Duratex anuncia a retomada das operações da Unidade de Itapetininga
Fábrica no interior paulista reativa as linhas de produção MDF e MDP
A Duratex, considerada uma das 10 maiores empresas do mundo nos setores nos quais atua e a
maior produtora de painéis de madeira industrializada, revestimentos cerâmicos e pisos, louças e metais
sanitários do Hemisfério Sul, anuncia a retomada da Unidade de Itapetininga, no interior de São Paulo.
Em 2015, por conta do cenário econômico e dos seus reflexos nos setores de construção civil e
mobiliário, a empresa havia optado por reduzir temporariamente a produção da unidade. Neste mês, a
unidade volta a operar. A retomada já estava prevista no planejamento estratégico da companhia, que
também contemplava um crescimento nas exportações, e foi impulsionada pelos sinais de melhora da
economia nacional, somado ao aumento das vendas nos mercados interno e externo.
“A Unidade de Negócio Madeira da Duratex é estratégica para companhia e a retomada de
Itapetininga mostra que conseguimos superar um cenário adverso vivido pelo mercado há três anos”, diz o
Vice-Presidente da Unidade de Negócio Madeira, Henrique Marcondes.
A fábrica - estruturada para operar no modelo “flex”, alternando a produção de MDF e MDP - é a
unidade mais moderna de painéis da empresa. A intenção é que, pelo menos, 50% da capacidade seja
utilizada inicialmente e o ritmo para retomada total dependerá do mercado.
A empresa priorizou a recontratação dos antigos colaboradores. Desde dezembro de 2017, a unidade
já iniciou o processo seletivo. Cerca de 90% dos ex-colaboradores já foram recontratados e recolocados e a
primeira fase das recontratações foi finalizada.
“Nossas expectativas para 2018 com a retomada da Unidade de Itapetininga são aumentar a
competitividade da companhia, flexibilidade logística e o atendimento aos nossos clientes na região. Também
pretendemos continuar com a geração de empregos e fomentar ainda mais o crescimento regional”,
completa o vice-presidente.

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.
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