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Depois de ter o melhor ano de sua história em 2008, a fabricante de tubos e conexões Tigre 
não se intimida em dar continuidade a seus planos de expansão, dentro e, principalmente, fora 
do País.  
 
A empresa teve no ano passado um crescimento de 20%, o que a elevou ao nível recorde de 
R$ 2,3 bilhões de faturamento. Os lucros saltaram 25%, para R$ 151 milhões.  
 
Além do ano excepcional que a construção civil teve no Brasil, a Tigre contou também com a 
forte expansão de seus negócios no exterior - as operações fora tiveram crescimento de 50% 
em 2008, e sua participação dentro da empresa subiu de 28%, em 2007, para 35%.  
 
A expansão foi resultado de um plano de internacionalização a que a empresa catarinense deu 
início no final da década de 90, e que resultou em 15 aquisições e 11 novas fábricas ao longo 
da década, espalhadas em oito países da América Latina, além dos EUA. Em 2008, teve o 
impulso de uma aquisição no Peru e a inauguração de fábricas no Equador e Colômbia, o que, 
somado a investimentos internos, ampliaram a capacidade produtiva em 30%.  
 
"Nossa intenção é que as operações no exterior cheguem a 40% das vendas nos próximos 
quatro anos ", disse Evaldo Dreher, vice-presidente da Tigre até final de março, quando 
assumirá a presidência no lugar de Amaury Olsen, que deixará o cargo depois de 15 anos à 
frente da empresa.  
 
Para 2009, a Tigre projeta um crescimento global de 6% - mesmo tendo verificado queda na 
faixa dos 8% nas vendas de janeiro e fevereiro, comparadas a um ano antes. "No nosso setor, 
60% das vendas tradicionalmente se concentram no segundo semestre", disse Dreher, 
aguardando uma melhora no mercado a partir da segunda metade do ano. Já no exterior, a 
alta esperada para 2009 é de 25%, galgado pela inauguração de duas fábricas, Uruguai e 
Argentina, que entram em funcionamento até junho.  
 
Além destas unidades, resultado de investimentos iniciados no ano passado, a Tigre continua 
atenta para novas oportunidades de entrar em países em que ainda não está ou ampliar a 
participação onde já chegou. Os próximos alvos em vista são a Guatemala, como porta de 
entrada para a América Central, e o México, onde já possui uma operação e país de origem de 
seu principal concorrente: o grupo petroquímico Mexichem, controlador da fabricante brasileira 
de tubos Amanco.  
 
Mesmo nos Estados Unidos a empresa reabriu os olhos para janelas de aquisição, já que 
muitas concorrentes locais quebraram e os preços dos ativos, no cálculo dos executivos da 
Tigre, estão entre 30% e 40% mais baratos que alguns anos atrás. "Ainda é um país muito 
atraente pelo volume", disse Dreher. Segundo o presidente, Olsen, mesmo em crise os norte-
americanos ainda consomem dez vezes mais tubos e conexões que os brasileiros - é um 
mercado de 400 mil peças ao ano, contra a estimativa de 40 mil peças anuais no Brasil.  
 
Em um prazo maior, a Tigre cogita ainda uma operação própria na África, o que seria seu 
primeiro investimento fora do continente - hoje, a região é, sozinha, destino de metade das 
exportações da Tigre. Estas, no entanto, não são o foco da empresa, e significam pouco mais 
de 3% dos negócios.  
 
Planos para o Brasil  
 
No longo prazo, mesmo o Brasil pode ganhar uma nova fábrica da Tigre, que ainda sofre com 
altos custos de logística e distribuição. Hoje, a empresa calcula ter 50% do mercado nacional, 
possui seis fábricas e inaugura nas próximas semanas a sétima unidade, localizada nas 
proximidades de Recife.  
 



Com uma posição mais madura no País, e com o encolhimento prometido no mercado 
imobiliário, a Tigre conta com os projetos do PAC e os programas de habitação popular que o 
governo anunciou para continuar crescendo.  
 
Enquanto no exterior a empresa ainda está em fase de ampliar a base fabril, os principais 
investimentos para o País em 2009 irão para novo produtos e fortalecimento da marca. Serão 
R$ 100 milhões aplicados em pesquisa e desenvolvimento, e outros R$ 50 milhões em 
marketing. Em 2008, o investimento em marketing foi de R$ 41 milhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C1. 


