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GRUPO PAMESA: ENTRE OS MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS  

FEIRAS INTERNACIONAIS EM CUBA E NO CHILE  

FEIRAS INTERNACIONAIS 

Sempre na vanguarda na participação de 
feiras e eventos, neste mês de Outubro a 
Pamesa marcou presença na BCTE 2016, 
a Brazilian Ceramic Tiles Experience, sedi-
ada este ano na capital do Chile, Santiago. 
O evento reúne os mais importantes fabri-
cantes de pisos e revestimentos em cerâ-
mica e porcelanato do país. Entretanto, a 
participação internacional da empresa não 
parou por aí. Com a participação da edi-
ção 2016 da Feira internacional de Hava-
na, Cuba, em parceria com a Apex-Brasil 
(Agência brasileira de promoção à Expor-
tação), a Pamesa celebrou sua entrada no 
promissor mercado cubano, sendo a única 
fábrica brasileira a participar do evento, 
encantando com produtos únicos e de óti-
ma aceitação pelo público como uma das 
mais importantes e influentes marcas do 
mundo no segmento. 

O grupo Pamesa mais uma vez foi destaque na imprensa, 

dessa vez, sendo citado em manchete do jornal Expan-

sión, em circulação na Espanha. A matéria exalta sua mais 

recente aquisição de planta industrial: Ceramicas TAU, da 

Espanha. Com isso, o grupo ocupa hoje a oitava coloca-

ção no ranking dos maiores produtores de cerâmica de 

revestimentos no mundo. Um orgulho desta nação euro-

peia que hoje é a segunda colocada no ranking de países 

exportadores desse material. 75% do volume de produção 

da Pamesa Espanha atende fundamentalmente o mercado 

internacional, estando presentes em mais de 100 países 

ao redor do mundo.  Contando com o volume fabricado na 

Pamesa do Brasil, o Grupo Pamesa ocupa a sexta posição 

global com cerca de 75 milhões de metros quadrados fa-

bricados.  

Estamos orgulhosos de fazer parte deste grupo de presti-

gio mundial. É a Pamesa levando qualidade e estilo para 

lares do mundo inteiro, buscando incansavelmente encan-

tar seus clientes e colaboradores. 
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Dr.  Francisco  Leandro  de  

Araújo Júnior, médico e cli-

ente Pamesa em Pernambuco 

nos enviou o depoimento in-

formando o que achou dos 

produtos adquiridos e instala-

dos em sua residência: 

“Usamos nesta piscina o pro-

duto Pacific Blue 30x60 da 

Pamesa, a qualidade e a bele-

za do revestimento excedeu 

as nossas expectativas. Ficou 

belíssimo e nos deixou muito 

satisfeitos.”   

CASACOR 2016 PERNAMBUCO  

A CASACOR é reconhecida como a maior e 

melhor mostra de arquitetura, decoração e 

paisagismo das Américas. Em Pernambuco 

foi a 19° edição e aconteceu entre os dias 

23 de setembro à 06 de novembro trazendo 

42 projetos assinados por arquitetos e deco-

radores renomados. A Pamesa marcou pre-

sença com o porcelanato esmaltado Etna 

Concreto 19x58, no projeto Bangalô Teahu-

poo assinado pelo arquiteto Juliano Dubeux. 

O porcelanato transcreve madeira petrifica-

da proporcionando um aspecto rústico, dei-

xando-a ainda mais confortável e aconche-

gante. O maior diferencial é a manutenção 

mais fácil e o preço bem mais competitivo 

quando comparado as madeiras.  

ESTUDANTES DO SENAI VISITAM A FÁBRICA 

Estudantes de Química do Curso Técnico 

do SENAI - Paulista, visitaram a fábrica 

da Pamesa no último dia 17 de novembro. 

Visita esta organizada pela professora 

Shirley Freire, o qual mencionou em de-

poimento: “Foi de suma importância a re-

alização da visita técnica e gostaria de 

destacar a excelente receptividade, dispo-

nibilização e retorno de informações em 

todas as fases da visita, esclarecimento 

muito transparente das fases de proces-

sos, com informações técnicas e agrega-

doras ao conhecimento de todos fazendo 

uso de linguagem muito clara e eficaz. A 

busca pela qualidade através da tecnolo-

gia do processo foi um ponto que chamou 

a atenção de todos. Um diferencial.” 

“Me  chamo    
Luciana  Furtado 
sou vendedora 
no  Home  Center 
Tendtudo      
Olinda e em mi-
nha experiência 
de trabalho per-
cebi que não 
basta apenas 
oferecer um bom 
produto, porém é 
preciso conhe-
cermos de perto, 
além de vende-
dora sou consu-
midora dos pro-
dutos Pamesa, 
produtos que pe-
lo qual recomen-
do a todos meus 
clientes por seu 
brilho intenso. 
Como vendedora 
ofereço com se-
gurança pelo 
simples fato de 
ser consumidora 
satisfeita desse 
produto qualifica-
do para o merca-
do cerâmico.” 


