
 

 

 

Áreas de atuação  
As posições estão distribuídas entre os negócios e entre as estruturas:  
 
 

Comercial  

O papel desta área é estabelecer parcerias com nossos clientes e consumidores, por meio 
do relacionamento com os diversos canais de distribuição, revendas, grandes clientes, home 
centers, construção civil e lojas especializadas de construção e decoração. 

Este é um ambiente dinâmico, que interage com as demais áreas da empresa, e cujo foco é 
estar sempre próximo dos clientes, atuando de forma consultiva entendendo e antecipando 
suas necessidades para garantir um elevado nível de serviço.  Além de atuar de forma 
propositiva, conectando tendências de mercado e mantendo uma atitude disruptiva. 

  

Industrial  

A área industrial possibilita atuação em diversas funções dentro da gestão do processo 
produtivo, além de colaborar com a implantação dos métodos mais modernos de controle e 
de produção. As atividades envolvem planejamento, engenharia industrial, manutenção, 
logística e armazenagem. 

As áreas que compõem o Industrial têm o desafio de atuar em sinergia tanto internamente 
quanto na relação com as demais áreas da empresa, visando à melhoria contínua de 
processos, qualidade e otimização de custos.  

  

Desenvolvimento de Produto e Marketing  

Os profissionais desta área estão sempre conectados às tendências, através da realização 
de análises de portfólio, mercado e concorrência. 

O objetivo é desenvolver produtos de alta qualidade, tecnologia, performance e design que 
antecipem os movimentos de mercado, conectando a empresa e sua estratégia aos seus 
clientes em toda a jornada de consumo, por meio do relacionamento com profissionais e em 
diversos canais on e off-line, sempre pensando em novas soluções e influenciando o 
mercado.  

  

  



 

 

 

S&OP e Logística  

O objetivo da área é proporcionar aos clientes e consumidores um alto nível de serviço 
através da excelência em processos, integração das áreas comercial, desenvolvimento de 
produto e marketing, industrial e financeiro. 

Suas atividades envolvem desde o planejamento das demandas de curto e médio prazo à 
entrega efetiva do produto, ou seja, uma jornada de processos conectada 
para otimização da cadeia produtiva. 

 

Planejamento e Gestão 

Esta área tem como principal objetivo realizar a conexão entre a área industrial e as 
demandas comerciais. 

Os desafios são diversos e as principais atividades estão relacionadas a planejamento e 
controle da produção, gestão de pedidos, gestão logística e planejamento de materiais e 
custos.  

 

Administração, Finanças e Relações com Investidores  

Esta diretoria contempla diferentes atividades, como o planejamento e acompanhamento 
de curto e longo prazos dos resultados, elaboração de planos de investimentos, gestão do 
fluxo de caixa, definição e implementação da estratégia de financiamento, gestão do capital 
de giro, execução das compras necessárias para a operação (equipamentos, insumos, 
serviços e materiais), gestão dos recebíveis e pagamentos, dentre outras. 

A área tem por finalidade apoiar o crescimento dos negócios, subsidiar as tomadas de 
decisão com informações e análises e disponibilizar ferramentas para tornar o dia a dia da 
empresa mais eficiente, de forma a trazer melhor retorno dos recursos alocados nas 
operações.  

  

Gente e ESG 

A área atua como parceira estratégica do negócio, garantindo práticas de gestão de pessoas 
e apoio ao desenvolvimento dos colaboradores e à transformação cultural da organização. 
Dentre suas responsabilidades estão: atrair, selecionar, desenvolver e reter os profissionais 
alinhados à cultura e que queiram construir a Dexco do futuro. E para consolidar ainda mais 
sua atuação nos pilares ambiental, de governança e social, a companhia criou uma gerência 
de ESG (Environmental, Social and Governance, em inglês). 



 

 

Na área ambiental, o nosso objetivo é garantir um crescimento sustentável e manter o 
balanço positivo de carbono. No pilar social, realizar um trabalho focado nos colaboradores 
e na sociedade. Este compromisso já se traduz hoje na cultura organizacional da 
Companhia, que tem sido essencial para construir uma empresa mais inclusiva, inovadora e 
atenta às necessidades de sua gente. 

Em Governança, temos compromisso com a transparência e prestação de contas com base 
no propósito de Soluções para Melhor Viver, além de participação ativa na divulgação de 
informações relevantes para o mercado e iniciativas e ações para melhoria dos resultados 
da Companhia e cumprimento de obrigações legais. 

   

TI e Negócios Digitais  

É uma das forças estratégicas da empresa. Esta diretoria vem atuando em um movimento 
de transformação digital visando trazer vantagem competitiva para a empresa. 

Nesta área, os profissionais vivenciam o dia-a-dia de uma organização de Tecnologia, 
garantindo conhecimento em back office, arquitetura, segurança da informação e 
governança de TI e desenvolvendo uma visão ampla dos processos da companhia. Além 
disso, utilizam tecnologias disruptivas e metodologias ágeis.  

 

 


