Vicunha Têxtil anuncia novo CEO
Com mais de 40 anos de trabalho na Vicunha Têxtil, Ricardo Steinbruch passa agora a
exercer a função de Presidente do Conselho de Administração da companhia, sendo o
principal responsável pelo planejamento estratégico e visão de longo prazo da
organização. José Maurício D’Isep é o novo CEO e assume o cargo com o desafio de
manter o ritmo de profissionalização e as metas de crescimento e
internacionalização da empresa. Com uma vasta experiência em diversos
negócios, José Maurício foi Diretor Executivo Financeiro e Supply Chain da Vicunha
por 10 anos.
A decisão se dá após uma série de transformações realizadas na corporação ao longo
dos últimos anos, pautadas pelo desenvolvimento de soluções inovadoras e
diversificadas sob o olhar do cliente e pela antecipação de tendências globais para o
setor. Reconhecida como líder mundial na produção de tecidos índigos, brins e
estampados, a multinacional brasileira completou 51 anos recentemente e mantem
como orientação estratégica o foco no mercado jeanswear, entregando qualidade,
agilidade e sustentabilidade.
“Daremos continuidade ao plano estratégico desenhado para a organização, nos
apoiando fortemente em nossa cultura como grande viabilizador desta evolução e
fazendo respeitar os princípios em que realmente acreditamos: integridade e
relações duradouras, autonomia e conhecimento, gente e diálog o aberto, resultado
com foco do cliente, inovação e excelência e, por fim, agilidade e simplicidade”,
comenta Ricardo Steinbruch.
Sobre a Vicunha Têxtil
Com mais de 50 anos de mercado, a Vicunha é líder mundial na produção de índigos e brins e referência
quando o assunto é jeanswear. Posicionada entre as maiores indústrias têxteis do mundo, a empresa
conta com quatro unidades produtivas no Nordeste - estados do Ceará e Rio Grande do Norte - uma
fábrica no Equador e outra na Argentina, além de filiais na América do Sul, Europa e Ásia. A gestão de
recursos escassos e a preocupação com o fator humano são uma das principais bandeiras defendidas
pela fabricante, que segue as mais rígidas normas de preservação ambiental e elabora ações e
programas visando a segurança e o desenvolvimento das pessoas. A Vicunha utiliza modernas
tecnologias apoiadas nos conceitos de redução, reciclagem e reuso, e reafirma toda
sua responsabilidade criando produtos mais sustentáveis e fabricados de forma consciente.

