
 

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, sediada este ano 

na capital do Chile, Santiago. O evento reúne os mais impor-

tantes fabricantes de pisos e revestimentos em cerâmica e 

porcelanato do país. Entretanto, a participação internacional 

da empresa não parou por aí. Com a participação da edição 

2016 da Feira internacional de Havana, Cuba, em parceria 

com a Apex-Brasil (Agência brasileira de promoção à Expor-

tação), a Pamesa celebrou sua entrada no promissor merca-

do cubano, sendo a única fábrica brasileira a participar do 

evento, encantando com produtos únicos e de ótima aceita-

ção pelo público como uma das mais importantes e influen-

tes marcas do mundo no segmento. 

O grupo Pamesa mais uma vez foi destaque na imprensa, 

dessa vez, sendo citado em manchete do jornal Expansión, 

em circulação na Espanha. A matéria exalta sua mais re-

cente aquisição de planta industrial: Cerâmicas TAU, da Es-

panha. Com isso, o grupo ocupa hoje a oitava colocação no 

ranking dos maiores produtores de cerâmica de revestimen-

tos no mundo. Um orgulho desta nação europeia 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 internacio-

nal, 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  glo-

bal  com  cerca  de  75  milhões  de  metros quadrados fa-

bricados. 

Estamos orgulhosos de fazer parte deste grupo de prestígio 

mundial. É a Pamesa levando qualidade e estilo para lares 

do mundo inteiro, buscando incansavelmente encantar seus 

clientes e colaboradores.  

FEIRAS INTERNACIONAIS EM CUBA E NO CHILE 

GRUPO PAMESA : ENTRE OS MAIORES PRODUTORES MUNDIAIS 



Como é a sua história 

com a Pamesa? 

Quando recebi a ligação 

da Pamesa para começar 

a trabalhar, que foi em 

Agosto de 2015, fiquei 

muito feliz, radiante! Des-

de então me sinto realiza-

da pelo meu trabalho. 

Aprendi a dar valor nas 

minhas conquistas e en-

trar na Pamesa foi uma 

delas. 

Adoro estimular os ven-

dedores, sempre me divir-

to muito com todos... Fa-

ço campanhas, tiramos 

fotos, é vendas e diver-

são. 

Amo o que faço e a Pa-

mesa foi a empresa que 

me abriu as portas para 

descobrir o que é traba-

lhar com prazer, sou gra-

ta por fazer parte desta 

grande família! 

O Fileto Rústico Cinza foi o produto es-

colhido para ser aplicado na Sala de Es-

tar e na parede da escada, conforme po-

de ser observado nas fotos ao lado. 

“ Fiquei muito satisfeita e achei lindo  o 

resultado dos produtos que escolhi.” dis-

se a cliente Meire de Goiânia. 

A cliente ressaltou que vai completar a 

parede da sala, afinal o resultado ficou 

excelente. 

A Pamesa lança uma nova coleção de 

cerâmicas no formato 60x60, sendo 

uma série econômica, inspirada nos 

produtos mais vendidos do mercado. 

Essa linha foi desenvolvida com intui-

to de popularizar formatos maiores 

com a qualidade de via úmida/

atomizada e resistentes a mancha e 

marca d’agua, com a qualidade que 

só a Pamesa pode oferecer. A cole-

ção dos 60x60, série econômica é 

composta de nove modelos que tra-

zem desenhos e elegância ao consu-

midor final. 

CERÂMICAS 60X60 SÉRIE ECONÔMICA 

COLUNA DO CLIENTE 

TREINAMENTO : PAMESA X DICICO COLABORADOR    

DO MÊS  

NOME: Sandra Cunha 

Oliveira 

LOJA ATUANTE:       

Dicico          

A Dicico é a varejista de materiais pa-

ra construção com o maior número de 

lojas no país possui 54 unidades no 

estado de São Paulo. A excelência no 

atendimento e o preço baixo também 

são seus diferenciais competitivos. 

E para aprimorar sua equipe, o treina-

mento “ O Quarto Elemento Essencial 

na Cerâmica” está sendo apresentado 

em várias lojas da rede, o conheci-

mento dos produtos Pamesa adquirido 

pelos vendedores oferecem à eles se-

gurança e argumentos de venda ga-

rantindo uma pós venda sem transtor-

nos para o consumidor final.  


