Duratex divulga ao mercado Relatório Anual
2018
Publicação destaca as principais realizações
da companhia no período

São Paulo, 25 de fevereiro de 2019 – A Duratex divulga seu Relatório Anual, referente ao ano
de 2018, e traz informações sobre os principais resultados econômicos, ambientais e sociais
alcançados ao longo do ano, assim como as principais decisões e atividades realizadas, . O
material evidencia o Propósito da companhia em oferecer Soluções para Melhor Viver e
destaca os grandes marcos da Duratex no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.
Entre eles está a parceira com o grupo austríaco Lenzing AG, para a construção da fábrica de
celulose solúvel, as obras de modernização e ampliação do parque fabril da Ceusa e o conjunto
de decisões estratégicas adotadas para otimizar os ativos da companhia, o que resultou em
uma grande reorganização estrutural interna. O documento traz também informações sobre
os produtos e serviços lançados para clientes e consumidores e as práticas inovadoras e
sustentáveis voltadas para o meio ambiente e comunidades.
Confira abaixo algumas das principais conquistas obtidas pela Duratex no ano de 2018:
•
•
•
•
•
•

Receita líquida consolidada de R$ 4,9 bilhões;
Lucro líquido recorrente de R$ 271,2 milhões, 50,1% maior do que o período anterior;
2% da receita investidos em tecnologia e inovação;
Redução de aproximadamente 50% na taxa de acidentes com afastamento;
Referência em gestão de recursos hídricos de acordo com o Carbon Disclosure Project
(CDP);
R$ 2 milhões destinados a ações de Investimento Social Privado que beneficiaram mais
de 15 mil pessoas de 13 diferentes comunidades do entorno da companhia.

A publicação do Relatório Anual da Duratex acontece desde 2004 e evidencia a importância da
transparência das informações. O documento é elaborado, desde 2013, de acordo com a

versão G4 da Global Reporting Initiative e segue as diretrizes do Relato Integrado,
desenvolvido pelo Conselho Internacional para Relato Integrado, a fim de retratar, de
forma cada vez mais objetiva, como a empresa gera valor no médio e longo prazo para
a sociedade por meio de seus negócios, sendo assegurado pela KPMG.

Acesse todos os dados do Relatório Anual 2018 da Duratex por meio do link:
www.duratex.com.br/Relatorio-Anual-2018/

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 carteira 2019/2020 do ISE (Índice de Sustentabilidade
Empresarial, da B3 Brasil, Bolsa, Balcão
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