Duratex recebe premiação da Época Negócios 360º
Companhia foi eleita em primeiro lugar como a melhor empresa do Brasil na categoria
Materiais de Construção e Decoração
São Paulo, 25 de outubro de 2018 - A Duratex, mais uma vez, reafirma sua posição de
liderança no mercado nacional e é reconhecida pela 7ª edição do Anuário Época Negócios 360º
como a melhor empresa na categoria “Materiais de Construção e Decoração”.
Dentro de seu setor, a Duratex conquistou o primeiro lugar em Governança Corporativa,
Inovação e Pessoas, além de destaque nas áreas de Desempenho Financeiro, Sustentabilidade
e Visão de Futuro. Já no nacional, nos quesitos Inovação e Pessoas, a companhia foi considerada
a quinta melhor, concorrendo com 338 empresas que foram analisadas pelo ranking este ano.
Promovida pela revista Época Negócios, da Editora Globo, em parceria com a consultoria
técnica da Fundação Dom Cabral, a iniciativa reconhece as melhores empresas do país nos
diferentes segmentos da economia a partir de avaliação que leva em conta seis aspectos: Saúde
Financeira; Governança Corporativa; Capacidade de Inovação; Visão de Futuro; Políticas de RH
e Responsabilidade Socioambiental.
“Estamos muito felizes com essa conquista. Ter o reconhecimento deste anuário, que
envolve uma avaliação 360º das empresas, comprova que estamos fazendo um trabalho sério e
de qualidade. Enfatizamos diariamente a importância de termos padrões elevados de
governança corporativa e da busca por oferecer soluções completas que, efetivamente,
proporcionem um melhor viver aos clientes e consumidores”, afirma Antonio Joaquim de
Oliveira, Presidente da Duratex.
Entre os fatores que levaram a este reconhecimento estão a revisitação do
Planejamento Estratégico 2025 da companhia, as ações de redução de custos, ganhos de
produtividade e eficiência implementadas por meio do Sistema de Gestão Duratex – SGD e o
lançamento da Estratégia de Sustentabilidade da companhia, que contempla 45 metas
desafiadoras a serem atingidas até 2025.
A cerimônia de premiação da sétima edição do Anuário Época Negócios 360º aconteceu
nesta quarta-feira, 24 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, Ceusa, Duratex e Durafloor, 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.
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