Duratex inaugura Sala de Inovação
na unidade de Recife
Iniciativa tem como objetivo oferecer um espaço que estimule os colaboradores
a terem ideias inovadoras aos desafios da companhia
Recife, 18 de fevereiro de 2019 – Investir em inovação na Duratex é focar no
desenvolvimento de soluções para melhorar os ambientes e, consequentemente, a vida
das pessoas. E para que esse tema esteja ainda mais presente no dia a dia daqueles que
atuam na empresa, a companhia acaba de inaugurar uma Sala de Inovação na unidade
de Recife, no Pernambuco, onde está instalada a unidade de Louças Deca. O espaço visa
a estimular os colaboradores que trabalham nas operações industriais a proporem
soluções inovadoras para os desafios da companhia.
“A experiência adquirida no dia a dia da fabricação de louças traz aos colaboradores
muito conhecimento e domínio sobre os produtos, fator que ajuda no surgimento de
ideias para aprimorar processos. Incentivar a busca por soluções é valorizar o
conhecimento e experiência dos colaboradores, trazendo-os para mais perto das
conquistas da companhia”, destaca Neuri Grams, gerente da Unidade de Recife.
Com a Sala de Inovação, a Duratex promove um ambiente que incentiva ações
colaborativas, em que os profissionais se sintam inspirados e participem de diferentes
discussões, por isso, o espaço fica localizado bem próximo à produção e prioriza a
funcionalidade para que os colaboradores usufruam de um ambiente instigante para o
surgimento de novas ideias.
A fim de fomentar o tema em toda a empresa, a companhia ainda mantém, desde 2012,
o programa Imagine, iniciativa que estimula todos os colaboradores a inscrever ideias
em um portal interno criado exclusivamente para o assunto.

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 23 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
2019/2020 da B3 - ISE.

