Duratex cria Corporate Venture Capital para investimentos em
start-ups e scale-ups
Visando a ampliação de sua rede de negócios, a Duratex cria um fundo de Corporate
Venture Capital (CVC) para investimentos em start-ups e scale-ups, em múltiplos
estágios, com um primeiro aporte de R$ 100 milhões. A Companhia é a única cotista
deste fundo, porém contará com o auxílio da Valetec, uma gestora de venture capital
especializada.
Por meio desta iniciativa, a Duratex acompanhará as macrotendências de transformação
e inovação do setor de construção, reforma e decoração, por meio do desenvolvimento
de negócios relevantes no longo prazo. Esta nova frente tem como objetivo mapear
potenciais disrupções dos negócios e produtos da Companhia, além de ser o veículo
adequado para abordar oportunidades identificadas em seu core business.
“O CVC é mais um importante passo para a materialização da cultura de inovação da
Duratex, além de abrir novas frentes de atuação da Companhia que possibilitam avanços
importantes em seu processo de digitalização e aprimoramento da jornada do
consumidor”, informa o presidente da Duratex, Antonio Joaquim de Oliveira.
Sobre a Duratex
A Duratex S.A. é uma empresa brasileira, privada e de capital aberto, com ações listadas no
segmento do Novo Mercado (o mais elevado padrão de Governança Corporativa). A Companhia
possui como acionista controlador a Itaúsa – Investimentos Itaú S.A – e o Bloco Seibel. Com as
marcas Deca, Hydra, Duratex, Durafloor, Ceusa e Portinari, 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, além de ser uma das
maiores produtoras de revestimentos cerâmicos do Brasil.
Com sede administrativa em São Paulo, possui 16 unidades industriais e operações florestais
estrategicamente localizadas (Estados de Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo), além de 3 fábricas de painéis na
Colômbia - Duratex Colômbia. A Duratex também possui participação societária na da LD
Celulose, por meio de joint venture com o Grupo Lenzing AG e na Caetex, joint venture criada
para o plantio de florestas de eucalipto em Alagoas, com 49% e 50% de participação,
respectivamente.
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