
 

  

Tigre ganha “Oscar do Atendimento Brasileiro”  

 
Grupo conquista novamente o Prêmio Época Reclame Aqui –  

As Melhores Empresas para o Consumidor 

  

Joinville, 31 de outubro de 2017 – A Tigre, líder na fabricação de tubos e conexões e 

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

prêmio Melhores Empresas para o Consumidor, iniciativa da Revista Época e do site 

Reclame Aqui que também se intitula o “Oscar do Atendimento Brasileiro”. 

 

Na categoria Casa e Construção – Fabricantes, a Tigre obteve 71.840 pontos, contra 11 

mil pontos do segundo colocado. A empresa obteve 35.906 votos, de um total de 56.396 

votos da pesquisa popular, neste segmento. 

 

O prêmio foi entregue em São Paulo, no dia 30 de outubro e incentiva as empresas a 

buscarem excelência nos relacionamentos, por meio do aprimoramento de seus 

processos, para atingir alto índice de solução de problemas. 

 

“O bom relacionamento com todos os públicos é um dos principais pilares da Tigre e 

resultou, mais uma vez, em importante reconhecimento nacional. Por isto consideramos 

esse prêmio tão importante. Entender que problemas acontecem e estar preparados 

para resolvê-los rapidamente também contribui para a construção da reputação positiva 

da Tigre”, avalia Luis Roberto Ferreira, diretor executivo de marketing, vendas e 

inovação. 

 

Para serem elegíveis, as empresas inscritas precisam manter-se por pelo menos oito 

meses com classificação superior e passam por uma avaliação do Reclame Aqui, que 

define as indicadas em cada uma das 85 categorias. Após essa fase, são submetidas à 

votação popular no site do Prêmio. Neste ano, aproximadamente 5,3 milhões de 

internautas - novo recorde da pesquisa - participaram da iniciativa.   

 

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 

https://www.tigre.com.br/tigre-solucoes-para-agua-e-efluentes


 

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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