
 

 

Tigre é destaque no ranking Campeãs da Inovação 

 
Companhia conquista primeira posição na categoria “Material de Construção”, em pesquisa 

realizada pela Revista Amanhã 

  
A Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e uma das maiores provedoras de 

soluções para o setor da construção civil, foi a campeã da categoria “Material de 

Construção”, no ranking Campeãs da Inovação, desenvolvido revista Amanhã, do Rio 

Grande do Sul. Nesta edição, a pesquisa contou com a participação de 

aproximadamente 200 empresas e originou o ranking das 50 mais inovadoras do Sul.  

 

Na colocação geral, a Tigre conquistou a quarta posição. Além disso, a empresa teve 

destaque nas categorias ‘Estratégia’, que avalia o alinhamento entre a inovação e o 

plano de negócios; ‘Recursos’, que identifica recursos voltados para o aprimoramento e 

suas sinergias, e ‘Processo’, que avalia as metodologias que as empresas adotam desde 

a geração de ideias até o desenvolvimento de serviços e produtos.  

 

“A inovação está no DNA da Tigre, permeando toda a empresa, seja na gestão, nos 

processos ou no desenvolvimento de produtos. Por esse motivo, estar entre as 50 

empresas mais inovadoras da região Sul indica que os investimentos estão gerando 

resultados positivos. Nosso objetivo é seguir apresentando soluções ainda mais 

inovadoras para o mercado”, reforça Luis Roberto Ferreira, diretor-executivo de 

Marketing, Vendas e Inovação da Tigre.  

 

Sobre a Tigre  

Com uma história de mais de 75 anos, o Grupo Tigre é o maior fabricante de materiais 

plásticos para construção e líder no Brasil em tubos e conexões de PVC. Sinônimo de 

pioneirismo e inovação, a Tigre oferece produtos que atendem os mercados predial, de 

infraestrutura, de irrigação e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui 

aproximadamente sete mil funcionários e onze plantas no Brasil e doze no exterior: 

Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Peru, Estados Unidos, Paraguai e 

Uruguai. Além de tubos e conexões, também fazem parte do portfólio as marcas Claris 

Tigre (esquadrias de PVC), Tigre Ferramentas para Pintura e Tigre-ADS (tubulações de 

PEAD para saneamento e drenagem). 
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