
 

 

Ranking de Inovação destaca Tigre mais uma vez 

  

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

soluções para o setor da construção civil, está novamente entre as empresas mais 

inovadoras do Brasil, segundo ranking do jornal Valor Econômico. 

 

O anuário Valor Inovação Brasil contou com levantamento da Strategy&PwC em sua 

terceira edição. Na classificação geral, a Tigre ficou na 66ª posição. No setor de 

Materiais de Construção e Decoração, a empresa é terceira mais inovadora.  

 

O ranking menciona o Portal Pra Toda Obra, o Programa Mundo Tigre e a capacitação 

de mais de 100 mil pessoas por ano como destaques de inovação do Grupo. 

Com 15 mil itens em seu portfólio, o Grupo lança cerca de 500 produtos por ano. 

Tem 115 patentes registradas no INPI e 15% da receita provém de produtos lançados 

nos últimos 5 anos. 

 

“O objetivo é ter produtos cada vez mais práticos, que atendam a necessidade do 

consumidor e do instalador”, destaca Sandro Silva, gerente de Inovação da Tigre. 

 

Nos últimos anos, o Grupo vem desenvolvendo canais de comunicação permanentes 

com startups, acelerando ainda mais o desenvolvimento de produtos e serviços que 

tenham sinergia com a cadeia de negócios da Tigre, ampliando cada vez mais a oferta 

ao público. 

 

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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