
 

 

  
Tigre figura no ranking das 60 marcas mais valiosas do Brasil 

 
  

São Paulo, 22 de maio de 2017 – A Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e uma 

das maiores provedoras de soluções para o setor da construção civil, foi escolhida uma 

das 60 marcas mais valiosas do Brasil, segundo especial da IstoÉ Dinheiro. A marca ficou 

na 43º posição no ranking geral, que considerou 33 categorias, 500 marcas e 13.200 

entrevistas no Brasil. 

 

A 11ª edição do levantamento analisou duas dimensões: financeira – valor do negócio 

da empresa e o valor dos seus intangíveis, onde reside a marca; e performance de 

imagem –a influência da marca no processo de decisão dos consumidores e investidores.  

A fonte para a pesquisa é um estudo BrandZ, consultoria de marcas, especializada em 

avaliação, estratégia e implementação de branding.  

 

“Estar entre as marcas mais valiosas do país demonstra que estamos no caminho certo, 

comprometidos com a criação de uma Tigre cada vez mais forte e relevante para os 

consumidores dos nossos produtos. Por isso seguimos investindo em inovação e nos 

comunicando de forma consistente nos mais diferentes mercados onde a marca se faz 

presente. Além de muito querida e primeira na mente dos brasileiros quando o assunto 

é construção, estar entre as marcas mais valiosas do Brasil reforça o imenso valor e 

diferenciação que a Tigre conquistou em seus mais de 75 anos de história”, afirma Gisele 

Medeiros, gerente de marca e mídia da Tigre. 

 

Sobre a Tigre 

Com uma história 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 mais de 40 países, possui cerca de 

sete mil funcionários e oito plantas no Brasil e 13 no exterior: Argentina (2), Bolívia (2), 

Chile (3), 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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