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Flavio Maluf e sua trajetória profissional. Flávio
Maluf é presidente da Eucatex Brasil.
Flávio Maluf trabalha no Grupo Eucatex desde 1987, e durante a
sua tragetória passou por diversas áreas da empresa até chegar
onde chegou. Flavio Maluf é hoje presidente da Eucatex.
4/1/2015 11:19:29 AM
Flavio Maluf e sua trajetória profissional
Flávio Maluf, brasileiro, nascido em 02 de Dezembro de 1961, formou-se em engenharia mecânica
pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), na cidade de São Paulo. Morou no exterior por
um ano, trabalhando e estudando administração na renomada Universidade de Nova York - NYU.
Em 1986, Flavio Maluf casou-se com Jacqueline de Lourdes Coutinho Torres. Fruto deste
relacionamento entre Flavio Maluf e JacquelineTorres nasceram seus tres filhos. Uma filha de 22
anos formada em Engenharia Quimica em Londres, um filho de 19 anos formado em admistração de
empresas também na Fundação Armando Álvares Penteado e um outro filho de 15 anos, que esta
se preparando para seguir os passos do pai e cursar engenharia, na Inglaterra.
Flávio Maluf trabalha no Grupo Eucatex desde 1987, e durante a sua tragetória passou por diversas
áreas da empresa até chegar onde chegou. Iniciou a sua carreira na área de trade da empresa, e
depois de alguns anos migrou para a área industrial onde ficou até 1996. Neste mesmo ano, seu tio
que naquela época era o atual presidente da empresa, o convidou para fazer parte do quadro de
executivos do Grupo Eucatex, e após grande sucesso e colaboração para os bons resultados da
empresa, por um acordo entre todos os envolvidos e familiares, em 1997 Flavio Maluf assumiu a
presidência do Grupo Eucatex onde esta até hoje, focando em inovação e investindo fortemente para
lançar novos produtos no segmento.
Ao assumir a presidência da empresa, Flavio Maluf iniciou um processo de modernização, conforme
o seu formato de gestão. Que segundo ele, tem um prefil agressivo, de uma pessoa que busca a
perfeição e o sucesso da companhia todos os dias. Ele se considera um executivo bastante
presente, mas nao centralizador. Uma entrevista realizada pela emobile.com.br com Flavio Maluf –
“Ele não disperdiça oportunidades” conta detalhes sobre os planos do executivo na carreira, vida
profissional e sonhos que ele almeja alcançar.

A história do Grupo Eucatex teve inicio em 1951, como a primeira empresa brasileira a pensar em
em conforto ambiental e acústico e a usar o eucalipto como matéria-prima para a produção de
chapas e painéis. A primeira fábrica, hoje conhecida como Unidade Chapas, foi inaugurada em Salto
- São Paulo, em 1954. Lá, a Eucatex iniciou suas atividades produzindo forros acústicos e chapas
soft de fibras de madeira e pouco depois passou a fabricar chapas isolantes e acústicas. Os
negócios do grupo evoluíram rapidamente e hoje o empreendimento atende as necessidades de
fabricantes de móveis e grandes industrias de contruções civil. Além do mercado externo, com
portas e chapas. No ano de 2010 a Eucatex, sob o controle de Flavio Maluf, inaugurou uma nova
fabrica, também localizada na cidade de Salto. Atualmente a empresa conta ainda com outra fábrica,
na cidade de Botucatu.
Além de suas responsabilidades com a empresa, Flavio Maluf faz questão de fazer parte de eventos
beneficentes e voluntários afim de ajudar a comunidade local e ajudar ao próximo. Colaborou
recentemente com o Hospital e Maternidade Ídio Carli, antiga casa de Saúde Santa Emília.

