Satisfatórias conquistas do Grupo Fragnani
2015 foi um ano de comemorações para o Grupo, que conta com as empresas
cerâmicas Incefra, Incenor e Tecnogres.
O Grupo Fragnani terminou o ano com ótimas notícias. A primeira delas foi com o
reconhecimento do Grupo pela renomada revista Ceramic World Review, a qual
divulgou o preview do ranking das maiores indústrias cerâmicas produtoras do
mundo, elaborado pelo Departamento de Pesquisa da Acimac. O Grupo
destacou-se como o maior produtor de pisos e revestimentos cerâmicos do Brasil
e o 5º maior do mundo.
A prestigiada edição 2015 da revista Valor 1000 - do jornal Valor Econômico –
publicou a nova colocação do Grupo Fragnani, o qual conquistou mais 29
posições no ranking das 1.000 maiores empresas e está na 884ª colocação.
Destacando-se nos segmentos de materiais de construção, está entre as
primeiras em alguns indicadores, tais como, 4º lugar em giro do ativo e 4º lugar
em rentabilidade.
Além desses triunfos, a unidade Incefra também decolou no reconhecimento. A
empresa recebeu a adorável notícia da premiação Destaque Preservação
Ambiental do Jornal do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o qual realizou
uma pesquisa junto ao Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, CONAMA,
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e Prefeitura. Foram 1.000 empresas
brasileiras reconhecidas que adquiriram o Selo Verde.
Por fim, a Incefra também conquistou, na Aba 06 meses, a carinha verde no site
Reclame Aqui. Alcançar “ótimo" na reputação desse site popular, é um grande
desafio e comprova a agilidade no atendimento dos clientes e consumidores.
_________________________________________________________________
Sobre o Grupo Fragnani
O Grupo Fragnani possui 3 indústrias cerâmicas: Tecnogres e Incenor, instaladas
em Dias D’Ávila - BA e a empresa sede Incefra, localizada em Cordeirópolis - SP.
A primeira indústria do Grupo está há mais de quatro décadas no mercado. E
hoje, junto com as demais unidades, forma um Grupo reconhecido
mundialmente.

