex: Soluções para Construção e Reforma;
Soluções de Eficiência Operacional e Soluções para Criação de Plataformas Digitais,
que estão alinhados com o Plano Estratégico 2025 da companhia.
O Garagem Duratex conta com a rede de mentores da Endeavor e de executivos
da Duratex para mentorar as sete scale-ups selecionadas até abril de 2019.
“Acreditamos na importância da cultura de inovação para que a Duratex ofereça,
cada vez mais, soluções para melhor viver. Nossa expectativa com o Garagem Duratex
é acelerar, mapear e até mesmo gerar negócios com empresas de alto potencial de
crescimento e com diferenciais competitivos claros”, afirma o Head de Inovação da
Duratex, Bruno Antonaccio.
Segundo dados da Endeavor, empresas que participaram em 2017 de programas
de aceleração da organização alcançaram, em média, aumento de 55% no
faturamento e de 50% no número de colaboradores. Em 2017, por exemplo, as
empresas aceleradas criaram mais de 4 mil postos de trabalho no Brasil.

As empresas selecionadas foram:
AH!SIM
Solução completa para execução de obras de reformas de interiores, com
padronização, controle e execução por equipe própria.
Decorati
Marketplace que conecta aqueles que precisam realizar uma reforma residencial com
todas as empresas exigidas para executar o projeto. Por exemplo, arquitetos,
pedreiros, pintores, empresas de produtos de design, entre outras.
Gabster

Ferramenta 2 em 1: de um lado, um plugin para SketchUp com biblioteca 3D e
orçamento em tempo real e, do outro, uma solução para marcenarias automatizarem
a produção a partir de integrações com as máquinas, logística de peças, uso de
Barcode, RFID e sequenciamento de produção.
Hekima
A Hekima desenvolve e aplica tecnologias de computação cognitiva – Big Data e
Inteligência Artificial, com o objetivo de ajudar as grandes empresas a transformarem
dados em informação para tomada de decisão e, assim, melhorarem a performance
de negócios.
Monkey
Plataforma para grandes empresas (sacados ou sponsors) na qual seus fornecedores
podem visualizar seus recebíveis e encontrar os melhores créditos, oferecidos por
investidores plugados à plataforma.
Taqe
Aplicativo gamificado com aulas e testes (português, lógica, conhecimentos gerais e
etc). E solução para cargos de entrada e operacionais e técnicos para empresas com
grande volume de contratação.
Veremobili
E-commerce de mobiliário com desenvolvimento próprio e produção terceirizada,
com montagem “faça você mesmo” em casa.

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.

Sobre a Endeavor

Organização global sem fins lucrativos com a missão de multiplicar o poder de
transformação dos empreendedores. No Brasil desde 2000, promove um ambiente
de negócios que estimule o crescimento e o impacto dos empreendedores à frente
das Scale-ups, empresas de alto crescimento com modelo escalável e inovador.
Nesses quase 20 anos de trabalho, já ajudou a gerar mais de R$ 4,5 bilhões em
receitas anualmente e mais de 45.000 empregos diretos através do apoio a
empreendedores; além de acelerar mais de 600 scale-ups (negócios que apresentam
alto crescimento e modelo de negócios escalável) com programas de aceleração.
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