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lgumas pessoas perguntam como é
para a tramontina atravessar mais de
um século de história. não há uma resposta única. são vários os fatores que
permitem à empresa vencer tantos anos. Um fator
fundamental é a certeza de querer evoluir sempre,
buscar novos significados, estar atenta e aberta ao
aprimoramento permanente. a empresa tem 106
anos, mas grande parte do que faz hoje foi criada
há menos de uma década. nosso mix de produtos, com mais de 18 mil itens, é sempre renovado.
nossas estruturas e processos internos se mantêm
em evolução constante e os investimentos em
tecnologias e soluções de automação são expressivos. mas para que tudo ocorra com equilíbrio,
esse movimento se inicia sempre na vontade demonstrada pelas pessoas, para que a organização
esteja sempre conectada com uma sociedade em
transformação. É com esse espírito que apresentamos esta nova th. na sua 37a edição, a revista está sendo mostrada em novo projeto gráfico
para oferecer a você uma pequena amostra do
que fizemos em 2017, o que confere o nome da
publicação: ser um retrato do que somos “hoje”.
desejamos que você tenha uma boa leitura e que
localize em cada página desta th as respostas sobre como a tramontina atravessa mais de um século de sua história.
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confira toda a linha
de ferramentas industriais
em tramontina.com/PRO
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trabalho em

f e r r a m e n ta s i n d u s t r i a i s
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solução da tramontina Pro para trabalhos
em altura oferece mais de 250 produtos
para atender à nr 35 – que determina os
padrões de segurança e saúde no trabalho
realizado no alto de prédios, plataformas, estruturas
ou máquinas, com altura superior a 2m. entre acessórios para amarração e ancoragem e composições
de ferramentas com organizadores e acessórios, tudo
foi projetado para evitar que as ferramentas caiam e
causem acidentes.
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InOvaçãO

na maleta
o
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s carros híbridos, que combinam motor a combustão com
elétrico, já estão circulando pelo Brasil – e exigem cuidados
específicos. atenta a essa oportunidade, a tramontina Pro
lançou uma solução com ferramentas isoladas para manutenção desses veículos. entre os itens estão um torquímetro isolado, um
cabo t, soquetes e luvas. a novidade integra a linha iec 60900, feita
especialmente para proporcionar mais segurança a quem trabalha com
eletricidade. os itens são indicados para atividades em baixa tensão –
até 1.000v em corrente alternada e 1.500v em corrente contínua – e
atendem a todas as exigências da nr 10 e da norma internacional iec
60900 (equivalente à europeia en 60900).

8

reparo De Veículos
com mais conforto
agora, os profissionais de oficinas mecânicas têm uma
opção que traz mais conforto ao seu trabalho. a esteira metálica com encosto lançada pela tramontina Pro
tem almofada de cabeça e base estofada. a atividade
fica mais fácil graças aos rodízios giratórios emborrachados com 75mm de diâmetro, instalados em um corpo tubular de alta resistência que suporta até 170kg
de carga.

muita luz
para trabalhar
a alta capacidade de iluminação é
o grande destaque da nova lanterna de Led da tramontina Pro. são
12 Leds frontais e mais três Leds
superiores – tudo isso combinado
com a tecnologia smd, que garante alto brilho com baixo consumo
de energia em comparação ao Led
tradicional. Proteção contra infiltração, base giratória em 180° e base
magnética são alguns dos atributos
que fazem desta lanterna a escolha
certa para trabalhos em ambientes
pouco iluminados, ideal para pendurar no capô de automóveis durante manutenções.
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sImuladOr

3D

para projetos De oficinas

a

tramontina inovou mais uma vez e trouxe
ao mercado um simulador 3d para projetos
de oficinas automotivas e industriais. Quem
quiser organizar e aumentar a produtividade de um ambiente de trabalho pode acessar o site
tramontina.com/pro3d e inserir as medidas do local.
o serviço permite configurar os ambientes e adicionar
portas, janelas, decoração e até simular colorações diferentes para os móveis. após, é só adicioná-los para
visualizar o resultado. depois, basta solicitar o orçamento dos móveis selecionados e um representante
da tramontina entra em contato. sem compromisso.

brocas De aço ao cromo para fibrocimento
tramontina master: DurabiliDaDe e alta resistência
as novas brocas para fibrocimento vieram para complementar a linha de brocas da tramontina master. com
alta resistência mecânica em uso intenso, podem ser usadas em perfuração de postes, caibros de madeira e
telhas de fibrocimento. o corpo em aço ao cromo e o comprimento de haste prolongado garantem o desempenho mesmo em locais de difícil acesso ou em casos de furos mais profundos. disponíveis em nove tamanhos
– de 1/4” a 5/8”.
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G ar aG e m

saiba mais sobre a
linha de GaraGem em
tramontina.com/GaraGem

va
rIe
da
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em Veículos
utilitários
elétricos

o

s utilitários elétricos elettro são ideais para
quem busca veículos leves e silenciosos, seja
para transportar carga ou receber passageiros. Fáceis de dirigir, os utilitários são fabricados no Brasil, oferecem assistência técnica em todo
o país e não emitem co2. Para quem prefere veículos
personalizados, é possível escolher entre oito cores de
carenagem e teto sem custo adicional.
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elas
dãO
um
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quanDo o assunto é economia

a
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s lavadoras de alta pressão da tramontina são
sinônimo de limpeza e
economia de água. os
novos produtos da linha contam
com recursos que garantem muito
mais praticidade e economia. agora
com moderno sistema de stop total,
que desliga o motor e alivia a pressão interna por meio da liberação do
gatilho, gerando economia de energia e água. os engates rápidos facilitam a montagem e desmontagem
das mangueiras, e o novo conector
vem com um filtro que evita a entrada de sujeira no equipamento.
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13

área de serviço

área de serviço? confira em:
tramontina.com/areadeservico

ta n
ques

pequenos e funcionais

A
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s áreas de serviço têm ficado cada vez menores nos imóveis atuais – principalmente nas
grandes cidades. Isso exige que as empresas
fiquem atentas e desenvolvam itens funcionais e enxutos, pensados para esses locais. Disposta a
acompanhar essa tendência, a Tramontina lançou um
tanque de encaixe de apenas 40cm x 40cm. Fabricado
em aço inox, monobloco, o produto está disponível com
acabamento acetinado ou polido.
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móv e i s

uma linha completa em:
móveis para você
tramontina.com/moveis

LINHA TOSCANA
DE CARA NOVA

P

lanejada pelos designers italianos Edi & Paolo Ciani, a linha é totalmente funcional – mas não abre mão da elegância. O novo acabamento Eco Clear ajuda a proteger e destacar as fibras da madeira
nobre Muiracatiara, que compõe os móveis. As cadeiras, que vêm
montadas, podem ser empilhadas. Já os assentos e encostos são feitos em
tecido impermeável Aquablock.
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pa
ris?
que tal
um café em

T
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ransmitir a sensação de
apreciar bons momentos
em um café parisiense é a
proposta da Coleção Paris.
Os acabamentos em amêndoa
e tabaco realçam a leveza e a
sofisticação do design, remetendo
à elegância da capital francesa. E
ainda é possível escolher entre três
cores de assentos para montar o
conjunto que melhor se adapta ao
seu estilo.
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nova

mesa

para uma sala
de jantar de impacto

O

s adeptos de um estilo clássico e elegante
na decoração agora contam com as mesas Belle Époque, que combinam com as
cadeiras da mesma linha. Disponíveis nos
modelos redonda (1,20m), quadrada (1,20m x 1,20m)
e retangular (1,00m x 1,80m), além de três opções de
cor – preto, branco e transparente. Para causar impacto na sala de jantar.
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coz i nha

tudo sobre cozinha em
tramontina.com/cozinha

Mais um cooktop
produz i do no br asi l

C

tramontina hoje n0 37

om diferenciais de potência, segurança e
economia de energia, os cooktops por indução estão em alta no Brasil. Por isso, a
Tramontina passou a fabricar no país mais
um modelo do produto – o New Square Touch B
4EI 60. Uma das vantagens é a redução do custo de
produção, que torna o produto ainda mais atraente. Outra é a variedade de recursos como o booster,
que utiliza a potência máxima do equipamento para
acelerar a fervura ou o cozimento.
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a C O I fa C e r t a

para projetos minimalistas

o

s minimalistas de plantão ganharam uma opção de coifa
para deixar a cozinha ainda mais clean. a coifa de embutir incasso 75 pode ser instalada dentro do móvel, proporcionando um visual mais discreto e colaborando com quem
tem problemas de espaço. o ruído é mínimo, mas a capacidade de
sucção é máxima.

inoVação em misturaDores

U

m misturador com bica independente para
água filtrada – eis aí mais uma inovação da
tramontina. o modelo monde Filter é o único da categoria que conta com esse diferencial e pode ser usado com todos os filtros do mercado
com entrada de 1/2’’. Para deixar o consumo de água
ainda mais seguro, é fabricado em aço inox aisi 304,
livre de chumbo.
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PERSONALI D A D E n a h o r a d e

co z i n h a r
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A nova linha Bakery oferece um toque personalizado para a cozinha dos chefs de todos os dias. Os detalhes em
cobre complementam de forma sofisticada a proposta de design dos produtos – que vão de utensílios e panelas
até assadeiras e kits para bolo e cupcake. Todos com revestimento interno antiaderente Starflon T1.
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linha

pamplona:
do fogão à mesa

O

s sabores caseiros de sopas, caldos, risotos
e feijoadas agora podem ser preparados
em uma linha pensada especialmente para
eles. Os jogos Pamplona têm um design
exclusivo que pode ir à mesa sem perder o charme.
Já a tampa em vidro facilita o preparo – afinal, ver a
refeição é uma forma de também saboreá-la.

Linha
Córdoba:
versatilidade
todos os dias

V

ersatilidade e beleza podem, sim, fazer parte dos
mesmos produtos para a
cozinha. Um exemplo é
a nova linha Córdoba, com tampa
de vidro temperado com saída de
vapor e revestimento externo siliconado que dá um toque especial aos
produtos. Produzidas em alumínio
reforçado, as panelas são revestidas internamente com antiaderente
Starflon T3. Para completar, podem
ser utilizadas tanto em fogão a gás
como nos elétricos e vitrocerâmicos
(por resistência elétrica).
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assista e descubra
um mundo de possibilidades em:
Bit.LY/tramontinaBreakFast

reaK
ast

energia para iniciar o Dia

n

ada como um bom café da manhã para começar o dia cheio
de energia. e por que não preparar os alimentos com utensílios mais charmosos? a linha Breakfast oferece cores quentes
e estampas sob medida para a principal refeição do dia. entre
copos, pratos, frigideiras e bowls, destaca-se a tapioqueira para um café
da manhã ainda mais saudável e nutritivo.
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frigiDeira

C O m m Ú lt I p lO s
aC a b a m e n tO s

F
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undo triplo para que os alimentos fiquem prontos
mais rápido, economizando tempo e energia. revestimento em cerâmica para cozinhar com menos
óleo. estrutura de aço inox para finalizar receitas
no forno. cabo com revestimento em silicone antitérmico. o que mais uma linha de frigideiras pode oferecer?
a tramontina adicionou nessa receita o acabamento em
alto brilho e a possibilidade de uso em diversos tipos de
fogões. e ainda vai à máquina de lavar! o resultado: a
nova frigideira ceramic Grafit brilha quando o assunto é
economia, durabilidade e praticidade. vem nas versões
toda em aço inox e com cabo de silicone.
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para refeiçÕes

maIs
CO lOr I da s
noVos
moDelos De
moeDores

na correria diária, pequenas paradas são essenciais
para recuperar as energias. a linha mixcolor foi lançada pela tramontina para colorir os lanches rápidos
do dia a dia. taças e potes em candy colors tornam as
pausas mais agradáveis e divertidas.
assista para conhecer a linha completa em:
Bit.LY/tramontinamixcoLor

o

s novos moedores da tramontina
combinam elegância com funcionalidade. Um deles, de aço inox e
acrílico, é duplo: de um lado, pode
ir o sal, e do outro, a pimenta. Basta virar, ajustar para o tamanho de grão desejado e moer.
Já as outras opções vêm em aço inox e acrílico
ou bambu e podem armazenar qualquer um
dos temperos, pois também conta com ajuste
de moagem. todas com design arrojado para
atrair os olhares à mesa.
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leveza em

ta
lhe
res

A linha Plenus tem talheres leves para uma
mesa elegante. Vem com três opções de
cores, além de um kit para queijos e facas
para os mais variados cortes. Lâminas de
aço inox e cabos de polipropileno garantem a resistência dos produtos.

Uma nova
proposta
e m u t e n s í l io s

U
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tensílios de silicone trazem mais tranquilidade
para quem faz questão de
cuidar suas panelas com
carinho. E se, além disso, eles ainda forem charmosos? Esta é a proposta da Tramontina com a linha
Matiz, que traz conchas, colheres e
espátulas em novos traços nas cores
vermelho, amarelo e cinza. Uma garantia de sucesso na cozinha.
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Madeira e
inox são
gar ant i a
de sucesso

D

entro da onda industrial,
a madeira e o aço inox invadiram as cozinhas mais
atuais. E a Tramontina
acompanha essa tendência com a
nova linha de utensílios Cucinare. Leves e versáteis, eles vão dar
um toque de design tanto à mesa
quanto a bancadas e paredes. São
espátulas, colheres, garfos e pegadores – tudo para quem faz questão
de fazer bonito.

linha de
talheres
co m p l e t a

S

abe aquela linha de talheres
completa, que tem todos os
itens para atender a todas as
ocasiões e também ao dia a
dia? Com uma extensa variedade de
itens, a linha Angra possui diferentes
opções de composições de faqueiros
– com 16, 24, 36, 48, 72 e 79 peças
–, além de jogo com 7 peças para
tortas. Acabamento superior torna o
manuseio mais confortável e seguro.
Embalagens especiais para autosserviço completam a linha.
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churrasqueira

churr asco

linha churrasco para
todos os tipos de assadores em:
tramontina.com/chUrrasco

De tambor
versãO 2017

c
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hurrasqueira de tambor se tornou um clássico para os amantes de
uma boa carne. a tramontina fez uma releitura desse tradicional
equipamento e lançou a churrasqueira tcP-400. o design inovador, em aço inox, garante o fogo ideal para um preparo rápido
com baixo consumo de carvão. e o melhor: o produto vem montado. são a
tradição e o design fazendo bonito para o melhor churrasco.
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um bom
ch u r r a s co
pede uma tábua
à altura

A

nova linha de tábuas
Teca garante praticidade tanto no momento
de preparar os cortes do
churrasco quanto na hora de servir os convidados. A madeira Teca
garante a durabilidade do produto,
e o acabamento natural – com um
acessório exclusivo em couro – realça o prazer de preparar os melhores cortes.

novas
workstations
gour met

P

ara quem sonha em ter uma
bancada de trabalho profissional na cozinha de casa, a
Tramontina lançou a nova
linha de Workstations Gourmet.
Compactas, têm espaço para guardar os itens mais usados do dia a
dia – e ainda vêm acompanhadas
de acessórios funcionais integrados. Também podem ser usadas
para servir refeições.
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fazer (ainda mais) no

Centro-oeste
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naugurado em janeiro, o novo Centro de Distribuição de Goiânia/GO conta com 12 mil m² de armazém, 3 mil m² de escritórios e 10 mil m² de área
de preservação ambiental. Estrategicamente localizada no centro do país, esta unidade possui: iluminação natural no armazém e nos escritórios, sistema
de iluminação com LED de baixo consumo, estrutura
completa de coleta e reúso de águas pluviais, pátio
para manobras de caminhões e estacionamento para
clientes e funcionários. Com foco na otimização e
prestação de serviços, a nova estrutura poderá atender com mix de produtos mais completo e com maior
velocidade os clientes dos Estados de Goiás, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, Tocantins e o Distrito Federal.

R e g i ã o d e At u a ç ã o :
GO, MT, MS, RO, AC, TO e DF

Sistema
de troca e
renovação de ar

Iluminação
natural
(armazém e
escritórios)

Luminárias
LED de baixo
consumo

Fechamento
em telhas
sistema termoacústico zipado
(sanduíche)

de infiltração
de água pluvial
para devolução
para lençol
freático

Reúso de
água da
chuva

D a d o s d a co n s t r u ç ã o :

12 mil m²
Ar ma zém

Vãos de
22m entre
pilares

52 mil m²
10 mil m²

14m de pédireito livre

Área total do terreno:

12 docas para
recebimento
e expedição

Áre as Const ruídas:
3 mil m² de escritórios
6 mil m² de pátio de manobras
3,2 mil m² de estacionamento pavimentado (ampliação)

Área de preservação:
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pavIlHãO

teCnO
lOgIa

O

c

om mais de 12,2 mil m2, o novo pavilhão
industrial da tramontina eletrik traduz na
prática a preocupação da empresa com o
meio ambiente e o bem-estar das pessoas.
entre as estruturas pensadas para valorizar os recursos naturais estão a construção de uma cisterna para
utilização de água da chuva, além de placas prismáticas que distribuem a iluminação natural de maneira
uniforme. Um sistema automatizado de ventilação
natural mantém o conforto térmico. contemplam o
projeto o assoalho de madeira, a área verde e a pintura em cores alegres – tudo pensado para criar o melhor ambiente de trabalho para os funcionários.

na tramontina
eletrik

em faVor
Da DurabiliDaDe

U

ma característica importante dos produtos da tramontina
é a resistência ao desgaste causado pela exposição ao sol.
É por isso que a tramontina eletrik conta, agora, com um
equipamento que testa e compara o desempenho de diferentes materiais contra a oxidação causada por raios ultravioleta.
a máquina pode avaliar até 48 variedades de materiais ao mesmo
tempo e contempla até desgastes bem específicos, como aqueles
causados pela umidade ou pela luz solar através de um vidro. tudo
para garantir a maior durabilidade dos produtos.
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nova
fábrica

de baixelas

A
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gora, a fábrica de baixelas da Tramontina Farroupilha
tem um prédio específico.Os equipamentos utilizados
na fabricação desses produtos foram realocados no
prédio da antiga fábrica de panelas, que passou por
uma reforma e agora conta com 10,4 mil m2 com ótima iluminação natural, luminárias LED de baixo consumo, captação de água
da chuva para reúso, e o layout dos equipamentos foi adaptado
para atender aos novos processos de fabricação.
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Melhorias na linha
de corte de blanks

U

ma nova linha de corte de blanks da marca Stam foi adotada
para alimentar o armazém das chapas utilizadas na produção
das Cozinhas Profissionais na unidade de Farroupilha. A máquina veio para abastecer os equipamentos com tampos planos,
já que conta com um recurso que endireita as chapas de forma muito
mais rápida e precisa do que as demais linhas de corte. O novo recurso
irá atender também à demanda de outras linhas de produtos que necessitam de cortes de tiras.
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P

Usinagem
de alta
precisão

ara aumentar a capacidade de usinagem das
peças de médio e grande portes, o setor de
mecânica da Tramontina Garibaldi adquiriu a
máquina portal Mazak FJV 60/80. O equipamento de última geração permite que grandes moldes, como os que são utilizados nas linhas de caixas
plásticas, peças e carcaças de máquinas, sejam usinados na mecânica própria da Tramontina. Dessa forma,
a fabricação fica muito mais rápida. Com capacidade
para 4 toneladas de carga, a máquina agrega exatidão e qualidade à usinagem graças à alta precisão,
que chega a 0,0001mm.
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Novo
reconhecimento
para as
f e r r a m e n ta s
i sol adas

erramentas manuais isoladas exigidas pela NR 10
são 100% certificadas no CIPeD da Tramontina
Garibaldi. A Norma Regulamentadora NR 10 visa
à segurança das instalações e serviços em eletricidade, estabelecendo procedimentos para garantir
segurança e saúde nesses trabalhos. Para isso, determina a obrigatoriedade do uso de ferramentas manuais isoladas. Para atender à necessidade do mercado
com qualidade e rapidez, em 2010, a fábrica obteve
o reconhecimento de competência técnica no Laboratório de Isolamento Elétrico do Centro de Inovação,
Pesquisa e Desenvolvimento (CIPeD), segundo a norma
NBR ISO/IEC 17025 para a realização do teste dielétrico de 10.000 volts de toda a linha de ferramentas
isoladas, conforme norma internacional IEC 60900.
No final de 2016, ampliou este reconhecimento para a
norma ABNT NBR 9699, junto à Rede Metrológica do
Rio Grande do Sul. Agora, as ferramentas são testadas
e certificadas com mais rapidez, dentro da empresa, e
o certificado de isolação fica disponível para download
no site da Tramontina PRO.
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Testes
rigorosos
para as
coifas

Laboratório de Eficiência e Filtragem
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Laboratório
de Vazão

38

P

ara garantir a satisfação do consumidor, a Tramontina TEEC faz
questão de testar o desempenho
de suas coifas. Para isso, conta com o trabalho dos profissionais do
Centro de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento (CIPeD), especialmente em
dois laboratórios – o de Vazão e o de
Eficiência e Filtragem em Coifas. O primeiro mede o desempenho da vazão da
coifa conforme normas internacionais,
enquanto o segundo avalia a eficiência
do produto na eliminação de odores e na
absorção de gordura.

Prensa elétrica:
mais produtividade
e menos impacto ambiental

P

romover a inovação com o objetivo de aumentar a produtividade e
encontrar soluções de baixo impacto ambiental é um compromisso permanente da Tramontina. É por isso que a empresa investiu
na construção de uma nova prensa elétrica na unidade Cutelaria.
Os movimentos do martelo e da almofada são feitos por servomotores,
o que aumenta a precisão do posicionamento e do controle de força,
facilitando a estampagem. O novo equipamento também facilita o ajuste
e a regulagem da prensa durante as trocas, reduzindo os tempos de parada. Com menor consumo de energia elétrica, graças à capacidade de
regeneração de energia, a solução elimina o descarte de óleo, pois não
utiliza sistemas hidráulicos.
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mais
tecnologia
na montagem

a

s tampas são fundamentais para a segurança e a qualidade das panelas de
pressão. Por isso, as panelas da linha
vancouver agora são produzidas de forma totalmente automatizada. a linha é capaz de
produzir até 250 itens por hora, montando dez
diferentes componentes em uma sequência de 12
operações distintas, e conta com sistema de visão,
robôs, transportador indexado, parafusadeiras eletrônicas e alimentadores, entre outros atributos.
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de tampas
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e n v e r n I z a me ntO

De cabos

a u t O m at I z a d O

a

gora, a tramontina multi conta com um
sistema automatizado para envernizar os
cabos de madeira das suas linhas de ferramentas. os produtos ganham em qualidade de acabamento e, consequentemente, fazem ainda
mais bonito nos pontos de venda. além de aumentar
a produtividade, a automação desse processo reduz os
custos de fabricação, já que o verniz é reaproveitado, e
ainda evita resíduos e odores no ambiente de trabalho.
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COm
prO
mIs
sO

De estar
presente
Para a tramontina, as
camPanhas e açÕes de
marketinG servem não só Para
Promover os atriBUtos de Uma
marca centenÁria, mas tamBÉm
Para diaLoGar com o mercado
e mostrar ao consUmidor
novas maneiras de Fazer
Bonito. o comPromisso: estar
Presente na vida das Pessoas –
seJa QUaL For o seGmento oU
a ocasião.

t r a mOnt I na prO
no auto esporte

a

tramontina esteve presente no programa
auto esporte, da rede Globo de televisão,
com três ações especialmente planejadas
para promover os organizadores modulares
da linha tramontina Pro. além de dialogar com os fãs
de carros, motos e caminhões, as ações serviram para
mostrar que a tramontina também conta com uma linha completa de ferramentas para mecânicos e profissionais do segmento.
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encontros
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a

tramontina também esteve no programa
encontro com Fátima Bernardes, da rede
Globo de televisão. Foram oito ações criadas especialmente para mostrar a diversidade dos produtos da marca – em oportunidades como
dia das mães, dia dos Pais, dicas para decorar, dicas
para receber amigos em casa e sugestões de Lista de
casamento.

COm
fÁt I m a
be r nardes

na mistura Do

C al a
de I
r ãO

tramontina estrelou alguns dos quadros
de maior audiência do programa caldeirão do huck, da rede Globo de televisão. Foram 10 ações ao longo do ano,
colocando a marca em evidência durante atrações
como Lar doce Lar, Boas ações, Felizes para sempre, mandando Bem e Um por todos, todos por
Um. além dos aproveitamentos na tv, a parceria se
estendeu para o portal Gshow, com matérias sobre
as ações da tramontina. Foi “loucura, loucura, loucura”! (expressão de Luciano huck, apresentador
do programa).
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Dose Dupla

nO m a st e rCHe f

m

ais uma vez, a tramontina entrou na receita de sucesso do mais badalado
reality show de gastronomia do Brasil. em destaque, as panelas de aço inox,
as facas century, tábuas, fornos e cooktops – além dos eletroportáteis da
linha tramontina by Breville, que brilharam no masterchef e na 2a edição do
masterchef Profissionais, da rede Bandeirantes de televisão, disputa somente para chefs
profissionais. o patrocínio rendeu vinhetas, chamadas, exposições de produtos e provas
especiais. o ganhador do programa recebeu um kit de produtos. Para a tramontina é
muito importante promover, prestigiar e apreciar a gastronomia.

ingreDientes Digitais

tramontina hoje n0 37

a receita vencedora da tramontina no masterchef também contou com ingredientes digitais. os produtos da marca, por exemplo, ganharam destaque na página de receitas do
programa. Para os amantes da gastronomia, a atração foi a receita tramontina: juntas, a
emissora e a tramontina escolheram a melhor receita entre aquelas enviadas pelos seguidores do masterchef. a vencedora recebeu um kit de produtos da marca.
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Coz i nha
de Che f:
o consumidor
também pÔde
ter uma

“Na compra de uma panela inox
Tramontina, cadastre o cupom no
site e concorra a 100 produtos da
cozinha do Jacquin.” Esse foi o
mote da “Promoção Cozinha de
Chef”, que impactou milhões de
pessoas no Brasil. Focada em consumidores de ambos os sexos, com
idades entre 25 e 49 anos, das classes ABC, a promoção sorteou 20
kits de 100 produtos cada. A divulgação se concentrou nas mídias digitais, com destaque para o YouTube, Facebook, Instagram e Google.
Além disso, enxovais de peças de
PDV foram distribuídos para impactar os consumidores no momento
da compra.
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t r ade
m ar Ke t I ng:

caDa Vez mais perto Do cliente

a
CURIOSIDADES

VOCÊ
SABIA
QUE OS VEÍCULOS
ELÉTRICOS ELETTRO
FORAM DESENVOLVIDOS
PARA ATENDER AOS
MAIS VARIADOS USOS,
COMO TRANSPORTE
DE CARGAS E
DESLOCAMENTO
DE PESSOAS.

COM TOTAL RESPEITO AO
MEIO AMBIENTE, SÃO
SILENCIOSOS E FUNCIONAM
COM BATERIAS, que podem ser
recarregadas com qualquer
tomada elétrica, tanto em redes
127 v como 220v. Os veículos
são leves, com direção fácil e
segura. estão disponíveis na
versão P,M e G.

gora, a tramontina oferece uma estrutura de trade marketing 100% dedicada a
buscar soluções que ajudem o cliente a vender mais. em todos os centros de distribuição (cds), a empresa conta com gestores de trade, cuja missão é apoiar a área
comercial no atendimento de todas as necessidades e peculiaridades de cada Pdv
em que a tramontina está presente. o projeto presta uma série de serviços que ajudam a maximizar os resultados do cliente, tais como calendário promocional com as principais datas do
varejo, acompanhamento, orientação e treinamento da equipe de campo, desenvolvimento
de mobiliário e materiais de visual merchandising para o Pdv, entre outros. além isso, a empresa criou uma equipe de chefs de cozinha para ações de live marketing. em eventos realizados nos próprios Pdvs em todo o Brasil, eles apresentam a marca de uma forma dinâmica,
proporcionando uma experiência mais envolvente com os principais produtos da tramontina.

p r I n C I pa I s O b J e t I v O s d O t r a d e m a r K e t I n g
928808-1.0 - ADESIVO 40x40cm.pdf

criar materiais
adequados para
cada perfil de
Pdv.

Planejar canais
de vendas e
clientes-chave
(key accounts).

melhorar o
posicionamento
da marca e dos
produtos no
varejo.

Garantir a
atuação da
marca junto aos
consumidores
finais.

• FIQUE ATENTO ÀS PRÓXIMAS CURIOSIDADES •
C

M

Y
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RECEBA
AS VISITAS
EM UM LUGAR
INCRÍVEL: A SUA
COZINHA NOVA.

mest re
o retorno triunfal Do

C H urr asq ue I rO

o

personagem que conquistou o Brasil pela sabedoria diante dos espetos foi
o protagonista da campanha “respeito pelo churrasco”.
com astúcia e bom humor, o mestre churrasqueiro deu verdadeiras
aulas de churrasco na televisão, na
internet e em revistas selecionadas.
na tv, a campanha atingiu mais de
13 milhões de espectadores, com um
filme de 30” veiculado nos principais
canais a cabo do país e na rBs tv, do
rio Grande do sul.

churrasco no programa de maior sucesso da tv brasileira aos sábados:
o caldeirão do huck. Já na internet, a campanha apostou na produção
de conteúdo exclusivo e inovador, marcando presença em canais como
exame, veja, esPn, Google, Facebook, instagram e Youtube. o mestre
churrasqueiro foi transformado em história em quadrinhos e levou dicas
exclusivas para aqueles que desejavam se aperfeiçoar na arte de assar,
impactando mais de 21,8 milhões de pessoas. o conteúdo foi concentrado no site da tramontina e divulgado nesses canais com afinidade
com o público principal da campanha – isto é, homens das classes aBc,
com 25 anos ou mais, interessados em esportes, notícias e entretenimento. além de um enxoval completo de materiais de Pdv, a campanha
levou as dicas do mestre churrasqueiro para as páginas das revistas caras, contigo e ana maria, sempre com uma linguagem que mesclava
sabedoria e bom humor.

o destaque foi uma ação especial de

r e s p e I tO p e lO C H u r r a sCO g a n H a
p r Ê m I O n a CO lÔm b I a e nO b r a s I l
mais uma vez o tema churrasco trouxe conquistas importantes para a tramontina. a campanha “respeito pelo churrasco” conquistou o ouro na categoria mantenimiento y accesorios para el hogar no effie awards Latin america em cartagena/colômbia. em outubro foi
a vez de conquistar o Bronze na categoria Gerais – outros Produtos no effie awards Brasil,
evento realizado na cidade de são Paulo. com mais de 40 anos e presente em mais de 40
países, o effie Worldwide é a única premiação internacional que consagra as grandes ideias
que alcançam resultados reais e tangíveis.
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a nt I Q
ade
re nt e
no alVo

ue tal conhecer de forma divertida e criativa
as vantagens do antiaderente starflon, com
a exclusiva tecnologia t? esta foi a proposta
da ação “o Pôster antiaderente”. em um
estande de tiro exclusivo, consumidores e personalidades testaram o antiaderente com disparos de munição
especial: molhos, ovos, tomates, mostardas e outros ingredientes com o prazo de validade vencido. os alvos
eram pôsteres de panelas com antiaderente: os alimentos estouravam e escorriam ao redor da área revestida,
formando verdadeiras obras de arte – que eram fotografadas, assinadas pelos participantes e emolduradas
nas lojas t store. além de consumidores, a ação reuniu
as blogueiras tati romano, sandra matarazzo e Luanda Gazoni, especializadas em gastronomia, e o atleta
Felipe Wu, medalhista olímpico de tiro. o vídeo foi veiculado em mídias como Google, Youtube e Facebook.

sI t e
reformulação no

institucional

c

om o objetivo de oferecer mais dinamismo, interatividade e instintividade na navegação, o novo site institucional da tramontina
já está no ar. as principais mudanças estão na facilidade que o
usuário terá para encontrar os produtos e na experiência do consumidor com a marca. novos filtros de busca, nova disposição dos produtos
– agora eles estão nos cômodos da casa aos quais pertencem – e uma seção
para inspirar e instigar o lado criativo do usuário. outra novidade é a otimização do uso em dispositivos mobile, adaptando-se em qualquer tela.

COI fa s
em Destaque

U

ma boa coifa é fundamental para
quem deseja ter um melhor desempenho na cozinha. Foi nisso
que a tramontina apostou em
um amplo projeto de divulgação das coifas
nacionais nas mídias digitais. em três vídeos
com letterings animados, mídias no Google
para promover o conteúdo educacional do
produto, a campanha mostrou que até mesmo as melhores receitas podem deixar gordura e mau odor pela casa. e mesmo assim,
o consumidor pode prepará-las sem medo.
os vídeos foram veiculados nas redes sociais
da tramontina e na seção “dicas para fazer
bonito” do portal institucional da marca.
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O certo é que

#A
T r a mon
t i na
Tem

A
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campanha #atramontinatem colocou em
evidência no ambiente digital a diversidade
de produtos Tramontina e reforçou para o
consumidor que tem tudo que ele precisa.
Para isto, a marca escolheu canais como Facebook, Instagram, Google, mídia de conteúdo e e-mail marketing
para veicular essa estratégia. A cada mês uma temática
nova, criativa e animada era inserida nas peças, mostrando os produtos em situações cotidianas do consumidor.
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Felizes para

se mpre

O

mês de setembro marcou a retomada
do projeto Felizes para Sempre, criado para engajar pessoas interessadas
no universo do casamento. Com o
Guia de Inspirações, a Tramontina trouxe dicas
especiais para quem faz questão de celebrar o
amor. Também ofereceu dicas de produtos que
ajudam a tornar o dia a dia mais prático e fácil.
O projeto contou com a participação dos dois
maiores blogs de casamento do país – Vida de
Casada e Lápis de Noiva. As dicas e inspirações
também ganharam espaço em publieditoriais e
vídeos criados especialmente para quem vive o
casamento antes e depois do altar.

Impacto positivo com o projeto

“ F e r r a me nta s
q u e Fa ze m”

A

Tramontina acredita muito no poder das pessoas para transformar o mundo. Mais ainda quando ela têm as ferramentas certas
para isso. Com o apoio do estúdio criativo Shoot the Shit, especializado em ações de impacto social positivo, a empresa lançou
o projeto “Ferramentas que Fazem”, cujo objetivo foi facilitar a criação de
hortas em escolas públicas e instituições sociais de Porto Alegre/RS. Todas
as ferramentas necessárias – de tesouras de poda até carrinhos de mão –
foram fornecidas gratuitamente para que coletivos desenvolvessem hortas
urbanas para o cultivo de alimentos orgânicos. Uma transformação que fez
bonito na cidade.
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tramontina.com

Presentes aprovados
nos dois controles
de qualidade mais
exigentes do mundo:
o nosso e o das mães.
A data mais especial do ano
merece Tramontina.
São produtos antiaderentes,
talheres coloridos e muito mais.
Tudo para ela fazer ainda
mais bonito.

dia das mÃes
Para celebrar a data,
foram veiculados
anúncios nas revistas
ana maria, caras,
contigo e máxima.

an
Ún
CI
Os
que
fazem
bonito

linha baKerY
Focada em utensílios para bolos
e cupcakes, a
linha Bakery foi
destaque nas
revistas ana
maria, caras,
contigo
e máxima.
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149250-An-Bakery-450x310-RvCaras.indd 1

54

08/09/17 15:30

147570-Tramontina-AnMoveis-VejaSP.indd 1

anúncios segmentados para cozinhas proﬁssionais
a linha de cozinhas Profissionais ganhou espaço em uma série de anúncios
nas revistas Food service news, hotel news, Food magazine e Padaria 2000,
além de uma ação digital no Linkedin. em destaque, os padrões de qualidade
e eficiência das cozinhas Profissionais tramontina, com diferenciais que
aprimoram a experiência no Food service e na hospitalidade.
147570-An-Cozinha-21x28.indd 1

08/08/17 11:39

07/25/17 09:31

móveis piazza: para todos os tipos de negócio
Feitos especialmente para restaurantes, bares, clubes, hotéis e outros
ambientes empresariais, os móveis da linha Piazza foram protagonistas dos
anúncios veiculados nas revistas cozinha Profissional, Food service news,
hotelaria, hotel news, hotéis e veja são Paulo. as publicações deram visibilidade ao design moderno e versátil da linha, que se molda a qualquer tipo
de negócio. o projeto também contou com ações em canais digitais como
aecWeb e Linkedin.

o

s anÚncios
em revistas,
Jornais
e oUtras
mÍdias imPressas são
Parte FUndamentaL
das estratÉGias
de comUnicação
e marketinG
dos ProdUtos
tramontina. todos
os anos, a marca
desPonta nas PÁGinas
de PUBLicaçÕes
QUe atinGem os
mais diversos
seGmentos e PerFis
de consUmidores.
nas PÁGinas a seGUir,
veJa QUais Foram os
destaQUes.

panela de pressÃo
os anúncios foram
veiculados nas revistas
ana maria, caras,
contigo e máxima.
149250-An-Panela-Pressao-450x310-Revista Caras.indd 1
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linha miX
color
os anúncios valorizaram as cores
da linha nas revistas ana maria,
caras, contigo e
máxima.
150220-An Mix Color 45x31 Rv Caras CV.indd 1
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e o prêmio if design award 2017 vai para…
o cooktop Flat tramontina foi a vedete de uma série especial de anúncios
na revista casa vogue. em foco, os diferenciais de um produto premiado
com o if design award 2017 e Brasil design award 2017, os mais respeitados
prêmios de design do mundo e do Brasil. outro anúncio, veiculado nas revistas casa e Jardim e eletrolar news, destacou a parceria do cooktop indução,
agora fabricado no Brasil, com a schott.

984672-1.0 - An Pag 202x266_CPX.indd 1

8/4/17 7:33 PM

para fazer bonito ao servir
as tábuas gourmet despontaram nas páginas da veja são Paulo. os anúncios
destacaram a diversidade de modelos e opções, mostrando que uma boa
apresentação ao servir é fundamental para dar aquela pitada extra de sabor
ao churrasco.
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Modelo da Tramontina é
exemplo de tecnologia e
desempenho

O jardim perfeito
Tecnologia
pode reduzir
custos de
manutenção
e ainda
dar um ar
moderno
à sua
propriedade

N

ão importa o tamanho
da propriedade, nem a
sua finalidade, se é negócio ou lazer, manter
as áreas de jardim ou
gramado sempre em boas condições
é fundamental para causar uma boa
impressão aos visitantes e clientes. E
todos nós sabemos: você só tem uma
chance de causar uma primeira boa impressão! O “cartão de visitas” de uma
propriedade rural está no cuidado com
os detalhes. Se você não é cuidadoso
com o que se pode ver, todos vão achar
que também não é cuidadoso na sua
produção, seja agrícola ou pecuária.
O Brasil é um país tropical onde, em
sua maioria, o sol brilha intensamente o ano inteiro. Com a quantidade de
água certa, o país se torna uma grande
“estufa a céu aberto”, isso é tudo o que
a grama precisa para crescer forte.
Se a apresentação é importante para

dar confiança aos seus clientes e com
isso fechar bons negócios, o produtor
também precisa se atentar ao custo de
manutenção. Afinal, de nada adianta
vender bem, se a conta não fechar.
O custo com mão de obra é um dos
grandes entraves do setor, e por isso
é importante otimizar os trabalhos
e fazer cada vez mais, com menos
gente. Sendo assim, é comum que o
produtor aproveite os funcionários
que estão na lida diária para cuidar do
paisagismo. Isso é bom! Mas precisa
ser feito com inteligência.
São muitas as alternativas existentes no mercado quando o assunto
é manutenção de gramados. Desde as
roçadeiras costais até os modelos de
cortadores manuais. Estas opções demandam menos investimento, mas em
contrapartida requerem mais tempo do
seu funcionário, além de dificuldades em
manter a padronização e a qualidade do

corte. Sem falar aqui nas questões de
segurança do trabalho.
Considerando todos estes fatores,
é possível pensar em alternativas
mais modernas e seguras, que embora
demandem um investimento inicial
maior, podem ter seu custo final diluído se considerado o rendimento
no trabalho.
Uma das opções do mercado são
os “tratores” cortadores de grama,
onde o funcionário trabalha de maneira confortável e segura. Além de
garantir maior qualidade no corte,
também podemos considerar a boa
impressão que o equipamento dará à
sua propriedade, afinal, muitas vezes
a manutenção é feita na frente de seus
convidados e clientes.
A tecnologia existe e deve ser empregada no campo. Os resultados serão melhores e o trabalho ficará mais
bonito. E, afinal, beleza é fundamental!

O cortador de grama dirigível Trotter é um dos
modelos que se destacam nesse mercado, por ser
projetado e construído no Brasil. O equipamento é
seguro, econômico e eficiente. O espaço interno é
amplo, possui banco estofado, ergonômico e com
encosto alto, que proporciona conforto durante o
trabalho. Além disso, protege o operador do sol, já
que possui toldo, que reduz a temperatura interna.
O equipamento permite o corte de grandes
áreas e limpeza simultânea, com o uso de um
varredor/recolhedor. O motor a combustão, de
4 tempos, tem baixo consumo e é equipado com
bomba de óleo, que permite o trabalho em terrenos inclinados. O sistema de partida é elétrico
e a transmissão é automática. O baixo custo de
manutenção também merece destaque.
O Trotter tem produtividade de até 9.000
m2/hora e sem a lâmina de corte pode ser usado
como um veículo utilitário.
O equipamento pode ser financiado pelo
cartão BNDES ou FINAME.
O design é moderno, ajudando
a manter o visual do seu jardim
mesmo durante os trabalhos.

ACESSÓRIOS
Toldo:
proteção e
bem-estar
Varredor/ Recolhedor:
corte e limpeza ao mesmo tempo

Reboque:
carrega até 200 kg

tramontina.com
Tel.: 0800 642 5565

nas míDias Do

ag rO negÓC I O

o

s diferenciais dos equipamentos dirigíveis
da tramontina ganharam destaque nas
principais publicações do agronegócio.

objetivos: valorizar os diferenciais e estar presente
nas operações da cadeia produtiva, do trabalho agropecuário e até da comercialização.
publicações especializadas: anúncios no Guia da
Jardinagem da revista Paisagismo e Jardinagem e na
revista natureza.
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publicações focadas no agronegócio: anúncios no
Jornal da cotrijal, o cotrisal, revista coamo, revista
c.vale, informativo cravil, Jornal cooperalfa, revista
cocatrel, Jornal capul, informe comigo, informativo
coplana e Globo rural.
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revista cabra&ovelha: além de anúncios, a publicação veiculou publieditoriais sobre os produtos que
a tramontina oferece a fazendas, empresas e residências. o material foi espelhado no Facebook, no Portal e
enviado para o mailing de assinantes da revista.

energia com
maIs desIgn

n

o segmento de eletricidade, o destaque foi
para a linha de interruptores tramontina,
com anúncios veiculados nas revistas Potência e eletricidade moderna. as peças valorizam a modularidade e o design dos interruptores,
com sua gama variada de modelos e cores.
146606-AnEletrik-21x28-RvEleModerna.indd 1
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em pauta, os
Diferenciais Dos
organizaDores
moDulares e Das
ferramentas em
altura

65

o

s organizadores modulares tramontina estiveram nas páginas das revistas o mecânico e
Jornal oficina Brasil, além de spots na rádio
Gaúcha. os anúncios valorizaram a variedade
de cores e a praticidade da linha, com módulos componíveis que se adaptam às necessidades de cada oficina.
Já os anúncios dos carros organizadores enfocaram as
múltiplas possibilidades de personalização e organização. nas revistas cipa e Proteção, o destaque foi o lançamento das ferramentas e acessórios para trabalhos em
altura. os anúncios da nova linha mostraram que as ferramentas são certificadas pela nr 35, a principal norma
de segurança para trabalhos acima de 2m.

144849-AnPag-Cipa-21x28.indd 1

liVro Dos
50 anos Da
anamaco

04/26/17 17:18

o

livro comemorativo dos 50 anos da associação nacional dos
comerciantes de material de construção (anamaco) contou
com um anúncio específico da tramontina. em destaque, a
ampla linha de produtos para as diversas fases de uma obra.

tramontina.com

DO ALICERCE AO ACABAMENTO,
A TRAMONTINA TEM TUDO QUE A SUA
OBRA PRECISA PARA SAIR DO PAPEL.
A Tramontina tem tudo que você precisa para fazer bonito na hora
de construir ou reformar. São muitas opções de ferramentas
e materiais elétricos, além de uma linha completa de cubas e pias
de inox. É a solução ideal para tirar qualquer projeto do papel.
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T

Store

agora na colômbia

A
tramontina hoje n0 37

segunda loja conceito
da T store no exterior
foi inaugurada no início
deste ano – desta vez,
em Bogotá. Localizada no Centro
Comercial Parque La Colina, a unidade oferece cerca de 900 produtos em uma área de 201m². É mais
uma oportunidade para os consumidores colombianos descobrirem
a experiência de interagir no universo Tramontina.
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A partir da esquerda: Joselito Gusso, Clovis Tramontina (respectivamente, Vice-Presidente e Presidente do Conselho da
Tramontina) e Martha Aguirre (Gerente da Tramontina de
Colômbia)

Pa n e l a s i n o x :
um lançamento
irresistível

Q

ue tal prestigiar um almoço preparado por ninguém menos do que o chef
Erick Jacquin? Foi com esta proposta
que a Tramontina convidou representantes da imprensa, blogueiros e clientes para
o lançamento oficial da Promoção Cozinha de
Chef. O evento foi realizado em agosto no restaurante Le Bife, em São Paulo.

Clovis Tramontina e Erick Jacquin
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master
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CH

Hef

sobe
a serra
gaÚcha
Presidente do
conselho da
tramontina,
clovis tramontina
(sentado) e diretor
do conselho da
empresa, ildo
Paludo (centro),
receberam Paola
carosella, erick
Jacquin, ana Paula
Padrão e henrique
Fogaça

a

apresentadora e os três jurados do masterchef Brasil
estiveram na serra gaúcha, em março. a programação
começou em um jantar com a direção da empresa e outros
convidados. o encontro também envolveu uma gravação na
t store e uma visita à tramontina Farroupilha.

61

Foto: Cristiano Bauce
Escritório de arquitetura W4 arquitetura Criativa

Mostra Casa Cor

Cada vez mais presente

n o m u n d o d a 				
			 a r q u i t e t u r a

A

mpliar cada vez mais a sinergia com arquitetos e designers
de interiores é uma prioridade estratégica para a Tramontina.
É por isso que a empresa faz questão de estar presente em
eventos e mostras que reúnem o melhor da arquitetura nacional. Foram diversos eventos escolhidos. No sul do país, a Tramontina
marcou presença nas mostras Casa Cor e Elite Design, com foco na diversidade dos seus produtos que ajudam a compor os mais variados estilos
de mobiliário e decoração. Além de expor seus produtos, a Tramontina
investiu em anúncios colocados nos anuários de ambos os eventos. Já
em Recife/PE, o evento escolhido foi a exposição “Viva a Experiência do
Novo”, realizada entre abril e maio, no Shopping Riomar.

Tramontina
recebe o
ministro
Marcos
Antônio
Pereira

E

m junho, a Tramontina recebeu a visita do ministro Marcos Antônio
Pereira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Junto com a equipe ministerial, o ministro visitou a fábrica de panelas de aço inox da
Tramontina Farroupilha, na companhia de Clovis Tramontina e vários
diretores da empresa. Participaram da visita, ainda, os deputados federais
Mauro Pereira (PMDB/RS) e Carlos Gomes (PRB/RS), além do prefeito de
Caxias do Sul, Daniel Guerra, representado por sua assessoria. O roteiro do
ministro contemplou as instalações, os processos de produção e as tecnologias aplicadas aos produtos da Farroupilha.

Foto: Marcelo Marona.
Arquitetas Ana Maria Menezes e Raíssa Cavalcanti.
Foto: Cristiano Carniel
Arquiteto Rogério Linck Figueira

Exposição “Viva a Experiência do Novo”

Mostra Elite Design

Atrás, da esquerda:
Ronei Giacomoni,
Ricardo Abel Guarnieri,
Eduardo Portolan,
Lourival Dalmás e
Darci Friebel. Frente:
Valter Lino Cousseau,
Elizando Fiuza, Clovis
Tramontina, Marcos
Antônio Pereira, Carlos
Gomes e Mauro Pereira

O valOr
Do reconhecimento

PrÊmios são motivos de orGULho e ceLeBração. mas rePresentam tamBÉm a conFirmação
de QUe o traBaLho desenvoLvido na tramontina, com seUs mais de 8 miL FUncionÁrios, estÁ
sendo Bem Feito. satisFazer o cLiente e aJUdar os consUmidores a descoBrir o Prazer de Fazer
Bonito É a nossa maior conQUista.
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p e nta I nOx fl at 5g x 90 safestOp
COnqu I sta O I f desIg n e O bda
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no quesito design, o cooktop Penta inox Flat 5Gx 90 safestop foi um dos grandes destaques da tramontina.
totalmente desenvolvido e fabricado pela equipe da tramontina teec no Brasil, o produto – que integra a tramontina
design collection – conquistou dois dos mais importantes prêmios de design da atualidade. na alemanha, o cooktop
foi reconhecido com o iF design award 2017 na categoria Produto. o prêmio foi concedido por um júri composto
por 58 especialistas independentes de diversas partes do mundo, que avaliaram mais de 5.500 inscrições enviadas
de 59 países. além disso, o Penta inox Flat 5Gx 90 safestop foi um dos vencedores do Brasil design award 2017.
a cerimônia de premiação aconteceu em setembro, durante a semana design rio, no rio de Janeiro/rJ.

C a I x as de l IgaçãO agOr a tÊ m
C e rt I fIC açãO I nt e r naC IOnal I eC e x
a linha de caixas de ligação com segurança aumentada (proteção
do tipo ex “e”) agora conta com o certificado internacional iecex
ncc 17.0001. a certificação se baseia em normas técnicas internacionais da iso e também da iec, tais como as normas das séries
iec 60079 e iso/iec 80079 – atmosferas explosivas. os sistemas
de certificação do iecex contam com o incentivo e apoio da onU,
pois consolidam as melhores práticas para atmosferas explosivas.
Para a tramontina, a conquista representou um marco no setor
de certificações: foi o primeiro certificado de conformidade iecex
emitido por um órgão brasileiro para equipamentos “ex”. o processo foi conduzido pela ncc certificações do Brasil, com ensaios
realizados pelo exveritas do reino Unido. É a tramontina em evolução sempre.

pre mI açÕes
1º lugar nacional em mangueira para Jardim
1º lugar nacional em Ferramenta manual Para
Jardim e agricultura

tOp Of mI nd
re v e nda
COnst r uçãO

1º lugar nacional em Ferramenta
manual para construção
1º lugar em Pia e cuba de inox
2º lugar nacional em Pino adaptador de tomada

a tramontina foi destaque
em diferentes categorias
da pesquisa, que aponta as
marcas mais lembradas pelos
revendedores de material de
construção.

3º lugar nacional em Prateleira
4º lugar em tomada, Plugue e interruptor
4º lugar em trena
5º lugar em extensão elétrica/ Filtro de Linha
147268_An Top of Mind 205x275.indd 1

pre mI açÕes

O melHOr de
sãO paulO
no especial o melhor de são
Paulo, do Jonrnal Folha de
s. Paulo, a tramontina foi
a marca escolhida em duas
categorias distintas.
as entrevistas são realizadas
com o público geral, pela
datafolha e com a crítica
especializada, por meio de
um júri selecionado.

06/19/17 18:15

1º lugar em Facas
1º lugar em Panelas
SE AGRADAR UM PÚBLICO
EXIGENTE É DIFÍCIL,
IMAGINA AGRADAR
QUEM SERVE ESSE PÚBLICO.
Pelo segundo ano consecutivo, a Tramontina foi a marca
mais lembrada nas categorias Facas e Panelas da pesquisa
O Melhor de São Paulo. Uma conquista que nos deixa
cheios de orgulho e vontade de fazer cada vez mais bonito.
Mais uma vez, obrigado por lembrar da gente.

tramontina.com

C ampe ãs da I nOvaçãO 2016
a tramontina está entre as empresas
mais inovadoras da região sul do
Brasil – que abrange os estados do
Paraná, santa catarina e rio Grande
do sul. realizado pela revista amanhã,
o projeto se baseia em uma série de questionários
que identificam quais empresas adotam as melhores
práticas de inovação.

pre mI açÕes
1º lugar no segmento metalurgia
1º lugar no rio Grande do sul
5º lugar no ranking geral da região sul

65

gr andes e líde res | 500
m a IOres dO s ul
– re v I sta am anHã

m arC as de que m deC I de
mais uma vez, a
tramontina foi um
dos grandes destaques no projeto
marcas de Quem
decide. realizado pelo Jornal do comércio, de Porto alegre/rs, o projeto
avalia os índices de lembrança e preferência das marcas em mais de 100
setores da economia. as entrevistas
abrangem empresários, executivos e
profissionais liberais distribuídos nos
principais municípios do rio Grande do sul – isto é, com participação
igual ou superior a 0,5% do PiB (Produto interno Bruto) estadual.
a apuração é feita pela Qualidata Pesquisas e conhecimento estratégico.

pre mI açÕes
1º lugar na lembrança e preferência
como marca Gaúcha inovadora
1º lugar na lembrança e preferência
em Ferramentas
2º lugar na lembrança e preferência
em Grande marca Gaúcha
4º lugar na lembrança e 5º lugar em
preferência em Preservação ambiental

a tramontina
conquistou
duas posições
importantes no
ranking “500
maiores
do
sul”, levantamento realizado pela
revista amanhã em parceria com a
Pwc Brasil. o levantamento combina receita líquida, patrimônio líquido e lucro ou prejuízo, além do índice exclusivo conhecido como vPG
(valor ponderado de grandeza).

pre mI açÕes
81ª lugar no ranking geral
30ª maior no ranking do rs

tOp Of mI nd r s
a marca também
despontou na edição 2017 do top of
mind rs, realizado
RS 2017
pela revista amanhã em parceria com a segmento
Pesquisas. desde 1991, quando foi
lançada de forma pioneira no Brasil,
a pesquisa capta a lembrança espontânea das marcas em diversos segmentos de consumo – divididos em
Produtos, serviços e comunicações,
entre outros. as entrevistas são realizadas em todas as regiões do rio
Grande do sul, com amostras proporcionais ao tamanho da população.
tOp Of mI nd C asa
e me rC adO
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mais uma vez, a
tramontina foi reconhecida no especial top of mind da
casa e mercado,
desenvolvido em parceria com o datafolha. duas categorias – Pia e cuba
para cozinha – indicaram a empresa
como a marca mais lembrada.
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pre mI açÕes
top of mind em marca de Pia e cuba
para cozinha

pre mI açÕes
1º lugar em talheres, com 93,4%
de lembrança
1º lugar em Ferramentas, com
49,8% de lembrança
3º lugar como Grande marca, com
4,2%
3º lugar como empresa que investe
em cultura, com 4,5%
3º lugar como empresa em que se
Gostaria de trabalhar, com 1,5%
3º lugar como empresa que se
Preocupa com
o meio ambiente, com 1,4%
RS 2017

5º lugar em Garrafa térmica, com
2,5% de lembrança

COlu nI stas s ul

971538-1.0 - An Top 202x266cm_CPX.indd 1

pre mI açãO
anunciante do ano

a 50a edição da maior premiação da comunicação brasileira, o colunistas sul, também premiou a tramontina.
5/23/17 2:41 PM

melHOr prOdutO dO anO
re v e nda COnst r uçãO
Para a tramontina, o Prêmio melhor Produto do ano
é não só um motivo de orgulho, mas também uma
forma de identificar quais produtos geram os melhores resultados para o cliente. neste ano, a pesquisa
abrangeu mais de 405 produtos em nove segmentos.
e trouxe insights que ajudam a marca a se inserir nos
diferentes Pdvs dedicados a materiais de construção,
que conta com diferentes modelos de atendimento.
a empresa se esforça ao máximo para fazer bonito em
cada um deles.

pre mI açãO
martelo de unha
1° lugar no segmento Ferramenta manual para construção
aparador de Grama elétrico
1º lugar no segmento Ferramenta
manual para Jardim e agricultura
Kit morgana 60 fx
1º lugar no segmento Pia e cuba de aço inox
mangueira flex para Jardim
1º lugar no segmento mangueira para Jardim
caçamba metálica extra forte
2º lugar no segmento carrinho de mão
plugue macho 2p+t 10a 250v
3º lugar no segmento Pino adaptador de tomada
interruptor simples + 1 tomada 2p+t 10a 250v
3º lugar no segmento tomada, Plugue e interruptor
prateleira em madeira
4º lugar no segmento Prateleira
trena proﬁssional
5º lugar no segmento trena

2017

m arC as de destaque
anualmente, a revista cozinha Profissional – principal publicação de gestão de restaurantes, padarias,
cafeteria e bares do país – realiza o Prêmio marcas
de destaque, elegendo as marcas mais lembradas
em 56 categorias. são mais de 1.500 participantes
que atestam a importância da pesquisa. neste ano,
a tramontina, mais uma vez, esteve em categorias
importantes da premiação.

pre mI açãO
1º lugar:
Panelas e Frigideiras = 53,41%
Facas e Utensílios (cozinha) = 70,14%
talheres = 58,39%
2º lugar:
móveis = 17,19%
3º lugar:
char Broiler = 13,89%
Fogão = 9,48%

pre mI açÕes
anam aCO
a tramontina foi reconhecida também no Prêmio anamaco 2017, considerado o mais importante do mercado de materiais de construção. mais do que a distinção,
o prêmio fornece dados fundamentais para as decisões
relacionadas a marketing e vendas nesse segmento.

Prêmio master no segmento Pias, cubas
e tanques de aço inoxidável
2º lugar no segmento interruptores,
Plugues e tomadas
2º lugar no segmento trenas de Bolso
menção honrosa no segmento eletrodutos Flexíveis de Pvc
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tramontina
agora no
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C
r
b

Ca
rI
be

alfonso Guzmán, andré Lazzari, renata stürmer e Jandir Brock.

d

esde janeiro, a tramontina está presente em
uma das regiões mais lindas do mundo: o
caribe. a tcaribe, como é conhecida, conta
com um escritório na cidade do Panamá, no
qual os funcionários são responsáveis por levar a marca aos demais países da américa central, reconhecidos no mundo todo por suas praias de areia branquinha e mar azul.
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estratégia Digital para
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pa
ne
las

nO equadOr

c

ampanhas digitais são ótimas maneiras de estar mais perto do consumidor, já que permitem interatividade e uma linguagem mais descontraída.
a tramontina já havia adotado essa estratégia para divulgar suas linhas
no Brasil. neste ano foi a vez do equador ganhar a sua campanha digital.
as panelas de aço inoxidável ganharam ações cheias de bom humor em canais
digitais para desmistificar a ideia de que panelas de aço inox são somente para
os experientes na cozinha. a mensagem “é para você também” foi traduzida nas
receitas e nas dicas em vídeo divulgadas no Google, Facebook e Youtube – e contou com a participação de influenciadores. Uma iniciativa inédita foi o chef coach
tramontina, no qual o público recebe por Whatsapp dicas de um chef, tanto para
receitas de sucesso como dicas de uso das panelas.
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e - co m m e r c e

chega ao Chile

C

ada vez mais a Tramontina
desbrava um mercado com
potencial imensurável: o ecommerce. Os produtos da
marca já podiam ser adquiridos diretamente pela internet na Alemanha.
Neste ano, o e-commerce chegou
também ao Chile. A loja virtual funciona como uma continuação da T store
física vendendo exclusivamente produtos da marca. A proposta é priorizar
a experiência do consumidor, sem excluir a possibilidade de conferir pessoalmente todos os itens. Uma forma de
fortalecer ainda mais o relacionamento
com os chilenos.

Interruptores estrelam
c a m pa n h a n o Pa r a g u a i

O

tramontina hoje n0 37

s interruptores
ganharam uma
campanha especial com foco
nos consumidores do Paraguai. O slogan “un clic
de elegancia en tu hogar”
esteve presente em peças
da campanha, que buscaram ressaltar o design dos
produtos, como propaganda de rádio, traseiras de
ônibus, menções durante
programas esportivos e partidas de futebol, além de
publicações no Facebook.
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u nI dades mÓv e I s
pelas ruas

a

s linhas de ferramentas master e Pro estão fazendo bonito pelas ruas de cidades bolivianas, paraguaias e uruguaias. vans totalmente personalizadas cruzaram esses países, realizando visitas técnicas e ações de vendas nos parceiros locais. o objetivo dessas atividades é ir até o cliente e interagir
com ele de maneira mais próxima e efetiva.

uma só tramontina
n O fa C e b O O K

e

m meio a tanta informação disponível nas redes sociais, é fundamental que uma empresa tenha uma
identidade única e transmita credibilidade. Para fortalecer a presença da marca no Facebook, a tramontina
unificou todas as páginas existentes em uma só – chamada apenas de “tramontina”. a página conta com
um selo de verificação, que atesta aos usuários a sua legitimidade. o próprio Facebook identifica de onde o
usuário está acessando e encaminha para o idioma e o conteúdo específicos da região. o número de seguidores
passa de 3 milhões.

73

P e rto d o
co n s u m i d o r
em datas
especiais

A

Tramontina quer estar presente com soluções para facilitar a vida do consumidor,
seja em momentos cotidianos, seja em
ocasiões especiais. Na Bolívia e no Paraguai, este foi o foco de campanhas voltadas ao Dia
das Mães e ao Natal. A principal ideia foi mostrar que
a marca tem o que você precisa para todos os momentos da sua vida.

# A m oT r a m o n t i n a

conquista o méxico
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o México, os consumidores
que interagem com a página Tramontina Latinoamérica no Facebook são verdadeiros fãs da marca. Para reconhecer
e retribuir tanto carinho, foi criada
a campanha #AmoTramontina, veiculada durante todo o ano. Usando
frases postadas pelos próprios consumidores, a campanha foi muito além
das redes sociais e invadiu as ruas da
Cidade do México e de Monterrey.
Paradas de ônibus, cabines telefônicas, outdoors e pontos de venda receberam as peças, que brincaram com
essa relação tão positiva dos consumidores locais com a marca.

proDutos inéDitos em
supermercaDos Do méxico

o

projeto Palladium levou
a uma das maiores redes de supermercados
do méxico produtos
antiaderentes desenvolvidos exclusivamente para esta parceria.
com mais de 150 lojas no país, a
comercial mexicana premiou produtos da tramontina por meio do
seu programa de fidelidade, que
ocorreu entre maio e agosto. com
ações específicas para o projeto no
Facebook e nos pontos de venda,
a ação registrou 167 mil produtos
vendidos.

t r a m o n t i n a n a s a lt u r a s

U

ma experiência gastronômica inovadora e marcante
– assim é o “dinner in the
sky”, que proporciona a experiência de jantar em uma estrutura
suspensa a vários metros de altura.
no méxico, a tramontina patrocinou
uma edição comandada por ninguém menos que massimo Bottura,
considerado o chef nº 1 do mundo
pela lista the World Best restaurants
2016. além de publicidade na comunicação oficial do evento, foram utilizados os produtos de mesa e cozinha
no jantar nas alturas.
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presença no

atrocinar o masterchef Brasil por três anos foi uma experiência muito positiva para a tramontina. Portanto, a empresa patrocinou a versão portuguesa do reality show, na qual os participantes tinham à
disposição utensílios de cozinha para criar seus pratos. além da exposição dos produtos, foram exibidos
banners durante a transmissão do programa.
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munDo afora

P

masterchef
portugal

tramontina leva a cultura do churrasco brasileiro para o exterior com muito orgulho.
Para reforçar esta tradição, a campanha
“turning your barbecue into a Brazilian
churrasco” foi lançada em singapura, alemanha, África do sul, inglaterra, Áustria e coreia do sul. o visual
das peças de divulgação recebeu elementos típicos
desse ritual gastronômico – como sal grosso e carvão.

www.tramontina-churrasco.co.uk

I n va s ã O d O
CHurr asCO nas
lojas alemãs

a

alemanha recebeu
esforços especiais
na disseminação
da cultura do churrasco. Lojas importantes do
país receberam materiais de
ponto de venda relativos à linha de itens para assadores
inveterados. entre folhetos,
totens, banners e a minibíblia
que ensina a assar, 540 locais
receberam peças gráficas alusivas ao churrasco.

o

blog reforça
a tr adIçãO

marketing de conteúdo
é uma das estratégias
da tramontina para
fortalecer o relacionamento com o público alemão. em
destaque, os textos que celebram
a tradição brasileira do churrasco.
com a experiência de quem nasceu
no rio Grande do sul antes de ganhar o mundo, o blog é abastecido
a cada 15 dias, sempre com dicas e
curiosidades relacionadas ao ritual.
o conteúdo estimula o consumidor
a adquirir os produtos da linha e o
encaminha até o endereço específico no e-commerce. a página vem
conquistando um número cada vez
maior de visitas.
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os melhores
steaks reuniDos

e
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m Johanesburgo, na África do sul, a tramontina promoveu o “eat out steak out”, evento que
reuniu as principais casas de steak da província de Gauteng. os participantes do evento – realizado em parceria com a eat out – recebiam cupons para experimentar as especialidades mais
suculentas de cada restaurante. os pratos eram preparados, servidos e consumidos com produtos da tramontina, em uma experiência gastronômica que deixou a África do sul um pouquinho mais
brasileira. Uma promoção premiou, ainda, o dono da melhor foto do evento postada no instagram
com um conjunto de facas tramontina churrasco.
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rápiDa
expansão em
f e r r a m e n ta s n a
ÁfrICa dO sul

a

expansão do mercado para a África do sul, onde a tramontina
ingressou em 50 novos pontos de venda em apenas dois meses,
foi o que motivou a empresa a estar com a marca presente em
diversas feiras no país. na oportunidade, foi muito importante o
apoio do distribuidor Bambisana.

dI v u lg aç ã O

d e fa C a s
no reino
uniDo

P

ara consolidar sua linha de facas forjadas, a tramontina vem
investindo no reino Unido em
ações relacionadas à linha century, cujo diferencial é a ótima relação
custo-benefício. em parceria com o
importador artis, foram selecionados dez itens para serem distribuídos
nesse mercado. Uma das iniciativas
foi a instalação de displays em forma
de cabines magnéticas, além de distribuição de amostras e realização de
treinamentos com revendedores. entre
as ações de divulgação, a tramontina
presenteou com facas personalizadas
48 chefs do país.
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Vídeos com
receitas para
o s chi n e s e s

80

O

e-commerce é o principal ponto de contato dos consumidores
da China com a Tramontina. Para reforçar esse relacionamento,
foram produzidos 20 vídeos online, estimulando os chineses a
preparar receitas com os produtos antiaderentes da marca.

Divulgação
da marca em

Si n
ga
pu
ra

A

lgumas ações incentivando o relacionamento
com os clientes foram
promovidas em Singapura. Uma delas foi a atuação de chefs
nas lojas, que prepararam receitas e
divulgaram a panela Lyon 360°. Outro destaque foi o anúncio em um
jornal local para comunicar aos consumidores que os produtos estavam
disponíveis nessas mesmas lojas.

Design a serviço
da e d u c aç ã o

U

ma das instituições de ensino mais importantes de Papua Nova Guiné escolheu a
Tramontina para complementar o design
de seu novo prédio. O Institute of Business
Studies (IBS), que recentemente se tornou uma universidade, buscava móveis de qualidade, que tivessem boa durabilidade e contassem com um toque de
modernidade. A instituição optou por 4 mil cadeiras
coloridas das linhas Oca, Clarice, Grace e Cupe, que
foram adesivadas com o logo da universidade e posicionadas conforme a necessidade de cada ambiente. A busca por móveis com design ideal, voltado ao
ensino e que estimule a interação entre as pessoas,
é inédita em países da Oceania. A Tramontina tem
muito orgulho de fazer parte desse novo momento.
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Pias de inox agora no
me rcado austr ali ano

A

Tramontina aproveitou a oportunidade e deu os primeiros passos no mercado australiano com as
linhas de pias de aço inoxidável. Os principais produtos da categoria já estão disponíveis nas lojas
Harvey Norman, importante rede de departamento do país. A conquista foi possível graças ao apoio
do parceiro Linsol.

E nt r ada no
C ar r e fo u r d o s
Emirados Árabes
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U
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ma importante novidade nos Emirados Árabes: a Tramontina agora está presente nos
Hipermercados Carrefour do país. Foi uma
longa negociação que se iniciou com as linhas de facas Premium, Ultracorte, Diamant e Cor&Cor nas lojas. Hoje já são mais de 40 produtos disponíveis nesse grande varejista – além de itens que são
promovidos em campanhas sazonais. O Carrefour tem
mais de 19 hipermercados e 28 supermercados na região. Uma das suas lojas, localizada em um dos principais centros comerciais do país, o Mall of the Emirates,
tem um dos maiores faturamentos da rede no mundo.

e ir cada vez
mais longe

N

os últimos três anos, a Tramontina
ganhou territórios e chegou a locais
que não haviam sido visitados antes.
A Tramontina Austrália conquistou
novos mercados como Samoa, Ilhas Salomão,
Nova Caledônia, Vanuatu, Tonga, Cook Islands, Guam, Ilhas da Mariana do Norte, Fiji,
Niue, Tokelau, Estados Federados da Micronésia, Ilhas Marshall, Polinésia Francesa e Palau.
E, na Ásia, Laos, Camboja e Bangladesh são os
novos países atendidos no continente. Entre
os principais produtos comercializados na Ásia
estão as linhas Paris, Versalhes, Plenus, Ventura, Professional e Century.
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Projeto de
Reconstrução
e Expansão de
escritório na
TUSA & TUSC

A

expansão e a reconstrução das operações
nos Estados Unidos estiveram entre as conquistas mais importantes da Tramontina no
mercado externo em 2017, trazendo novas
possibilidades para funcionários e clientes. Confira os
destaques abaixo.

tusa re model ada

D
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esde setembro de 2017, o escritório corporativo da TUSA passa por um amplo projeto de reconstrução e remodelamento. O objetivo é reparar os danos causados pela enchente que, em 2015, atingiu
várias cidades do Texas – entre elas, Sugar Land, onde a unidade está instalada. As salas de reuniões
com clientes, de fotografia e de design gráfico serão ampliadas, e os laboratórios de qualidade, aprimorados. Além disso, a TUSA passará a contar com uma home store e um help desk para consumidores.
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Preparada
para o
e-Commerce

O

s investimentos nas operações de e-commerce nos Estados Unidos
também foram destaque em 2017. Em setembro, a Tramontina USA
(TUSA) lançou um novo site – tramontina-usa.com. A missão: aprimorar a marca Tramontina, sua identidade corporativa e presença
online. O site também oferece um catálogo eletrônico com especificações técnicas, registro de itens e orientações para o consumidor – tudo ilustrado com
fotografias que ajudam a enriquecer a experiência de navegação.

TUSC m a i s
mode r na

S

etembro também marcou
a conclusão das obras que
expandiram em 8,6 mil m²
a área da TUSC em Manitowoc, Wisconsin. Os escritórios
cresceram e foram remodelados.
Além disso, a empresa inaugurou
uma área de controle de qualidade, laboratórios de produtos e
showroom. O estacionamento foi
ampliado e os funcionários, agora,
contam com uma cafeteria própria.
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qualificação

é s u s t e n ta
na tramontina, Pensar em sUstentaBiLidade É Pensar nas Pessoas. aFinaL, são ProFissionais satisFeitos e motivados QUe Fazem o neGócio acontecer a cada dia. Uma das Formas Para enGaJar as Pessoas É a Partir da BUsca do crescimento na carreira.

C a paC I taç Õ e s

150.961
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horas De
capacitação
no ano
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21,8
méDia De horas De
capacitação por
funcionário/ano

f o c o d a s c a pac i taç Õ e s
DesenVolVimento pessoal
DiVersiDaDe
eDucação financeira
gestão inDustrial e ambiental
iDiomas
legislação
liDerança De gestão De pessoas
mba
qualiDaDe De ViDa
saÚDe e segurança no trabalho

ta b i l i d a d e
Para garantir que os funcionários estejam preparados para as oportunidades internas,
a Tramontina investe em capacitação, seja com palestras, cursos, workshops, visitas e
treinamentos. O resultado disso é um ambiente de confiança e engajamento, que leva as
pessoas a permanecer na empresa – e crescer com ela.

Gr au de I nstrução
Superior
Completo

Superior
Incompleto

Ensino Médio
Completo

12,6% 18,5% 41,6%

Ensino Médio
Incompleto

10,1%

Ensino
Fundamental

17,2%

C u r s o s d e G r a d u aç ã o M a i s F r e q u e n ta d o s p e lo s F u n c i o n á r i o s

1º
2º
3º
4º

Ad m i n i s t r a ç ã o d e E m p r e s a s
Engenharia Mecânica
Ciências Contábeis
Engenharia de Produção

5º Recursos Humanos
6º Engenharia Elétrica
7º Comércio Internacional
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Perfil dos
f u n cio n á r io s
da T r amont i na

gênero

Homens

Mulheres

67%

33%
fa i x a e t á r i a
Até
20 anos

De 21 a
30 anos

De 31 a
40 anos

9,2% 32,8% 29,6%
De 41 a
50 anos

Acima de
51 anos

19,7% 8,7%
médi a de i dade
Homens

Mulheres

34

33

anos

anos

Nº de
Funcionários
no Exterior

853

Tempo
de empresa
Até 4 anos - 34%
De 5 a 9 anos - 26,4%
De 10 a 14 anos - 10%
Acima de 15 anos - 29,6%
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Nº de
Funcionários
no Brasil

7.473

ambiental

COn
du
ta
o

Manual de
Conduta
Ambiental
Elaborado pelo Comitê Ambiental da Tramontina,
para alinhar a conduta da Gestão Ambiental
das unidades da empresa.

respeito pelo meio ambiente está presente em cada ação da tramontina. ano após
ano, a empresa mantém o compromisso de crescer com base em atitudes que preservem o planeta. Um exemplo disso é o comitê ambiental: há três anos, esse grupo reúne as melhores experiências de sustentabilidade de cada fábrica – e as compartilha com os representantes de cada unidade. iniciativas como a adoção de uma identidade
visual única para a Gestão ambiental e ações de educação voltadas para a conscientização
vêm comprovando que é possível evoluir a partir de vivências dentro da empresa. o manual de
conduta ambiental, que estabeleceu padrões para as práticas relacionadas ao meio ambiente
e consolidou diretrizes únicas para tramontina e Forjasul, é fruto desse trabalho.

embalagem
que Vai e Volta

d

iminuir a geração de resíduos é um dos compromissos da tramontina para preservar o
meio ambiente. não foi por menos que a
tramontina teec adotou um novo sistema de
embalagens*. Feitas de polipropileno, podem ser reaproveitadas – o que evita o consumo de mais de 8 mil
caixas de papelão por ano. além do benefício ambiental, a iniciativa também proporciona uma redução de
custos relacionada à cadeia produtiva das caixas.

aGor a a e m pr e sa
de i xou de produz i r
100m³ de resÍduo
por ano.

i sso siGni fica que 14m³
de m adei r a e 1 .845m³ de
á G u a s ã o p r e s e r va d o s
no pe rÍodo.

*embalagens
para o transporte
de componentes
utilizados na
fabricação das lixeiras
e dos cooktops.

a economi a de
e nerGi a cheGa
a 1 348,97KWh
por ano.
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menos efluentes

pa r a
t r at a r

A
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Tramontina Farroupilha
modernizou seus processos internos para reduzir
os impactos ambientais da fábrica de talheres. Agora,
o líquido usado nas vibradoras da
estamparia para remover rebarbas e dar acabamento nas peças é
enviado para um tanque de armazenamento, onde é parcialmente
reaproveitado. Esse processo já era
feito na vibradora do polimento.
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Para isso, foi necessário fazer uma
série de testes até se chegar à adaptação, já que o equipamento é mais
sensível a variações. Valeu a pena: o
resultado foi uma redução de 1.036
litros por hora no envio de líquidos à
Estação de Tratamento de Efluentes
– o que representa 5,8% no volume
total de efluente tratado diariamente. De quebra, ainda há economia
de água limpa, de produtos químicos e de energia no bombeamento
e tratamento.

Sistema fechado para
a água usada no
resfriamento

U

ma série de iniciativas vêm sendo preparadas para que a
Tramontina TEEC atinja a meta de usar somente água da
chuva nos processos industriais e nos banheiros. A primeira
etapa desse plano foi concluída com a implementação de um
sistema fechado para circulação da água utilizada no resfriamento dos
equipamentos. O sistema evita o desperdício de água por evaporação.
Além disso, torna-se mais estável e seguro – já que a água fica isolada
e não entra em contato com nenhuma fonte de contaminação. Para
completar, é possível controlar melhor a vazão e a temperatura da água.
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cre
s ci
me n
to
espaços de
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Estar presente nas mais importantes feiras de
negócios do mundo é um compromisso gratificante para a Tramontina. Os eventos ampliam
as áreas de contato e geram novas oportunidades de atualização com os mercados, crescimento e inovação. Um ciclo que se renova a
cada edição.
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Fevereiro
Spring Fair: de 5 a 9 - Birmingham, Reino Unido
AIS Spring: de 10 a 14 - Solihull, Reino Unido
Ambiente Fair: de 10 a 14 - Frankfurt, Alemanha
Gift Fair: de 12 a 15 - São Paulo, Brasil

Abril
Automec: de 25 a 29 - São Paulo, Brasil

Março
Expo Revestir: de 7 a 10 - São Paulo, Brasil
International Home + Houseware Show: de 18 a 21 - Chicago, USA

Junho
Fispal Food Service: de 6 a 9 - São Paulo, Brasil
Exclusively Housewares: 13 e 14 - Londres, Reino Unido

Maio
Hostex: de 3 a 5 - Joanesburgo, África do Sul
Expomafe: 9 a 13 - São Paulo, Brasil
Expoconstrucción y Expodiseño 2017: de 16 a 21 - Bogotá, Colômbia
The Royal Show: de 26 de maio a 4 de junho - Pietermaritzburg, África do Sul

Expo Revestir - São Paulo, Brasil
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Julho
Solex: de 11 a 13 - Birmingham, Reino Unido

Agosto
AIS Autumn: de 15 a 17 - Solihull, Reino Unido
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International Home + Houseware Show - Chicago, USA
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Expomafe - São Paulo, Brasil

Setembro
Spoga: de 3 a 5 - Colônia, Alemanha
Expo Ferretera de Guadalajara: de 7 a 9 - Guadalajara, México

Outubro
Expo Edifica: de 4 a 7 - Santiago, Chile
Expocruz: 22 de setembro a 1º de outubro - Santa Cruz de la Sierra, Bolívia

Novembro
The Big 5: de 26 a 29 - Dubai, Emirados Árabes Unidos

Gift Fair - São Paulo, Brasil

The Royal Show - Pietermaritzburg, África do Sul
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fazer para

o mundo
A
mpla e diversificada, a estrutura comercial representa uma interface fundamental da Tramontina
com todos os mercados em que atua. Seus Centros
de Distribuição e Escritórios Comerciais expandem a
presença da marca e colocam mais de 18 mil produtos ao
alcance de qualquer cliente, em qualquer lugar DO MUNDO.

Tramontina Brasil
Centros de Distribuição
Tramontina Sul S.A.
Carlos Barbosa/RS
(54) 3461 7700
Tramontina Sudeste S.A.
Barueri/SP
(11) 4197 1266
Tramontina Planalto S.A.
Goiânia/GO
(62) 3272 2100
Tramontina Nordeste S.A.
Simões Filho/BA
(71) 3215 8266
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Tramontina Norte S.A.
Belém/PA
(91) 4009 7700
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Escritórios Regionais de Vendas

escritórios centrais de serviços

Tramontina Sul S.A.
Filial Porto Alegre
Porto Alegre/RS
(51) 2101 5000

Central de Administração
Carlos Barbosa
Carlos Barbosa/RS
(54) 3461 8000

Tramontina Sul S.A.
Filial Curitiba
Curitiba/PR
(41) 2111 9110

Central de Administração
Porto Alegre
Porto Alegre/RS
(51) 3079 7700

Tramontina Sudeste S.A. Filial RJ
Rio de Janeiro/RJ
(21) 2224 5004

Serviço de Atendimento
ao Consumidor – SAC
Carlos Barbosa/RS
(54) 3433 2800

Tramontina Sudeste S.A. Filial BH
Belo Horizonte/MG
(31) 3223 4026
Tramontina Recife S.A.
Recife/PE
(81) 3128 5500

Associação de Funcionários – ATF
Carlos Barbosa/RS
(54) 3461 8064
TramontinaPrev
Carlos Barbosa/RS
(54) 3461 8009

Tramontina Internacional
Tramontina Africa (PTY) LTD
(TRAF)
Joanesburgo – África do Sul
+ 27 (11) 300 9500

Tramontina del Peru S. A. C.
(TPERU)
Lima – Peru
+ 51 (1) 421 2135

Tramontina Caribe AS
(TCARIBE)
Cidade do Panamá –
República do Panamá
+ 507 309 9507

Tramontina de México S.A.
de C. V. (TEMEX)
Huixquilucan – México
+ 52 (55) 5950 0470

Tramontina de Chile S.A.
(TCHILE)
Santiago – Chile
+ 56 (2) 2676 5000
Tramontina de Colombia S A S
(TECOL)
Bogotá – Colômbia
+ 57 (1) 623 4500
Tramontina del Ecuador S.A.
(TECUADOR)
Guayaquil – Equador
+ (5934) 545 1794

Tramontina Design &
Service, Inc. (TDS)
Texas – Estados Unidos
+ 1 (281) 340 8400
Tramontina Germany GmbH
(TGERMANY)
Colônia – Alemanha
+ 49 (221) 7789 991-0
Tramontina Singapore PTE
(TRASING)
Singapura
+ 65 6635 6264
Tramontina UAE LLC
(TDUBAI)
Dubai – UAE
+ 971 (4) 450 4301

Tramontina United Kingdom Ltd. (TUK)
Londres – Inglaterra
+ 44 (0) 20 3176 4558
Tramontina USA, Inc.
(TUSA)
Texas – Estados Unidos
+ 1 (281) 340 8400
Tramontina U.S. Cookware, Inc. (TUSC)
Wisconsin – Estados Unidos
+ 1 (281) 340 8400
Tramontina West Africa Ltd.
(TNIGERIA)
Lagos – Nigéria
+ (234) 80 6610 2977
TRAS Marketing & Sales PTY Ltd.
(TRAS)
Sidney - Austrália
+ 61 2 96741799
TUSA-HK LTD Guangzhou
Representative Office
(TUSA HK)
Guangzhou – China
+ (86 20) 3879 9701
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parque

fabrIl
a
história de mais de 106 anos da
tramontina Passa em cada FÁBrica da
marca. neLas, são ProdUzidos mais de
18 miL ProdUtos, oPortUnizando QUe os
mais de 8 miL FUncionÁrios aJUdem os cLientes a
Fazerem Bonito no mercado.

1911

carlos barbosa/rs
266.000 m²
2.760 funcionários

tramontina hoje n0 37

fOrJasul
CanOas
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morsas, machados, marretas,
ganchos para içamento de cargas,
forjados sob encomenda e ferragens eletrotécnicas para linhas de
transmissão e subestações de alta e
extra-alta tensão e para redes aéreas
de distribuição de energia elétrica.

1959

canoas/rs
24.849 m²
190 funcionários

tramOntIna
CutelarIa
Facas de cozinha, profissionais e esportivas, utensílios de cozinha, talheres para
uso diário, panelas, frigideiras, formas e
assadeiras, tesouras, potes plásticos, uma
linha infantil e uma linha completa de
produtos e acessórios para churrasco.

1963
Garibaldi/rs
80.000 m²
700 funcionários

tramOntIna
farrOupIlHa
Panelas, talheres e uma linha completa
para servir de aço inoxidável, cozinhas
profissionais e eletroportáteis.

1971

carlos barbosa/rs
38.986 m²
375 funcionários

equipamentos dirigíveis, ferramentas
e equipamentos para
jardinagem, agricultura
e construção civil.

Ferramentas industriais e organizadores
metálicos para o setor industrial
e automotivo, ferramentas profissionais
para a construção civil e ferramentas
manuais para uso doméstico.

farroupilha/rs
104.680 m²
700 funcionários

1976

tramOntIna
multI

tramOntIna
garIbaldI

tramOntIna
eletrIK
tomadas, interruptores, disjuntores, duchas,
extensões, conduletes, acessórios para eletrodutos, aparelhos à prova do tempo, iluminação, injeção de alumínio sob encomenda
e produtos para atmosferas explosivas.

1981

carlos barbosa/rs
85.539 m²
850 funcionários
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1986
belém/pa
45.000 m²
400 funcionários

tramOntIna
madeIras
mesas de passar, bandejas, conjuntos dobráveis,
prateleiras, banquetas
e varais.

encruzilhada do sul/rs
29.150 m²
200 funcionários

carlos barbosa/rs
48.525 m²
287 funcionários
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mesas, cadeiras, brinquedos,
estantes, vasos, lixeiras, caixas
organizadoras, gaveteiros
e poltronas de plástico injetado ou rotomoldados.

móveis de madeira para áreas internas e externas, utilidades domésticas
e cabos para ferramentas.

1990

1996

tramOntIna
delta

tramOntIna
belém

1998
recife e moreno/pe
41.319 m²
236 funcionários

tramOntIna
teeC
tanques, pias/cubas,
coifas, cooktops, fornos,
lixeiras, cachepôs e
acessórios.

