Duratex participa de evento HR Rewards em São Paulo
Encontro trará discussões sobre políticas de remuneração e benefícios das companhias, além de abordar as
melhores práticas do uso da tecnologia como aliada das estratégias de RH

A Duratex marca presença no HR Rewards, um dos maiores encontros de líderes e
profissionais de gestão da remuneração e benefícios do Brasil, para discutir e trocar experiências
sobre o tema que ocupa espaço de destaque nas agendas das empresas. O evento, nos dias 1 e 2 de
agosto, promovido pela EBDI (Enterprise Business Development & Information), aborda temas
relacionados ao mundo corporativo e promove o intenso compartilhamento de conhecimentos. A
iniciativa é desenvolvida com o intuito também de acompanhar as evoluções das relações
trabalhistas e sindicais. Participam dos debates profissionais da área de RH com atuação nacional.
O uso de tecnologias nas estratégias de RH será um dos principais temas do evento. O
Gerente de Remuneração e Recompensa da Duratex, Olavo Chiaradia, participará do painel “Até
onde T.I. ajuda e atrapalha no novo papel do RH?”. Na ocasião, o executivo comentará sobre as
iniciativas da empresa com algumas tecnologias como admissão digital, assistente virtual e people
analytics, além de debater sobre a importância da tecnologia para aplicação nas políticas de
remuneração e benefícios como forte aliada ao trabalho de profissionais responsáveis por análises
e diagnósticos.
Para Olavo Chiaradia, participar do debate é essencial para fortalecer a incorporação de
tecnologias à estratégia de pessoas. “O objetivo é reforçar nosso propósito e desmistificar as
questões mais burocráticas do RH para aproximar, ainda mais, nossos colaboradores e gerar valor
para o negócio. Queremos ampliar nosso networking, identificar novos projetos e parcerias e
compartilhar essa experiência com os participantes do evento”, afirma Chiaradia.
Além da troca de experiências e ideias, os participantes devem analisar como as empresas
estão se preparando para acompanhar os movimentos do mercado em relação às suas políticas de
remuneração e benefícios, avaliando as melhores práticas de meritocracia, as demandas dos
colaboradores e a competitividade entre as companhias.
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 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 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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