
 

 
Tigre é uma das empresas que mais evolui em 

 Reputação, Responsabilidade e Governança Corporativa 
 

Companhia foi a 1ª colocada no setor da Indústria da Construção, além de ter  
avançado 30 posições no ranking da MERCO de Reputação Corporativa  

 
Joinville, 12 de abril de 2018 – O Grupo Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e um dos 
maiores provedores de soluções para o setor da construção civil, é destaque no ranking MERCO 
de Reputação Corporativa como uma das quatro empresas que mais evoluiu em ‘Reputação’ e 
‘Responsabilidade e Governança Corporativa’ em 2017. Como resultado, a empresa subiu 30 
posições em ambos os quesitos.  Além disso, concorrendo com importantes empresas do setor, 
a Tigre garantiu a primeira colocação no segmento da Indústria da Construção no ranking 
Setorial de Empresas. 
 
Participam desse ranking as 100 empresas que obtiveram o maior número de “menções” como 
companhias com melhor reputação no País. Para a realização do estudo, foram consultadas 
aproximadamente 2 mil pessoas divididas em três principais grupos: executivos, especialistas e 
consumidores. “Para nós da Tigre é uma honra e uma satisfação participar de um monitor como 
esse e verificar que avançamos 30 posições em relação ao ano anterior. Em 2017, 
implementamos diversas práticas de Governança Corporativa e agora estamos colhendo bons 
frutos. Isso nos mostra que estamos no caminho certo e em constante ascensão”, explica Luiz 
Fernando Turatti, diretor de marketing corporativo da companhia.  
  
A MERCO é um monitor corporativo de referência na América Latina e Espanha que vem 
avaliando a reputação das empresas desde o ano 2000 e, a verificação, é realizada pela KPMG. 
 
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 um amplo portfólio de produtos que atendem os mercados predial, de infraestrutura, de irrigação 
e industrial. Presente em cerca de 40 países, possui sete mil funcionários, 11 plantas no Brasil e 12 no 
exterior: Argentina (2), Bolívia (2), Chile (2), Colômbia, Equador, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Uruguai. 
Além de tubos e conexões, fazem parte do portfólio as marcas Claris Tigre (esquadrias de PVC), Tigre 
Ferramentas para Pintura, Tigre-ADS (tubulações de PEAD para saneamento e drenagem), Fabrimar 
(metais sanitários) e TSAE – Tigre Soluções para Água e Efluentes. 
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