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Após um ano de estudos e pesquisas de mercado, a Tigre lança hoje na Feira Internacional da 
Construção (Feicon) uma nova empresa de acessórios para banheiro, lavanderia e áreas 
externas voltadas para as classes C e D. Batizada de Plena, a nova empresa já chega ao 
mercado com um portfólio de 100 produtos, muitos deles incorporados da própria Tigre. Como 
adiantou o Valor em agosto de 2007, a intenção da Tigre é fazer com que a Plena siga o 
mesmo caminho de internacionalização.   
 
A Plena vai atuar em um segmento em que a Tigre participava, mas de forma marginal. A 
companhia ainda tem no mercado produtos como tampa de vasos sanitários, lixeiras ou porta-
sabonetes com a marca Tigre. Toda essa linha de acessórios desaparece do portfólio da maior 
empresa de tubos e conexões de PVC e passa a integrar a cesta de produtos da Plena. A nova 
companhia vai ampliar o que a Tigre já produzia na linha de acessórios e deve dobrar seu 
portfólio nos próximos dois anos.   
 
A criação da Plena foi a maneira encontrada pela Tigre para focar suas áreas de negócio e 
também aproveitar de forma mais ampla o crescimento a taxas chinesas que a indústria de 
materiais de construção vem experimentando desde o ano passado.   
 
A Tigre investiu R$ 25 milhões na nova companhia, que será liderada por Evandro Sant'Anna. 
Cerca de R$ 10 milhões foram aplicados na construção de uma fábrica na cidade mineira de 
Pouso Alegre, onde também ficará a sede da companhia. Boa parte dos recursos serão 
utilizados também em uma agressiva campanha de marketing.   
 
A Tigre espera que a Plena esteja faturando algo próximo a R$ 100 milhões em 2010. 
Contando com a rede de distribuição da Tigre, a companhia inicia as vendas em cerca de 15 
mil pontos de comercialização no Brasil. Para 2010, a aposta da Plena é de que seus produtos 
sejam comercializados em 30 mil pontos de venda.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 abr. 2008, Empresas/Indústria, p. B7 


