
 

 

 
Tigre é eleita a melhor empresa para se trabalhar do setor da construção 
 

São Paulo, 20 de outubro de 2015 - A Tigre, multinacional brasileira líder na fabricação 

de tubos, conexões e acessórios no país e uma das maiores do mundo, foi eleita a 

melhor empresa para se trabalhar do setor da construção civil pelo Guia “Melhores 

Empresas para Você Trabalhar”, da revista Você S/A, da editora Caras. O evento de 

premiação foi realizado nesta segunda-feira (19), na Sala São Paulo, na cidade de São 

Paulo (SP). 

 
“Ser escolhida a melhor empresa para se trabalhar no setor da construção é muito 

importante para a Tigre, pois mostra que estamos avançando na direção correta”, 

afirma José Renato Domingues, diretor de Recursos Humanos e Comunicação Interna 

do Grupo Tigre.  

 
Essa é a 17ª vez consecutiva que a Tigre é contemplada entre as 150 melhores 

empresas para se trabalhar do Brasil. Na premiação, foi destacado o planejamento 

estratégico 2015-2020 e as cinco batalhas determinadas pela companhia: ser fera em 

tubos e conexões, expandir os negócios, melhorar a produtividade, gerir pessoas e 

manter o foco em sustentabilidade e inovação. Outro destaque foi a capacitação por 

meio da Academia Tigre e a formação de jovens carentes em cursos 

profissionalizantes. 

 
Sobre a Tigre 
 
A Maior fabricante de materiais plásticos para construção e líder no Brasil em tubos e 
conexões de PVC, o Grupo Tigre oferece linhas completas de produtos que atendem os 
mercados predial, de infraestrutura, de irrigação e industrial. Fundada em 1941, a empresa 
tem crescido ano a ano no Brasil e no exterior. Seu faturamento anual é superior a R$ 3 
bilhões. São 10 fábricas no Brasil e 13 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (3), 
Colômbia, Equador, Peru (1), Estados Unidos, Paraguai e Uruguai.  Além das linhas que levam a 
marca Tigre, Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura e TIGRE-ADS 
(tubulações de PEAD para saneamento e drenagem). A companhia lança cerca de 500 produtos 
por ano, desenvolvidos em seu Centro de P&D, localizado em Joinville (SC). Com 7 mil 
profissionais, a Tigre é reconhecida pela cultura de valorização das pessoas, pelo forte 
relacionamento com seus parceiros e clientes, e pela política consistente de sustentabilidade. 

 
 



 

Mais informações para a imprensa 
CDN – Comunicação Corporativa 
Patricia Pesce / Marisol Morão / Júlio Franco 
(11) 3643 2773/ (11) 3643 2789 / (47) 9974 4591 
patrícia.pesce@cdn.com.br/ marisol.morao@cdn.com.br / imprensa@tigre.com 
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