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mais do que fazer bem: 
o prazer de fazer bonito

mais do que um slogan, o prazer de fazer bonito é a expressão de uma 
ideia que move a tramontina: a ideia de que já não basta fazer bem feito, 
pois também é preciso fazer com prazer, encantar e emocionar. estamos mais 
conectados e próximos. compartilhamos nossas alegrias, frustrações, expec-
tativas e conquistas. buscamos experiências que nos façam sentir mais plenos 
e vivos. É nesse contexto que a tramontina se propõe a estimular as pessoas 
a encontrar o prazer de fazer bonito. na casa, no trabalho, no lazer. Na vida.

 a responsabilidade social anda ao lado da sustentabilidade e da excelên-
cia na gestão, formando um tripé que ampara nossa marca, mas se alinhadas 
à arte, ao design, à praticidade e a outros diferenciais que promovam expe-
riências encantadoras e construtivas. precisam fazer bonito e proporcionar 
momentos de satisfação.

a tramontina também se esforça para fazer bonito no dia a dia. É um ideal 
que passa pela busca de melhores resultados e por outros valores não tradu-
zidos em números: as tecnologias que proporcionam produtos cada vez me-
lhores, mas também permitem aos nossos funcionários trabalhar com mais 
segurança, o design enquanto arte ou praticidade, que enche os olhos do 
consumidor e é feito dentro dos mais altos critérios, como matérias-primas, 
processos de fabricação, preservação do meio ambiente e ações de marketing 
que promovem a marca. 

assim é a tramontina. tudo o que faz deve vir alinhado a valores que trans-
cendam a qualidade e outros atributos meramente objetivos. tem que ser um 
significado maior. queremos estar ao lado da dona de casa para que ela faça 
com prazer o ritual de cozinhar e servir, dos chefs e cozinheiros, que nos brin-
dam com seus sabores inesquecíveis na companhia de quem amamos. dos 
arquitetos, engenheiros, dos operários que constroem nossas casas, dos ar-
tistas, jardineiros, profissionais dos setores industrial e automotivo, dos ele-
tricistas que possibilitam luz às pessoas. enfim, de trabalhadores que nos aju-
dam a viver em lugares cada vez mais bonitos. queremos ser companheiros 
de todos aqueles que têm um propósito maior.

O destino dessa caminhada é o que leva ao sentimento mais próximo ao 
de um artista criando sua obra de arte para que ela passe a ter sentido prático 
após chegar ao seu destino e ter a função de emocionar e fazer bonito. esse 
trajeto sempre valerá a pena.
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bem feito
Uma combinação de tradição, qualidade, com design inovador e 

compromisso permanente de facilitar a vida do consumidor. É com esses 
princípios que a tramontina desenvolve cada produto em um portfólio 
que já contempla mais de 18 mil itens especialmente produzidos para 

ajudar as pessoas a fazer bonito em casa e no trabalho.

O prazer de fazer

44
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Casa Delta: 
a coleção exclusiva da tramontina 

em inovação, beleza, versatilidade 

e resistência.

O prazer de viver bem dá O tOm da nOva cOleçãO casa delta, as-
sinada pela zOn design. sãO móveis e acessóriOs exclusivOs que 
cOmpõem elegância e estilO em qualquer ambiente, reunindO 
qualidade, tecnOlOgia e sustentabilidade. 

Octo: o lazer com 
mais conforto

eis a chaise Octo, projetada para 
proporcionar uma experiência estéti-
ca e de conforto inspiradora, trazen-
do em seu design traços leves e ele-
gantes. disponível nas cores branca, 
concreto, azul e goiaba. 

O estilo que faz bem ao corpo!

vira: versatilidade 
a qualquer hora

um apoio que vira banco ou um 
banco que vira apoio? sob qualquer 
ponto de vista, o vira sobressai pela 
versatilidade e leveza do design con-
temporâneo – que contempla mais 
liberdade e flexibilidade de uso. Nas 
cores concreto, azul, vermelha, vio-
leta, verde e goiaba.

Vira banco, vira apoio!
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Koppa: inovação 
dentro e fora de casa

com linhas puras e um design que 
privilegia a versatilidade, os vasos orna-
mentais Koppa fazem bonito dentro e 
fora de casa. super-resistentes, supor-
tam a chuva e o sol sem perder a bele-
za. disponíveis em três tamanhos e nas 
cores concreto, grafite, branca e goiaba.   

As flores só nascem em vasos à altura 
de sua beleza!

tina: a nova casa do verde 

a descontração e a jovialidade das jardineiras transparece 
no design dos vasos ornamentais tina. disponíveis em três ta-
manhos, nas cores concreto, grafite, branca e goiaba, as peças 
acomodam o verde com sutileza e elegância. O vaso pequeno 
(tina-s) ainda oferece uma tampa em madeira natural, que 
pode ser usada como apoio – prático e bonito.

Há tempos que o verde estava merecendo casa própria!
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arty: para mentes criativas

versatilidade e praticidade são os di-
ferenciais da estante modular arty. com 
blocos em diferentes formatos – qua-
drado, horizontal e vertical –, é a opção 
ideal para trazer leveza e personalidade 
ao ambiente nas mais surpreendentes 
composições. vem nas cores concreto, 
azul, violeta e goiaba. 

Quem monta se descobre um artista!
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antique: o clássico em releitura

A sofisticação e a delicadeza da Tramontina Design Collection 
assumem roupagem clássica nos talheres da linha antique. 
as peças possuem cabos perolados e traços elegantes, que 
remetem às mais requintadas tradições. a linha renova o brilho 
da mesa e torna cada refeição um momento único. 

Desde sempre os belos talheres inspiram os convidados!

tradições renovadas 
na coleção para churrasco

renovada, a coleção de equipa-
mentos e acessórios para churrasco 
traz à tona o dna gaúcho da marca 
tramontina. Facas, tábuas, espetos, 
talheres e grelhas resgatam a rustici-
dade da carne assada, ao mesmo tem-
po que valorizam o sabor e o prazer de 
reunir amigos e familiares em torno 
da churrasqueira. com lâminas de aço 
inox e cabos em madeira polywood 
tratada – mais resistente a impactos 
e a altas temperaturas –, os produtos 
podem ir à máquina de lavar sem per-
der sua coloração natural da madeira, 
em tons vermelhos e castanhos.  

O prazer de fazer bonito na churras-
queira de casa!
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tempero extra na cozinha com a linha Head Chef

Os amantes da culinária agora têm mais uma opção para ousar nas receitas. a nova 
Frigideira Profissional da linha Head Chef da Tramontina foi especialmente desenhada 
para saltear alimentos. O corpo em alumínio, que distribui melhor o calor, possui reves-
timento interno cerâmico, permitindo cozimento em temperaturas mais altas, o que  
dá um toque único às receitas. O cabo em aço inox é fixado por rebites com proteção 
em silicone, proporcionando maior segurança e conforto na empunhadura. 

Os chefs já podem servir carnes bem douradinhas por fora e macias e suculentas por dentro.
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my best Friend: a melhor amiga na hora da comidinha

agora não tem mais manha durante as refeições. a linha my best Friend da 
tramontina vai estimular a criançada a tornar a hora do almoço e do jantar uma 
festa para encantar, divertir, utilizar. e comer. bem colorida, my best Friend logo 
atrai a atenção dos pequenos. todas as peças possuem lâminas de aço inox e cabos 
de polipropileno com proteção antimicrobiana, nas cores azul ou rosa. a linha my 
best Friend vem em duas versões: colher e garfo, mais indicada aos bebês a partir 
dos 12 meses de idade; em três peças – colher, garfo e faca – para crianças a partir 
dos 36 meses.

Oba, todo mundo quer mais!

Personalidade renovada 
com my lovely Kitchen

cheia de personalidade, com traços 
delicados e divertidos, a nova edição 
da linha my lovely Kitchen, criada pela 
design Único, traz uma mistura inusita-
da de grafismos, com cores vibrantes e 
texturas geométricas para quem busca o 
prazer de uma cozinha mais descolada. 
nas mais variadas estampas, os itens vêm 
com corpo de alumínio com revestimento 
interno em antiaderente Starflon – tudo 
para deixar a cozinha também mais práti-
ca e delicada. duas parcerias se mostra-
ram importantes para que a tramontina 
se aproximasse ainda mais das consumi-
doras. a primeira delas com a customic, 
que produziu capinhas de celular, e a 
segunda com a perky, que desenvolveu 
três alpargatas com o conceito da linha. 
ambos os produtos estavam disponíveis 
nas lojas virtuais e nos pontos de venda 
das empresas parceiras.

 
Delicadeza e praticidade descoladas!
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sorrisos à mesa com a linha infantil

com monstrinhos simpáticos e cheios de energia, as linhas 
monsterkids e monsterbaby vão deixar a mesa ainda mais di-
vertida e atraente. Os mais variados itens com cores e texturas 
que vão tornar a hora da refeição irresistível. 

Quem vai dizer que criança tem medo de monstros?

a hora dos monstrinhos

Os monstrinhos roubam a cena nos con-
juntos de mesa monsterkids. em três opções 
– neutra, para meninas e para meninos –, a 
linha vem com texturas e cores divertidas, 
além de estampas de patinhas e adesivos 
para a criançada fazer a festa. ideais para es-
colas, instituições e também para a casa. 

Em casa ou na escola, os monstrinhos rou-
bam a cena!
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Carmel: a surpresa 
das cores ao alcance das mãos

a linha de talheres carmel, criada pela zOn design, coloca 
na mesa a marca da descontração e da criatividade. Os mode-
los possuem cores variadas com tons turquesa, carmim, púr-
pura e natural, multiplicando as possibilidades de decoração à 
mesa. Opções que casam perfeitamente com qualquer estilo. 
em jogos de 16 e 24 peças, a linha traz facas para carne 4”, fa-
cas para mesa 4”, garfos de mesa, colheres de mesa e para chá. 
lâminas em aço inox e cabos em polipropileno. 

O prazer da gastronomia se inicia pelos olhos.

toda a luz da linha Celebrare

Final de ano é tempo de reunir a família, amigos e quem mais 
a gente ama para comemorar, se divertir, refletir e agradecer – é 
tempo de celebrare! essas são também oportunidades para que 
os produtos celebrare brilhem e inspirem as comemorações. as 
peças possuem tons de prata, dourado e branco, criando um clima 
de brilho e festa. com a essência do ano novo, a linha celebrare 
deixa a casa iluminada o ano todo.

A vida merece ser celebrada!
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Durabilidade extra 
nas mesas laterais  

a mesa lateral tramontina vem em 
madeira de pinus maciço revestida em 
laca nas cores branca, preta, vermelha, 
amarela e azul. O design moderno cai 
bem em qualquer espaço e o material 
de acabamento proporciona beleza, ele-
gância e durabilidade extra a cada peça. 

Um cantinho colorido tem o seu valor 
na decoração!

Prazer de organizar 

Feitas de madeira maciça oriunda de flo-
restas cultivadas pela própria tramontina, 
as prateleiras color vêm para organizar e 
multiplicar as possibilidades de decoração 
da casa. as peças são brancas, mas trazem 
bordas em pvc nas cores rosa, verde, lilás, 
vermelha, azul e amarela, proporcionando 
composições que se adaptam a qualquer 
ambiente com simplicidade e beleza. para 
quem gosta de ousar, a tramontina tam-
bém oferece as banquetas naturalle, nas 
cores branca, preta, vermelha, amarela 
e azul. Fabricadas em peças maciças de 
pinus, elas combinam o aspecto natural 
da madeira com boa sustentação e alta 
resistência.  

Simplicidade com muita beleza!
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combinações inéditas com rotonda ceramic

práticas, resistentes e muito charmosas, as panelas rotonda 
ceramic trazem a combinação – inédita no brasil – da cerâmica 
com o aço inox. O resultado são panelas, caçarolas e frigideiras 
que se destacam pela durabilidade e praticidade, que mantêm 
a comida quentinha por mais tempo e ainda decoram a mesa 
com uma elegância única. O revestimento de cerâmica é livre 
de pFOa e ptFe, antiaderente e permite o cozimento com 
pouca gordura – essencial para uma alimentação mais saudá-
vel. todas as peças possuem fundo triplo, cabos e alças em aço 
inox e acabamento polido, que realça o design. a tampa, em 
vidro temperado com saída de vapor, conta com pegador em 
aço inox e encaixe desenhado para se fixar perfeitamente na 
borda da panela. 

O prazer de fazer bem ao corpo e bonito à mesa! 

ventura: a tradução 
do encaixe perfeito

indispensável aos amantes da culiná-
ria, a linha de panelas ventura proporcio-
na uma experiência diferente na cozinha. 
Os pegadores das tampas permitem que 
os acessórios sejam fixados no corpo das 
panelas. isso possibilita que o vapor con-
densado na tampa escorra diretamente 
para dentro do recipiente. O conjunto 
traz cuscuzeira, jogo multicooker, caça-
rolas, panelas, frigideiras, cozi-vapore, 
cozi-pasta, wok e caldeirões. todas as 
peças oferecem fundo triplo, com uma 
camada de alumínio revestida por duas 
de aço inox, além de acabamento polido 
e elegantes detalhes em aço inox – dos 
cabos aos pegadores. 

Versatilidade com a força e a beleza 
do aço inox! 
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sabor renovado na 
linha de Chá e Café

O charme e a elegância são os diferen-
ciais da linha de chá e café tramontina. são 
modelos exclusivos de cafeteiras e xícaras, 
além de uma ampla linha para servir – com 
bandejas, açucareiros, bules, jarras, leiteiras 
e muito mais. para animar o dia com aquele 
cafezinho informal ou para receber em oca-
siões mais solenes, a linha de chá e café é 
a certeza de uma mesa bonita e com sabor 
requintado. 

chá ou café? 

tradição e descontração com Duo Color

mais do que temperar as receitas, a linha duo color foi desenhada para 
tornar a cozinha – o coração da casa – mais alegre e charmosa. com ela, 
os tradicionais jogos de panelas da tramontina assumem um novo visu-
al – nas cores vermelha, preta e amarela –, sem abrir mão da qualidade e 
durabilidade do aço inox. panelas, caçarolas, frigideiras e um cozi-vapore 
formam um conjunto completo para cozinhar e decorar. todas com fundo 
triplo (aço inox, alumínio e aço inox magnético), que acelera e realça o pre-
paro dos alimentos. Os cabos e alças são de baquelite com cobertura soft 
touch, que proporcionam melhor encaixe nas mãos, suavidade ao toque e 
segurança no manuseio.

A beleza das cores com a força do aço inox! 
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a nova identidade 
da cozinha

O cooktop por indução square bridge 
touch, da tramontina design collection, é 
mais uma alternativa para renovar o visual 
da cozinha e oferecer novas possibilidades 
de preparo dos alimentos. as áreas de cozi-
mento são conectáveis e podem crescer ou 
diminuir conforme a necessidade. Os con-
troles, intuitivos e com interface elegante, 
garantem a praticidade do uso e o controle 
de funções como o modo Booster, que ace-
lera o aquecimento, além de economizar 
energia se compararmos com os sistemas 
tradicionais a gás butano. a segurança é 
outro diferencial. a superfície vitrocerâmi-
ca com bordas bisotadas dá requinte ao 
cooktop, que também conta com sensor 
térmico, que evita o superaquecimento, e 
display com alerta de calor residual.

Tecnologia e design a serviço das pessoas!

Discrição e performance com silent Power 90

agora, a tramontina design collection também conta com uma linha exclusiva de 
eletros para cozinha. incorporados ao estilo Kitchen Style, os modelos oferecem dife-
renciais que valorizam o projeto arquitetônico e facilitam a vida do usuário. uma das 
estrelas é a coifa de parede silent power 90, que alia alta performance a um desenho 
clássico e discreto. a tecnologia de exaustão traz um motor com vazão superior e 
comandos eletrônicos de velocidade com interface intuitiva. O filtro é lavável e con-
ta com carvão ativado Long Life, de duração prolongada. no modo Refresh, a silent 
Power pode ser usada para purificar a cozinha com baixo consumo de energia. Mas 
o grande diferencial é, mesmo, o exclusivo sistema de redução de ruído, que torna o 
acionamento quase imperceptível mesmo em potência máxima. alto desempenho 
aliado ao prazer de ouvir o que realmente interessa – o som dos ingredientes esta-
lando na panela. 

Taí a razão de a cozinha virar o centro das atenções!



17

Forno Glass brasil b 60 F3: 
beleza e praticidade 

Cozinhar nunca mais 
será como antes

com um design minimalista 
e exclusivo, o forno inox multi 
touch da tramontina design 
collection coloca a tecnologia a 
serviço da experiência do usuário, 
com comandos sensíveis ao toque 
em uma interface amigável e de 
fácil acesso. são sete programas 
automáticos de cozimento e 16 
funções que tornam o preparo 
dos alimentos ainda mais fácil 
e assertivo. O revestimento em 
inox vem com tratamento anti-
digitais, que facilita a limpeza e 
realça a beleza do aparelho. para 
surpreender os olhos e o paladar. 

Hum! Surpresa!

compacto, o novo forno glass 
brasil b 60 F3, de 57 litros, se encaixa 
em qualquer ambiente, com apenas 
505 mm de profundidade, o que faci-
lita a instalação em móveis pequenos 
e cozinhas que valorizam a praticida-
de. O produto destaca-se pelo design 
clean e moderno, com puxador de 
alumínio que realça o ambiente mais 
saboroso da casa.

A cada olhar a vontade maior de sa-
borear!
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economia e eficiência para lavar

Com as lavadoras da linha Master da Tramontina fica mais 
fácil lavar calçadas, fachadas e carros com eficiência e sem des-
perdícios. a lavadora proporciona uma economia de até 80% 
no consumo de água e ainda oferece uma pistola com regula-
gem de saída de água em forma de jato ou leque, facilitando 
o uso. Os modelos comercial e semiprofissional também con-
tam com pistola turbo que potencializa a eficiência da limpeza. 
disponível nas versões 1400 W/1500 psi, para uso doméstico; 
1800 W/1950 psi, para uso comercial, e 2000 W/2350 psi, para 
uso semiprofissional.  

Agora ficou ainda mais fácil economizar!

resistência para 
guardar e levar

Fabricadas em abs de alta resistên-
cia, as caixas plásticas da tramontina 
são ideais para organizar e transportar 
ferramentas com facilidade e seguran-
ça. são dois modelos (em 43,2 x 18 cm e 
50,8 x 24 cm) que se adaptam a qualquer 
ocasião e necessidade – inclusive para o 
armazenamento de acessórios e artigos 
de pesca. 

Ferramentas bem organizadas garantem 
eficiência na hora em que se precisam delas! 
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multiplicadores de torque: 
precisão e força para 
o profissional

reduzir o esforço do operador para 
apertar parafusos e porcas é a missão dos 
multiplicadores de torque da tramontina 
prO. O corpo e os braços de reação são 
feitos de aço especial e realizam apertos 
com valores de torque preestabelecidos 
– a partir de um torquímetro de estalo, 
analógico ou digital. com corpo croma-
do e um conjunto de braços e quadrado 
de encaixe fosfatizados, os multiplica-
dores de torque aumentam em cinco 
vezes o valor de torque preestabelecido, 
tanto no sentido horário quanto no anti-
-horário. acompanham estojo e manual 
de operação. 

A força extra que todos precisam!
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Parceria de peso em cortadores de grama

A tradição e a qualidade da Tramontina e da CNH Industrial se 
unem na linha de cortadores de grama dirigíveis trotter. a partir 
de uma parceria inédita, a tramontina fabrica cortadores perso-
nalizados com a marca da empresa. controlada pelo grupo Fiat, 
a CNH Industrial é líder mundial no setor com as marcas New 
Holland e Case IH. Sua especialidade é a concepção, produção e 
venda de equipamentos agrícolas e de construção, além de ca-
minhões, veículos comerciais, ônibus e veículos especiais. 

Parceria para, juntos, fazer bonito!

sweet Garden: 
o prazer das cores

com itens coloridos e design acolhedor, 
a coleção sweet garden da tramontina 
é a opção certa para quem tem prazer de 
deixar a casa mais bonita. confeccionados 
com plástico verde, sua fabricação parte 
de fonte renovável – cana-de-açúcar –, 
contribuindo na redução da emissão de 
gases do efeito estufa. a linha de produtos, 
criada pela zOn design, contempla um 
regador plástico de 7 litros, kit jardim com 
contenedor e ferramentas para vasos e 
dois modelos de cachepô/vaso – de 1,7 litro 
e de 5,5 litros. para completar, um kit pre-
sente especial com 14 itens que vão trazer 
a natureza para dentro de casa. 

O doce da fl or e a beleza da cor!
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Gramado sempre bonito

com motores de 850 W a 1800 W, os cortadores de grama 
elétricos da tramontina mantêm o gramado sempre bonito 
com praticidade e segurança. Os modelos trazem chassi metá-
lico e cesto coletor leve e prático, que proporcionam conforto e 
facilidade à operação. a largura de corte é de 30 cm (no modelo 
ce30m2) ou de 35 cm (no modelo ce35m2). 

Entendeu por que a grama parece um tapete verde?
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Proteção total com as Caixas Ceex

Fabricadas em aço inox, liga de alumínio e poliéster, as caixas 
de ligação ceex têm o seu grande diferencial na tampa, que vem 
fixada ao corpo com parafusos imperdíveis. São certificadas com 
modos de proteção segurança aumentada (ex e), segurança in-
trínseca (ex i) e poeiras combustíveis (ex tb). podem ser utilizadas 
em atmosferas explosivas, em áreas classificadas como zonas 1, 
2, 21 e 22. possuem entradas npt e métricas e régua de bornes, 
conforme as demandas específicas. 

Energia e segurança andam juntas!

Para o trabalho 
mais pesado

renovada e ampliada, a linha de mo-
vimentação e içamento de cargas, assim 
como a entrada no segmento de produ-
tos para amarração, reforça a presença 
da Forjasul canoas nos setores de cons-
trução civil e indústria. são produtos em 
aço com padronização dimensional e 
formas amplamente usadas no mercado 
– todos com a qualidade e segurança da 
marca Forjasul.  

Pode puxar. A eficiência garante!
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tablet: ligado ao bom gosto

com design que remete à vanguarda dos dispositivos de alta tecnologia, a linha 
de interruptores tablet da tramontina inova nos detalhes mais sutis. são diversas 
confi gurações de interruptores e tomadas que atendem a todas as necessidades da 
instalação elétrica e valorizam a decoração da casa, incorporando funções que po-
tencializam a efi ciência energética – como minuteira, dimmer e sensor de presença. 
para quem gosta de variar, os interruptores tablet são compatíveis com outras sete 
linhas da tramontina, pois seu sistema modular único oferece novas possibilidades 
de uso com os demais módulos nas cores branca brilho e grafi te. 

Tecnologia e beleza que iluminam!

Prensa-cabos Pcex: segurança e versatilidade

adaptáveis tanto a cabos armados quanto não armados, os prensa-cabos pcex da 
tramontina contam com proteção à prova de explosão (ex d), segurança aumentada 
(ex e) e poeiras combustíveis (ex tb). Fabricados em liga de alumínio, aço inox, latão 
e latão niquelado, possuem roscas npt e métricas e podem ser utilizados em atmos-
feras explosivas com áreas classifi cadas como zonas 1, 2, 21 e 22.  

A segurança de quem faz é a certeza do trabalho bem feito!   

de uso com os demais módulos nas cores branca brilho e grafi te. 

Tecnologia e beleza que iluminam!

23



24

Projetos e investimentos que colocam a tramontina 
no ponto de vanguarda do mercado, com estruturas e 

tecnologias que agilizam a produção, melhoram a qualidade 
e fazem bonito para o consumidor final.

de fazer melhor
Prazer 

Cutelaria com nova área comercial

a área comercial da tramontina cutelaria está de cara nova. inaugurado no dia 13 
de novembro, com a presença de personalidades de carlos barbosa/rs, o novo com-
plexo aumenta a unidade em 4,6 mil m2 de área construída. com um projeto arquite-
tônico orgânico e adaptável que traz amplos espaços para melhor desenvolvimento do 
trabalho destinado ao mercado, o novo prédio de três andares se caracteriza pela sua 
modernidade. a área comercial da fábrica passa a atuar com um showroom de 1 mil m2, 
onde cada detalhe foi pensado para oportunizar uma visualização de excelência aos 
mais de 5 mil itens produzidos por esta unidade fabril. 
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recepção

showroom
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Outro toque especial deste complexo 
fica por conta da nova cozinha gourmet, 
especialmente desenhada para a de-
monstração da linha de produtos. tam-
bém na mesma estrutura foi construído 
um auditório com capacidade para cem 
pessoas sentadas e palco para apresen-
tação dos produtos; há também uma 
moderna sala de videoconferência para 
qualificar o contato com os Centros de 
distribuição e os escritórios regionais 
de vendas do país e do exterior. a in-
tegração entre os departamentos foi 
priorizada com áreas de trabalho que 
reúnem as equipes de mercado interno 
e externo, pesquisa e desenvolvimento, 
marketing, custos e criação de embala-
gens. Os funcionários também podem 
desfrutar de uma cozinha com sala de 
estar para os indispensáveis intervalos 
de descanso.

área comercial
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auditório

cozinha gourmet
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Qualidade em 
escala nanométrica 

O ciped da tramontina cutelaria foi 
equipado com uma nova ferramenta 
para análise e identificação de materiais. 
O microscópio eletrônico de varredura 
(mev) permite visualizar imagens am-
pliadas em mais de 500 mil vezes, obten-
do uma resolução de análise em escala 
nanométrica. O equipamento pode ser 
usado em uma ampla gama de mate-
riais metálicos ou orgânicos, viabilizan-
do análises qualitativas de composição 
química, entre outras informações im-
portantes para o desenvolvimento de 
processos e produtos tramontina. 

microscópio eletrônico de varredura

análise em escala nanométrica
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Processos mais afiados 

as facas forjadas century e prochef 
ficaram ainda melhores. A Tramontina 
cutelaria incorporou uma célula robo-
tizada que realiza a afiação automática 
em ambas as linhas. as lâminas são me-
didas com sensores a laser, assegurando 
uma operação precisa, customizada e 
mais produtiva. ao mesmo tempo, rodas 
abrasivas conferem às facas uma ótima 
combinação entre grau de afiação e du-
rabilidade do fio, com processos espe-
ciais que geram diferentes ângulos na 
extensão da lâmina. 

Célula robotizada para afiação automatizada de facas

célula robotizada para medição das lâminas
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  evolução na 
linha de brocas

a tramontina garibaldi conta com 
uma linha de brocas para aço, concreto 
e madeira composta por mais de 200 
itens. atenta à demanda deste mercado, 
a fábrica iniciou a produção interna das 
brocas de aço rápido (HSS – high speed 
steel). com equipamento de última ge-
ração, inicialmente a unidade produzirá 
brocas com diâmetro de 3 a 12 mm, o 
que tende a aumentar rapidamente com 
a consolidação deste mercado. O proces-
so de produção é composto por máqui-
nas de usinagem, afiação e uma central 
de óleo para filtragem e refrigeração.

novo centro de usinagem 
vertical na tramontina 

Farroupilha

O novo centro de usinagem vertical 
mazaK já está em operação no setor 
mecânico da fábrica de panelas da 
tramontina Farroupilha. com alto nível 
de precisão e rigidez, o equipamento 
otimiza a construção e a manutenção 
das ferramentas necessárias para a 
produção de panelas, assegurando uma 
qualidade ainda maior na execução 
do trabalho. conta também com um 
cabeçote especial que possibilita 
usinagem e furação na horizontal e 
funções inteligentes de controle térmico 
e de vibrações.

máquina de moldes e matrizes de panelas

máquinas de fabricação de brocas de aço
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Central de óleo para filtragem e refrigeração

cabeçote especial de usinagem

cabeçote especial de furação na horizontal
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Garibaldi inaugura novo 
centro logístico

com uma área total de 13,2 mil m2, o novo 
centro logístico da tramontina garibaldi tri-
plica a capacidade de armazenamento e agili-
za a expedição dos mais de 4 mil produtos da 
empresa. O pé-direito com 14 metros de altura 
permite verticalizar os estoques e abre espa-
ço para mais de 19 mil posições de paletes e 
outras 6 mil para produtos unitários. O centro 
logístico também conta com um escritório 
para o faturamento de pedidos e oito docas 
para recebimento e expedição dos produtos.
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renovação na linha de 
tratamento térmico 

a tramontina garibaldi adquiriu uma 
nova linha de tratamento térmico e ter-
moquímico t10, utilizado na produção das 
linhas de articulados e chaves de aperto, 
entre outros. O equipamento é responsá-
vel pelos processos de cementação, têm-
pera e revenimento dos produtos da linha 
prO, conferindo maior resistência e dura-
bilidade às peças. a nova linha amplia em 
20% a capacidade de tratamento térmico 
da garibaldi. 
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automação na linha de prensas da teec

a tramontina teec realizou um grande investimento na au-
tomatização dos processos de estamparia da linha cavenaghi 
& Ridolfi II, uma das séries de prensas responsáveis pela fa-
bricação de pias. uma das conquistas foi a instalação de dois 
robôs encarregados de movimentar peças entre os diferentes 
estágios da produção. Os novos equipamentos proporcionam 
um aumento significativo na produtividade - e ainda contri-
buem para que os produtos se tornem cada vez mais competi-
tivos no mercado.

35

robôs de movimentação de peças
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Forjasul madeiras 
inaugura serraria

uma das conquistas do ano na Forjasul 
madeiras foi a inauguração da nova serraria 
junto à fábrica de encruzilhada do sul/rs. 
agora, o novo aparato, além de aprimorar 
os processos de produção e a qualidade 
do produto final, amplia a capacidade da 
serraria de 2 mil para 4 mil m3 por mês. a 
remodelação é fruto de um minucioso tra-
balho de pesquisa em busca da tecnologia 
mais adequada às necessidades da fábrica. 
as toras entram na linha em uma esteira e 
são transportadas até rolos posicionadores, 
onde sofrem o primeiro corte em uma ser-
ra geminada. a madeira bruta é seccionada 
em três partes: duas costaneiras e um semi-
bloco com largura predeterminada. 

esteira
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gradeador para montagem dos pacotes para secagem

O semibloco segue em linha até a serra circular múltipla, onde é cortado em tábuas de 
igual espessura. reunidas num mesmo volume e destopadas no comprimento desejado, 
elas são levadas ao gradeador, onde acontece a montagem dos pacotes para secagem. 
Já as costaneiras são submetidas ao corte de uma serra fita horizontal de duplo cabeçote, 
que as deixa na espessura certa. Em seguida, passam por um refilador com duas serras 
móveis, responsáveis por ajustá-las à largura com melhor aproveitamento. as tábuas 
passam, ainda, por outras duas destopadeiras até chegarem ao gradeador, onde são 
montados os pacotes para a secagem.

serra circular múltipla corte padronizado de tábuas
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um novo centro 
de usinagem na eletrik

as linhas de caixas múltiplas ganha-
ram um reforço com a aquisição de um 
novo centro de usinagem na tramontina 
eletrik. totalmente automático, o equipa-
mento dobra a capacidade de fabricação 
das caixas de 3/4” e 1”, dos modelos “x” 
e “l”, além de permitir o controle da vida 
útil das ferramentas de corte. sensores  
detectam possíveis quebras, garantindo 
assim a qualidade e sobrevida do produ-
to. agora, o operador precisa apenas po-
sicionar o cesto metálico com as caixas 
em um dispositivo, e pronto, o sistema 
se encarrega de manusear as peças pelo 
processo de usinagem. O equipamento 
permite maior agilidade para a realização 
do setup, devido à sua automatização. 
depois, a caixa é depositada em uma es-
teira já pronta para ser enviada ao próxi-
mo estágio de produção. 



39

Em pequenas, médias ou grandes iniciativas, a 
Tramontina está sempre atenta para conquistar a 

lembrança e, mais do que isso, o coração das pessoas 
como uma marca respeitada e querida. 

visitar, surpreender, destacar e ser destaque
Prazer em receber, 

39

tdc concept, a revista da 
tramontina design collection

agora, a linha premium da tramontina 
tem sua própria revista. a tdc concept sin-
tetiza as principais tendências de design e 
decoração em reportagens que expressam o 
jeito de ser da tramontina design collection. 
O lançamento ocorreu em março, no ele-
gante bar des arts, em são paulo/sp, e con-
tou com a presença dos principais clientes da 
linha, além de representantes da imprensa 
especializada em design, arquitetura e deco-
ração. Junto com a revista, foram apresen-
tadas novas peças para agregar estilo à mais 
charmosa coleção da tramontina.
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o prazer de receber, 
fazer e saborear churrasco!

no mês de abril, a imprensa gaúcha e convidados 
especiais foram recepcionados pela tramontina e 
sua agência de comunicação, JWt brasil para as-
sistir, na churrascaria na brasa, em primeira mão, 
à nova campanha da linha churrasco tramontina. 
em tom de documentário bem-humorado, a comu-
nicação explorou a assinatura “O churrasco evoluiu 
o mundo e a tramontina evoluiu o churrasco”, bas-
tante apreciada pelos convidados. esta nova edição 
da campanha foi apresentada no momento em que 
a tramontina está contabilizando mais 160 produ-
tos como lançamento da linha Churrasco, finalizan-
do o ano com um total de 280 itens.

40



O “prazer de construir” foi o conceito que orientou a primeira campanha na-
cional da linha de ferramentas profissionais tramontina prO. O lançamento da 
campanha ocorreu em agosto, durante um evento no centro de distribuição da 
tramontina em barueri/sp, que contou com a presença de algumas das mais im-
portantes publicações do setor automotivo e industrial do país.

incentivar jovens designers na busca de aplicações 
inovadoras para o plástico – eis o objetivo do Desafio de 
design Odebrecht braskem, realizado em novembro. em sua 
segunda edição, o prêmio contou novamente com o apoio e a 
participação da tramontina, que teve dois representantes no 
júri – os diretores rui baldasso e domingos nizzola. O foco foi 
a criação de mobiliário plástico para escolas e instituições de 
ensino. a edição deste ano teve duas campeãs, a universidade 
Faap, que venceu na categoria ensino infantil e a equipe da 
unip, vencedora da categoria Fundamental/médio. 

ambos os grupos criaram projetos inovadores de cadeiras e 
mesas plásticas para o ambiente de ensino. além do prêmio em 
dinheiro – no valor de r$ 15 mil –, eles também ganharam uma 
oportunidade única: a de ver seus projetos sendo produzidos 
pela Tramontina. O Desafio é uma realização da Odebrecht 
properties e da braskem, em parceria com a tramontina e com 
coordenação da agência de design mais packing. a função do 
evento é valorizar a versatilidade do plástico em diferentes 
aplicações, evidenciando sua praticidade, durabilidade e baixo 
impacto ambiental.

Presença no desafio de design odebrecht braskem

estreia a primeira campanha nacional da tramontina Pro
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uma nova fase para as panelas tramontina

sob o olhar de mais de 50 jornalistas de todas as partes do país, a tramontina 
lançou, em setembro, três novas linhas de panelas: rotonda ceramic – a primeira 
panela do brasil feita de aço inox com revestimento cerâmico; duo color – que alia 
o aço inox a cores diferenciadas; e ventura – que se destaca pelo design inovador, 
com uma tampa que usa a condensação do vapor para realçar o sabor dos alimentos. 
na ocasião, a tramontina também apresentou as novas porta-vozes da marca, 
as chefs rita lobo, carla pernambuco e bela gil. com dicas inteligentes e muita 
descontração, elas despontam nas redes sociais e em vídeos, ensinando a extrair 
o máximo de cada produto Tramontina. As receitas ficam muito mais saborosas.
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Novidades na Cozinha Profissional

no mês de setembro, um grupo de chefs de cozinha e arquitetos tiveram oportunidade de conhecer  
as novidades da linha de Cozinhas Profissionais Tramontina e seus diferenciais, em um descontraído 
brunch no centro de distribuição da tramontina em barueri/sp. após o evento, os convidados visitaram 
o estande da tramontina, na equipotel, onde puderam ver outros produtos que completam a linha de 
Cozinhas Profissionais. Reconhecidos pelo seu alto nível de exigência com os equipamentos utilizados 
em seu trabalho, os profissionais admiraram produtos que se destacam pela alta tecnologia, qualidade e 
design, que contribuem para aumentar a eficácia no seu dia a dia de trabalho. É a Tramontina mais uma vez 
apresentando soluções para equipar a cozinha dos melhores restaurantes, hotéis e resorts, entre outros.



44

Premiações
mais do que balizadores importantes para o reconhecimento da empresa, os prêmios e 
certifi cações servem para mostrar que a Tramontina faz bonito no resultado do trabalho 
desenvolvido ao longo do ano. Confi ra:

Anamaco 2014
máster na categoria caixas de derivação 
máster na categoria Ferramentas de derivação/
conduletes e acessórios de metal 
máster na categoria Ferramentas manuais 
máster na categoria pias, cubas 
e tanques de aço inoxidável 
máster na categoria trenas de bolso
Menção Honrosa na categoria 
extensões elétricas 
Menção Honrosa na categoria 
interruptores, plugues e tomadas
Menção Honrosa na categoria Trenas de Bolso 

Marcas de Quem Decide 2014 
(Jornal do Comércio) 
 1º lugar em lembrança e preferência 
nas categorias talheres e Ferramentas
2º e 4º lugares como a marca mais lembrada 
e preferida, respectivamente, na categoria 
grandes marcas gaúchas

Melhores Marcas 2014
(Revista Lojas)
1º lugar na categoria tesouras

Top of Mind (Revista Amanhã)
1º lugar em talheres
1º lugar em Ferramentas
2º lugar como grande marca 
5º lugar no ranking empresa 
que investe em cultura
2º lugar top of mind executivo – 
líder empresarial

Melhor Produto do Ano
1º lugar nas categorias:
utilidades domésticas – pipoqueira my lovely Kitchen
lar – cuba de sobrepor morgana
Ferramenta manual para construção – pá de bico 
com cabo de madeira
Ferramentas para Jardinagem – aparador de grama 
2º lugar nas categorias:
martelo de unha 
linha priscus – plugue macho 2p 10 a – 250 v 
3º lugar nas categorias:
mangueira Flex para Jardim 
carrinho de mão 
4º lugar na categoria:
Furadeira de impacto ½’ 710 W 
5º lugar na categoria:
tomada, plugue e interruptores liz

500 Maiores do Sul
30º lugar na 500 maiores do sul 
11º lugar como as 100 maiores 
do rio grande do sul

Colunistas RS 2014
anunciante do ano

Cozinhas Profi ssionais
1º lugar nas categorias:
Facas e utensílios
panelas e Frigideiras
talheres
2º lugar na categoria:
móveis

Top of Mind (Folha de S. Paulo)
Marca mais lembrada nas categorias:
talheres
panelas
Ferramentas
top performance na lembrança 
de marca de talheres

Top of Mind Paraná 2014 (Revista Amanhã)
1º lugar na categoria talheres
1º lugar na categoria Ferramentas
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Top of Mind (Revista Revenda e Construção)
pia, cuba e tanque de inox
utilidade doméstica
Ferramenta e acessório para Jardim
Ferramenta manual para agricultura
Ferramenta manual para construção
Destaque nas categorias:
carrinho de mão
mangueira para Jardim
Ferragens

Campeãs da Inovação 2014
premiação das 50 empresas mais inovadoras da 
região sul e das líderes em mais de 20 setores 
da economia

Top Five
a tramontina garibaldi foi reconhecida como 
uma das cinco marcas preferidas nas categorias:
alicates de compressão
alicates de pressão
bancadas
caixas para Ferramentas
carrinhos para transportar Ferramentas
chaves combinadas
chaves de catraca
Chaves Hexagonais
conexões para eletrodutos
Ferramentas manuais
rebitadeiras
torquímetro

Fornecedor Destaque 2014 
entre as 10 empresas no segmento 
Ferramentas gerais

Showroom de Ideias 2014 
Brazil Promotion
1º lugar com as Frigideiras viva cor, 
na categoria brindes mais criativos

Top Bríndice 2014 
4º lugar como melhores do setor de brindes

Troféu Fornecedor 
Destaque Hotelaria 
1º lugar em utensílios de cozinha

Hotelaria Profi ssional
1º lugar nas categorias:
cozinha – Facas e utensílios 
restaurante & bar – talheres

Troféu Gente Nossa – 
Fornecedores 2014 – Minas Gerais
premiação na categoria bazar 

Fornecedores CEMIG
a Forjasul canoas – pelo 5º ano consecutivo – 
e a tramontina eletrik receberam o prêmio da 
companhia energética de minas gerais s. a. – 
cemig pelo cumprimento dos requisitos que 
garantem a efi ciência da gestão da qualidade 
de seus processos de produção, bem como o 
atendimento às exigências de saúde, segurança 
e socioambientais

Top of Mind (Casa&Mercado)
empresa do ano 
1º lugar na categoria Faqueiros

Produtos do Ano 2014
(Revista Eletricidade Moderna)
1º lugar na categoria 
conduletes metálicos
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Anunciar novidades. Oferecer facilidades. Mais do 
que vender, proporcionar bem-estar e criar relações 

duradouras. Para a Tramontina, o marketing é o 
caminho para multiplicar o prazer de fazer bonito.

comUnicar
Prazer de 
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O churrasco é nosso

O churrasco como protagonista da evolução do mundo. esse 
foi o conceito que guiou uma das principais ações de marketing 
da tramontina: a campanha de divulgação da linha de utensílios 
e acessórios para churrasco. com um tom documental e 
bem-humorado, a comunicação brinca com a importância do 
churrasco para impulsionar o desenvolvimento da humanidade 
– como fica evidente no conceito da campanha “O Churrasco 
evoluiu o mundo, e a tramontina evoluiu o churrasco”. 

entre os meses de abril e julho, no furor da copa do mundo, 
foram lançados dois comerciais nos principais canais da tv 
aberta e fechada, como band, tvcOm, discovery channel, 
FOx sports, espn brasil, spOrtv, Fx e FOx, com sustentação 
na revista caras e na rádio gaúcha. aproveitando o período 
de verão, época em que o churrasco é sinônimo de maior 
integração entre as pessoas, a campanha contou com mídia 
na tv globo, tvcOm, band, spOrtv e na rádio gaúcha, 
impactando mais de 110 milhões de pessoas, motivo suficiente 
para comemorar com um bom churrasco.
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Fazendo bonito nas principais portas de entrada do país, a 
campanha da linha de churrasco tramontina desembarcou jun-
to com os mais de 12 milhões de pessoas que todos os meses 
visitaram o brasil. decorando os saguões de desembarque dos 
11 principais aeroportos, painéis oportunizaram a tramontina a 
se apresentar aos visitantes de todo o mundo. 

presente também no meio digital, 
com uma estratégia ousada e criati-
va, a campanha divulgou a linha para 
mais de 18 milhões de pessoas nas 
redes sociais, Youtube e na rádio on-
line superplayer – por meio da playlist 
“churrascão com a galera”. Outra 
novidade foi o hotsite que ajudou a 
tramontina a apresentar melhor seus 
produtos aos consumidores.
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a bíblia do churrasco 

a paixão pelo churrasco levou a tramontina a apostar em um 
projeto de peso: a bíblia do churrasco. diferente e inovadora, a 
criação da agência JWt brasil traz todos os passos necessários 
para se chegar ao churrasco perfeito. literalmente, as próprias 
páginas da bíblia podem ser usadas para acender o fogo, 
preparar os utensílios e aprontar os cortes de carne. a bíblia do 
churrasco traz uma página feita de carvão. Outra é impressa em 
papel-alumínio e há, ainda, outras que servem para amolar facas 
ou servir de avental. tem até uma página feita de sal. a própria 
capa do livro, em madeira rígida, vira uma tábua de cortar carne.  
O vídeo do case já recebeu mais de 500 mil visualizações na 
internet e teve repercussão na mídia nacional e internacional. 

Premiação em Cannes e 
el ojo de iberoamérica

a tramontina foi um dos destaques em dois grandes fes-
tivais publicitários no mundo. em cannes lions Festival, o 
maior e mais prestigiado festival de publicidade do planeta – 
realizado entre os dias 15 e 21 de junho, na França –, o case da 
“bíblia do churrasco” conquistou três leões de bronze – nas 
categorias design, Branded Content (conteúdo de marca) e 
Direct (direção). Já em buenos aires/argentina, entre os dias 
19 e 21 de novembro, a campanha foi premiada na categoria 
“design”, faturando o Grand Prix no el Ojo de iberoamérica, 
um dos maiores eventos da propaganda na américa latina. 
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bela gilrita lobo
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a receita para brilhar na cozinha

O consumidor tem múltiplas preferências e está sem-
pre mudando – e a tramontina tem prazer de mudar 
junto. Foi com esse espírito que a empresa realizou um 
amplo estudo sobre o comportamento do consumidor de 
panelas de aço inox, em um trabalho que baliza não só 
o desenvolvimento e aprimoramento da linha, mas tam-
bém dá o tom da comunicação entre a tramontina e os 
diferentes perfis de consumidor. Foi assim que a comu-
nicação passou a contemplar mulheres jovens, mulheres 
que apreciam a gastronomia, mulheres que saíram de 
casa recentemente, mulheres que precisam cozinhar e 
que, acima de tudo, têm o prazer de fazer bonito para a 
família e os amigos. 

a estratégia de comunicação é de longo prazo e tem 
um objetivo pedagógico: educar as novas mulheres – e 
futuras consumidoras – nas particularidades da gastrono-
mia, destacando aquilo que as panelas inox têm de me-
lhor. na televisão, o canal escolhido foi o gnt, uma das 
referências da nova mulher brasileira, no qual foram vei-
culados dois vídeos nos intervalos do programa “bela na 
cozinha”, da apresentadora e nutricionista bela gil, além 
de outros programas do canal. a tramontina marcou pre-
sença também no gnt digital, com uma seção criada es-
pecialmente para apresentação de vídeos produzidos por 
isadora becker; matérias, receitas e tutoriais. 

as campanhas contam, ainda, com o aval das chefs 
carla pernambuco e rita lobo e dos blogueiros caio 
novaes (ana maria brogui) e luiza zaidan, especiali-
zados em gastronomia – que demonstram em vídeos 
como é prático, simples e saudável preparar receitas 
no dia a dia em panelas de aço inox. com o comple-
mento de imagens e receitas nas redes sociais com as 
chefs e blogueiros, toda a campanha possibilitará à 
tramontina dialogar com mais de 9 milhões de consu-
midores no território da culinária.

luiza zaidan

caio novaes 

isadora becker

carla pernambuco

51



52

a panela que é tudo. até panela!

a versatilidade da lyon 360 – a panela que descongela, assa, frita, gratina, grelha e cozinha no vapor 
sem sair da boca do fogão – foi a vedete do plano de mídia que a tramontina design collection prepa-
rou entre os meses de novembro e dezembro, com anúncios na revista caras, nos cadernos paladar 
(estadão) e comida (Folha de s.paulo) e também em comercial de televisão no canal gnt. com um 
conceito irreverente – “a panela que é tudo. até panela!” –, a campanha também ganhou a web com 
cards nas redes sociais, newsletters, links patrocinados no google, banners em sites de gastronomia e 
inserções no Youtube. sem contar, é claro, os materiais desenvolvidos especialmente para os pdvs. 
todas as mídias para uma panela que cumpre todas as funções.

e não para por aí: na mídia impressa, 
nos meses de agosto e setembro, as li-
nhas duo color e rotonda ceramic des-
fi laram todo seu requinte e praticidade, 
marcando presença no caderno paladar 
(estadão), com anúncio de meia página. 
Já nas revistas caras e prazeres da mesa, 
as linhas contaram com anúncio de pá-
gina dupla.
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para fazer bonito na cozinha não 
basta ter os melhores ingredientes 
– também é preciso ter os utensí-
lios certos. Foi essa mensagem que 
a tramontina levou às páginas do 
caderno paladar, do jornal estadão, 
entre outubro e novembro deste 
ano. O anúncio valoriza a versatili-
dade da linha mônaco, com panelas 
específicas para cada função. a cor 
preta possui revestimentos interno 
e externo com antiaderente starflon 
plus. Já as cores vermelha e laranja 
possuem revestimento interno do 
mesmo material, porém com o lado 
externo em silicone.
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mônaco: para os especialistas 
em fazer bonito
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Luciano Huck, apresentador da Rede 
globo de televisão, é um dos mais ca-
rismáticos comunicadores da televisão 
brasileira. tem sólida origem familiar e 
credibilidade como pessoa e profissional, 
razões de sobra para a realização de uma 
parceria de sucesso e passo inicial para 
que a tramontina tenha se tornado pre-
sença constante nas tardes de sábado da 
rede globo. um dos sucessos do progra-
ma é o quadro “um por todos, todos por 
um”, espécie de força-tarefa com ações 
que transformam a vida das pessoas para 
que elas possam transformar a vida da 
comunidade. assim, desde abril, a marca 
mantém uma ação de merchandising no 
quadro e entra como doadora de produ-
tos que permitam a construção de uma 

duas marcas de peso que se encontram
tramontina e Huck, 

vida de doação ao próximo, porém com 
melhores condições de realizá-la. vista 
pelo aspecto social, a parceria permite 
à tramontina cumprir um importante 
papel – já que a empresa colabora dire-
tamente para a melhoria na qualidade 
de vida das comunidades participantes. 
ao longo do ano, nove ações uniram o 
propósito comum do programa e da 
marca. ao mesmo tempo, a tramontina 
mostrou a diversidade de produtos que 
ultrapassam mais de 18 mil itens nos 
segmentos de utensílios e equipamen-
tos para cozinha, eletros, ferramentas 
para agricultura, jardinagem, manuten-
ção industrial e automotiva, construção 
civil, materiais elétricos e móveis em 
madeira e plástico.
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toda a doçura 
do Dia das mães

O carinho, o cuidado e a cumplicidade 
entre mãe e filha foram os grandes des-
taques do anúncio elaborado para marcar 
a passagem do dia das mães. com traços 
delicados e imagens que traduziam in-
timidade e plenitude, a peça trazia uma 
criança e sua mãe fazendo da cozinha um 
espaço de amizade e bons momentos – 
sempre na companhia dos produtos inox 
e antiaderentes da tramontina. a veicula-
ção ocorreu em maio, na véspera do dia 
das mães, nas páginas da revista caras e 
do caderno paladar, do jornal estadão.

Celebrare: uma bela 
companhia para celebrar a vida

em tons dourados e prateados que reme-
tem ao brilho da noite de natal e ao glamour 
do Réveillon, a linha celebrare despontou no 
final do ano com um anúncio cheio de boas 
energias. a peça reproduz as cores que re-
metem ao sucesso, à felicidade e à celebra-
ção da vida, com votos para fazer bonito ao 
recepcionar a família e os amigos nas noites 
mais festejadas do ano. a divulgação ocorreu 
nas páginas da revista caras, entre novembro 
e dezembro, e no caderno paladar, do jornal 
estadão, em dezembro.



a linha das mulheres descoladas

descontração é a cara da linha my lovely Kitchen , da tramontina. criadas para encan-
tar mulheres jovens e modernas, as peças trazem novas estampas e um design descola-
do, que valoriza a personalidade feminina e renova a paixão pela cozinha. e a campanha 
pensada para divulgá-la não poderia ser diferente. O anúncio foi inspirado nos modernos 
projetos de decoração que usam o quadro-negro como painel de recados – com uma ilus-
tração dos detalhes mais fofos de cada produto. A ideia foi reafirmar a My Lovely Kitchen  
como uma linha de mulheres e para mulheres. a revista caras foi a escolhida para veicu-
lar o anúncio entre outubro e novembro.

a caixa de ferramentas dos profissionais da cozinha

“uma dessas peças foi feita para abrir ostras. se você sabe qual é, vai fazer bonito 
com o kit todo.” a provocação bem-humorada foi o mote de um anúncio do Kit chef 
tramontina veiculado no caderno paladar, do estadão, entre novembro e dezembro. 
criativo, o anúncio ressalta a variedade do kit para quem sabe o que faz na cozinha. 
A verdadeira caixa de ferramentas para os profissionais da gastronomia que têm o 
prazer de fazer bonito.
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a tramontina também esteve no 
8º paladar cozinha do brasil, evento 
que reuniu alguns dos chefs mais re-
nomados do país, nos dias 20 e 21 de 
setembro, na universidade anhembi 
morumbi, em são paulo. promovido 
pelo estadão, o encontro é uma ótima 
oportunidade para os profissionais de 
gastronomia apresentarem seus tra-
balhos e trocarem experiências com o 
público. a edição deste ano trouxe uma 
novidade: os chefs puderam dividir a 
cozinha com o público, lado a lado. nas 

redes sociais, a tramontina atuou em 
parceria com a chef carla pernambuco, 
que falou sobre a marca a seus segui-
dores no evento. depois, durante um 
workshop, foram realizadas ações de 
merchandising com o sorteio de um 
conjunto de panelas rotonda ceramic 
aos alunos participantes. a linha, aliás, 
estampou o anúncio veiculado na edi-
ção do caderno paladar que tratava do 
evento. além disso, diversos produtos 
tramontina foram utilizados nas aulas, 
oficinas e degustações.

marca em evidência no 8º Paladar cozinha do brasil

Produzido na cozinha do 

Ingredientes:
50g de bacon picado
1 dente de alho picado
1/2 colher (sopa) 
de manteiga
1/2 xícara de vinho 
branco seco
5 ovos
1 xícara de queijo 
parmesão ralado
1 lata de creme de leite, 
sem soro
1 pitada de sal

400g de fettuccine
Salsinha picada

Modo de Preparo:
Refogue o bacon na  
manteiga. Quando estiver 
quase dourando, acrescente 
o alho. Refogue. Quando  
tudo estiver dourado,  
adicione o vinho branco 
e deixe apurar por 3 min. 
Desligue o fogo e reserve.
Em uma tigela, coloque os 

ovos, o parmesão, a pitada  
de sal e o creme de leite. 
Misture bem.
Cozinhe a massa por  
8 min. em água fervente. 
Escorra a massa e despeje 
rapidamente sobre o molho 
na tigela. Misture bem. 
Adicione o bacon  
(depois de ter escorrido  
o vinho) e misture.  
Na hora de servir, adicione  
a salsinha picada.

Para 4 pessoas

Fettuccine à Carbonara

O prazer de fazer bonito
APRESENTA

Dica:
A panela de inox tem fundo 

triplo, que acelera o cozimento 
e mantém a comida aquecida 
por mais tempo, podendo ir 
do fogão direto para a mesa. 
A tampa pode ser apoiada 

na borda da panela, fazendo 
com que o vapor condensado 

na tampa retorne para 
dentro da panela.

Presença renovada no caderno Paladar, do estadão

a tramontina renovou a parceria de sucesso com o caderno paladar, uma das princi-
pais publicações gastronômicas do país, editada pelo jornal estadão. além dos tradicio-
nais anúncios de utilidades domésticas, fornos e cooktops, a tramontina agora veicula a 
coluna exclusiva “O prazer de Fazer bonito”, na qual apresenta receitas temáticas, sem-
pre acompanhadas de produtos da marca. Outro destaque é o patrocínio à seção “prato 
do dia”, que recebeu o selo da tramontina na versão impressa. no site paladar, as recei-
tas agora são precedidas de uma vinheta com produtos tramontina. a campanha envol-
ve as fábricas Farroupilha, cutelaria e teec e compreendeu o período de abril a dezembro. 
Foram anúncios de meia página e receitas temáticas no caderno paladar. a audiência 
média do site foi de mais de 12 milhões de visualizações.
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com o jeito do discovery channel

trabalhar o conceito de que a tramontina tem soluções completas para a cozi-
nha foi o objetivo da campanha com vinhetas personalizadas no canal discovery 
channel. produzidas na linguagem peculiar da emissora para veiculação no progra-
ma terças em casa, as peças ressaltavam o prazer de fazer bonito e as facilidades 
que as linhas tramontina levam ao dia a dia, com cooktops, cubas, fornos e coifas. 
O plano de mídia posicionou os produtos no segmento de casa e decoração, sem 
desconhecer as demais soluções da marca. também foram feitas inserções em al-
gumas das principais revistas sobre decoração e arquitetura do brasil – como casa 
e Jardim, arquitetura e construção, casa vogue, Kaza, casa claudia, casa claudia 
luxo e bamboo.
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linha de Jardinagem 
ganha espaço no discovery

O canal discovery divulgou vinhetas especiais da linha de 
Jardinagem tramontina. as peças mostram vários produtos 
em uma animação que dialoga com a linguagem caracterís-
tica da emissora, garantindo a empatia com o espectador. as 
vinhetas foram produzidas como chamadas para o programa 
quintas em casa, mostrando o prazer de cuidar do quintal e 
manter um belo jardim. O plano de mídia contou com inser-
ções de cinco segundos no canal spOrtv, além de banners 
no site da emissora, inserções no google e destaque para a 
linha no portal da tramontina. a marca foi veiculada, ainda, 
em revistas especializadas como paisagismo e Jardinagem, 
natureza e globo rural.
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cortando a grama sem sair do sofá

cortar a grama sobre um quadriciclo pode ser uma expe-
riência divertida. mais ainda com o trotter race, um game de 
corrida em 3d desenvolvido para divulgar a linha de cortado-
res de grama dirigíveis da tramontina. O jogo foi desenvolvi-
do para reforçar a funcionalidade do equipamento e permite 
que o usuário comande o aparelho utilizando diversos aces-
sórios. além disso, tem a função de aproximar o público in-
fantil da marca. O trotter race está disponível para download 
gratuito no google play e na apple store.
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linha Pro tem 
campanha exclusiva

a tramontina estreou neste ano a 
primeira campanha 100% dedicada 
à linha de ferramentas profi ssionais 
tramontina prO. tendo homens como 
público-alvo, o fi lme para televisão 
explora a masculinidade de forma ousada 
e bem-humorada para demonstrar as 
qualidades das peças da tramontina prO. 
na televisão, a campanha teve foco na 
cidade de são paulo/sp, com veiculações 
entre agosto e outubro nos programas 
sptv, auto esporte e globo esporte, da 
rede globo. a ação também ganhou as 
telas da rede bandeirantes, no mesmo 
período, com o patrocínio dos jogos do 
campeonato brasileiro e as atrações 
Jogo aberto, Os donos da bola, terceiro 
Tempo e Jornal da Band. Houve, ainda, 
inserções na emissora gaúcha tvcOm, 
além do canal fechado spOrtv – este 
com abrangência nacional –, nos meses 
de setembro e outubro. a campanha 
não se restringiu à televisão. a linha 
prO também foi divulgada em spots 
e citações na programação da rádio 
gaúcha de porto alegre/rs, integrando 
a Jornada esportiva. no segundo 
semestre, os anúncios veicularam 
em diferentes mídias e retrataram a 
sensação única de força e masculinidade 
proporcionada pelo uso das ferramentas 
certas, na hora certa. tudo com um 
clima bem-humorado e arrematado pela 
assinatura “prazer de projetar, montar, 
consertar e fazer bonito”. 
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na mídia impressa, os anúncios foram veiculados na revista nei (noticiário de 
equipamentos industriais), uma publicação dirigida ao setor, entre os meses de 
maio e novembro. na abordagem segmentada, destaque para a parceria com o 
Jornal Ofi cina Brasil, com inserções nas edições de julho e outubro. A internet tam-
bém foi bastante utilizada, especialmente nos sites da rádio gaúcha, da spOrtv 
e da band. com 1,5 milhão de visualizações no Youtube, o comercial também mar-
cou presença nas redes sociais e mídias no google. O envio de newsletter foi outra 
ferramenta utilizada, além do site da tramontina para divulgar a campanha.

63



64

e-commerce: 
ficou mais fácil fazer bonito

uma das novidades deste ano foi 
o lançamento da primeira plataforma 
de e-commerce da tramontina. a loja 
virtual é exclusiva para a linha de mó-
veis de madeira e traz cerca de 200 
itens com a qualidade da unidade fa-
bril tramontina belém. O consumidor 
pode fazer os pedidos no conforto de 
sua casa e ainda receber o produto sem 
custo, tornando a experiência de com-
pra muito mais prazerosa. O site está 
disponível também nas versões mobile 
e tablet no endereço:

www.moveistramontina.com

treinamento que diz muito

a segurança é fundamental no manuseio 
de qualquer ferramenta. pensando nisso, a 
tramontina ofereceu aos clientes da linha 
tramontina prO um programa de treina-
mento específi co. Ministrado por técnicos 
especializados, o programa passou por in-
dústrias e concessionárias de todo o país, le-
vando na bagagem showrooms móveis com a 
linha completa de ferramentas profi ssionais. 
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21 anos de Grandes das Ferramentas

incentivar as vendas, valorizar os clientes e fortalecer a marca tramontina. esses 
são os objetivos do projeto grandes das Ferramentas, que premia os lojistas de me-
lhor desempenho na comercialização das linhas de ferramentas, materiais elétricos, 
pias e cubas. realizado há 21 anos, o encontro consolida a vivência e o bom relacio-
namento que a tramontina mantém com os clientes, em uma parceria que gera bons 
resultados para todos. neste ano, o grandes das Ferramentas premiou os lojistas 
com ingressos para os jogos da copa do mundo. no total foram contemplados 40 
clientes em nível nacional.
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empresa 
brasileira...

Alegria. Descontração. Hospitalidade. A primeira campa-
nha mundial da história da tramontina colocou em evidência 
a personalidade brasileira de uma marca verdadeiramente 
global. veiculada em diversos países onde a empresa está 
presente, a campanha trabalhou o conceito “alegria que vem 
de fábrica”, que valorizou internacionalmente a identidade 
do brasil e destacou a alegria como parte da matéria-prima 
de tudo o que a tramontina faz. 
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... marca
global

as peças também ressaltaram a hospitalidade e a qualidade 
dos itens de cozinha da tramontina como uma manifestação 
da arte de bem receber do brasileiro. O plano de mídia incluiu 
ações em revistas, televisão, internet, outdoors, ônibus e pon-
tos de venda. 

67



68

tramontina mais próxima dos 
torcedores latino-americanos

O interesse redobrado pelo futebol no ano da copa 
do mundo inspirou a tramontina a expandir a estratégia 
de patrocinar os times de futebol mais populares da 
américa latina. agora, a marca também entra em 
campo com o Olímpia, do paraguai, e o universidad de 
chile – dois tradicionais clubes de seus países. eles se 
somam a nacional e peñarol (uruguai), bolívar (bolívia) 
e cerro porteño (paraguai), reforçando a lista dos 
clubes patrocinados pela tramontina. com as ações 
de marketing esportivo, a marca conseguiu impactar, 
diretamente, mais de 10 milhões de torcedores na 
américa latina.

expandindo horizontes

a tramontina, literalmente, voou pelo mundo todo em 2014. 
com a campanha “alegria”, a marca embarcou em algumas 
das principais revistas de bordo do mundo com as novidades 
da south african e emirates. a ação englobou dez revistas de 
bordo que levaram a marca a mais de 56 milhões de pessoas. 
Foram veiculados anúncios de página dupla em três diferentes 
períodos: dia das mães, copa do mundo e natal.
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Patrocínio da 
casa cor bolívia

a tramontina marcou presença na 
mostra casa cor bolívia, um dos maiores 
eventos de arquitetura e decoração da 
américa latina, realizado entre os dias 9 
de abril e 10 de maio, em santa cruz de 
la sierra. como patrocinadora, a marca 
esteve presente em sete ambientes 
especiais para apresentar os produtos de 
suas linhas de equipamentos de cozinha, 
utilidades domésticas e móveis.
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dos emirados Árabes
 para o brasil

nos emirados árabes, a passagem do 
ramadã marcou o lançamento de uma 
ampla campanha de pdv. a “buy and Fly” 
esteve presente em 29 lojas das principais 
redes de supermercados do país com a 
proposta de estimular as vendas e dar mais 
visibilidade à tramontina. quem adquiria 
um valor mínimo em produtos da marca 
concorria a uma viagem para o brasil.
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Promoção na austrália 
durante a Copa do mundo 

Os australianos já sabem que o brasil é a pátria do samba, do 
futebol e da tramontina. durante a copa do mundo, a austrália 
foi o destino da campanha “brasil, a casa da tramontina”, ela-
borada para valorizar as raízes da marca. a iniciativa privilegiou 
os produtos da linha churrasco, um prato tipicamente brasileiro 
que faz sucesso entre os australianos. quem comprava os pro-
dutos tramontina concorria a uma série de prêmios, como bo-
las, mochilas e camisetas personalizadas.

tramontina aliada à culinária do equador 

em julho, a cidade de guayaquil sediou o raíces, primeiro evento internacional 
de gastronomia equatoriana – e a Tramontina, é claro, não fi cou de fora. Realizado 
durante a feira expo guayaquil, o evento recebeu mais de 80 mil visitantes em uma 
grande celebração da cultura gastronômica equatoriana. a tramontina, além de pa-
trocinar o concurso culinário da feira, aproveitou a ocasião para expor várias linhas 
de produtos para cozinha.
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Na Copa do mundo com a tramontina

O ClubOne, programa de fi delidade da Tramontina, proporcionou uma experiência única aos nove prin-
cipais clientes da marca no exterior. quem atingiu suas metas de vendas no programa foi premiado com 
uma viagem para o brasil em plena copa do mundo. composto por 17 pessoas, o grupo torceu pela camisa 
verde e amarela nos estádios de Fortaleza/ce e brasília/dF, em dois jogos da primeira fase. de quebra, os 
clientes ainda conheceram as belezas naturais do ceará e a arquitetura da capital federal.
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Gol da tramontina nos 
países da américa latina

aproveitando o ano de copa do mundo, 
a tramontina divulgou sua linha de 
Ferramentas em programas esportivos de 
rádios na américa latina. as ações foram 
feitas na bolívia, uruguai, paraguai, peru 
e costa rica por meio de spots e menções 
durante programas esportivos. 

mais produtos para os congoleses

produtos como serrote, carrinho de mão, pá e pia foram as 
estrelas da campanha realizada pela tramontina na república 
democrática do congo em 2014. Foram 26 outdoors posiciona-
dos nas principais cidades com o objetivo de ampliar o mix de 
produtos que a marca disponibiliza no país e repetir o sucesso 
em facões, já consolidado no mercado congolês.

a partir da esquerda: cimar gonzales, Fernando gonzales, alejandro gonzales, igor zaretskiy, alla zaretskaia, marco cabezas, 
Osvaldo torrico, diego gomes, richar cabezas, gintautas Kacerauskas, claudia rajchman, José rajchman, Jorge nasta, nordahl 
siemens, craig brouggy. agachados: Juan sebastián nasta, paola behs, virginija Kacerauskiene e phairin brouggy
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O prazer em ver os produtos da marca integrados a 
culturas bem diferentes e hábitos peculiares de cada povo, 

é também uma forma de desenvolver capacidades para 
chegar cada vez mais longe.

Fazendo bonito 
no mercaDo eXterno

novas fronteiras de negócios

a expansão internacional da 
tramontina não para. só em 2014, foram 
três novos escritórios de vendas. a 
primeira, tramontina africa (traF), está 
instalada em Johanesburgo, na áfrica do 
sul e é responsável pelo atendimento de 
todo o continente africano. Já o escritório 
da tramontina singapore (trasing) 
atende alguns países do sudeste asiático 
e Oceania. enquanto isso, a tramontina 
méxico (temex), agora conta com o 
reforço de um novo escritório regional 
em monterrey. É a tramontina cada vez 
mais expandindo fronteiras.

cingapura (trasing)

Johanesburgo (traF)

monterrey (temex)
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tramontina “made in usa”

com uma nova linha de produção, 
a tramontina está pronta para ampliar 
sua presença nos estados unidos. além 
de expandir a capacidade de produção 
da unidade americana em 37%, a linha 
permite que as panelas com revestimen-
to em cerâmica recebam novos acaba-
mentos e interiores. O projeto também 
se alinha a uma tendência do mercado: 
cada vez mais, os consumidores norte-
-americanos dão preferência aos produ-
tos Made in USA. 

lançamento no mercado 
norte-americano

em agosto, a tramontina usa lançou 
um kit de indução com quatro peças nos 
estados unidos. comercializado pela rede 
sam’s club, o conjunto é composto por um 
fogão cooktop de indução portátil, além de 
duas panelas e uma frigideira de aço inoxi-
dável. Os resultados foram ótimos e devem 
servir de inspiração para mais iniciativas se-
melhantes no futuro. 
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a vez do churrasco 
latino-americano

a tradição do churrasco cruza fron-
teiras junto com a tramontina. a marca 
vem apostando em um trabalho diferen-
ciado para divulgar a linha de churrasco 
em toda a américa latina, com destaque 
para países como o peru e o equador.

mercado ampliado na austrália

Na Austrália, a Tramontina identifi cou um crescente inte-
resse em produtos e acessórios para chá e café. e foi por isso 
que decidiu ampliar sua linha de produtos no país com duas 
novidades. as novas cafeteiras francesas e bules para chá e os 
novos modelos de xícaras para café oferecem aos australianos 
um mix mais amplo de produtos, expandindo a participação da 
tramontina nesse mercado.

equador

peru



benvenuta, tramontina!

Os produtos tramontina contam ago-
ra com um espaço exclusivo na itália. ide-
alizada pela família de um fornecedor, a 
loja the Oak abriu as portas em novem-
bro, na província de piacenza, no norte 
do país. além do espaço físico, a loja con-
ta com uma plataforma online que aten-
de, inicialmente, o norte da itália. 

espaços exclusivos na ripley

a tramontina vem trabalhando para aumentar sua parti-
cipação no mercado peruano de utilidades domésticas. uma 
de suas principais parceiras no país, a rede de departamentos 
ripley, conta com duas lojas – de um total de 12 no país – com 
espaços exclusivos para produtos tramontina. O foco são as 
linhas churrasco e la pasticceria.
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Presença garantida 
na liverpool

as lojas de departamento liverpool, 
do méxico, já possuem espaços exclusivos 
para expor os produtos tramontina. seis 
lojas da rede em guadalajara e no distrito 
Federal contam com espaços dedicados 
no setor de prataria, que expõe os produ-
tos mais elegantes da empresa.

Do Chile para as américas

Os produtos da tramontina agora 
podem ser encontrados na rede chilena 
Falabella, uma das maiores redes de lo-
jas de departamento da américa latina. 
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my lovely Kitchen no méxico

a linha my lovely Kitchen agora pode 
ser encontrada em duas das maiores re-
des de supermercados do méxico. com 
panelas, assadeiras e outros utensílios 
em cores e desenhos inspirados nas mu-
lheres jovens e modernas, a my lovely 
Kitchen vem sendo comercializada nas 
redes suprema e comercial mexicana.
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Desenhos especiais para 
o buen Fin mexicano

Os utensílios comercializados pela 
tramontina ganharam uma edição es-
pecial para celebrar o buen Fin, o tra-
dicional fi m de semana de descontos e 
promoções que mobiliza os consumido-
res mexicanos. com novas cores e de-
senhos, a linha se destacou no período 
conhecido como “o fi m de semana mais 
barato do ano” no méxico.
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Nova experiência na Colômbia

entre maio e junho, a tramontina 
atuou no promissor mercado de ven-
da direta. a experiência foi feita na 
colômbia, em parceria com a Yanbal, 
terceira maior empresa de venda dire-
ta da américa latina. as vendas foram 
um sucesso e beneficiaram também as 
promotoras que atuaram junto ao con-
sumidor final, oferecendo os produtos 
em um catálogo.

uma indonésia mais brasileira

para buscar uma associação direta 
entre os produtos da tramontina e a 
cultura brasileira, o cliente pt sejahtera 
rodamasa, da indonésia, promoveu a 
campanha viva brasil nos principais su-
permercados e lojas de departamento 
das cidades de Jacarta e badung. a ação 
aproveitou o momento de celebração 
da copa do mundo 2014, que colocou o 
brasil em evidência no mundo todo. 
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uruguai

méxico

colômbiachile

Opções para todos os estilos de cozinha

com exposições personalizadas de pias e cubas, a 
tramontina mostrou que tem um mix de produtos cada vez 
mais diversificado para todos os estilos de cozinha. Só em 
2014, as exposições foram destaque em mais de 150 lojas 
espalhadas por diversos países. sempre com objetivo de 
promover determinados itens e melhorar a percepção do 
consumidor no ponto de venda, facilitando sua escolha.
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mais facilidades para os clientes externos

em porto rico, foi a vez do cliente metropolitan lumber & 
Hardware Inc. aderir ao conceito da caixa máster, criada para 
facilitar a escolha e a venda de ferramentas para jardinagem. 
Com ela, cada cliente define o mix e a quantidade de produtos 
que deve receber. assim, as caixas podem ser encaminhadas 
para cada loja já com os produtos escolhidos – sem que o clien-
te precise separá-los. 

incentivo para os 
móveis de plástico

a tramontina está trabalhando para au-
mentar as vendas de móveis plásticos no 
mercado externo, como cadeiras, mesas e 
espreguiçadeiras. ao lado de dois clientes 
latino-americanos, um no paraguai e outro 
na bolívia, a empresa realizou o programa 
de incentivo “projeto vendedor”, que ofe-
receu prêmios aos vendedores. Os três pro-
fissionais com melhor desempenho recebe-
ram móveis plásticos tramontina – e ainda 
celebraram ótimos resultados de vendas. 
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Parcerias consolidadas 
no Oriente médio

a tramontina vem consolidando parcerias 
para comercializar a linha de ferramentas no 
Oriente médio. em 2014, um dos focos foi a 
arábia saudita, onde foram reforçados os laços 
com a al-Fares trading, distribuidora voltada 
para o setor de construção civil. Outro destaque 
foram os emirados árabes, onde a tramontina 
fi rmou um acordo de distribuição exclusiva com 
a mams trading, que reexporta para os países 
mais remotos da ásia central, áfrica e para o 
próprio Oriente médio.

 master Plus ganha o mundo

para os mercados da américa latina, 
áfrica e Oriente médio, uma das novi-
dades do ano foi a nova linha de chaves 
de fenda master plus. resistentes e du-
ráveis, as chaves trazem haste em aço 
cromo vanádio, com cabo robusto, em 
design moderno e ponta magnetizada, 
o que permite que ela aja como um ímã 
sobre o parafuso. a novidade acompa-
nha as tendências de um mercado em 
constante evolução e reforça o posicio-
namento da marca tramontina junto aos 
consumidores que realizam trabalhos 
manuais do dia a dia.

showroom mams trading, dubai
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Do equador para a Copa do mundo 

uma promoção realizada pela tramontina em parceria com 
a loja de departamentos de prati mobilizou os consumidores 
do equador com uma proposta tentadora: assistir aos jogos da 
copa do mundo no brasil. quatro consumidores da rede ga-
nharam uma viagem para assistir, em junho, à partida da sele-
ção do equador contra a suíça, realizada em brasília/dF. além 
de torcer muito, o grupo aproveitou a viagem para conhecer o 
distrito Federal, em uma experiência inesquecível.

novas opções para a África

com uma demanda crescente por uten-
sílios e ferramentas, a áfrica mostra-se 
cada vez mais como um mercado poten-
cial para a tramontina. em 2014, a empre-
sa realizou a primeira venda de tornos de 
bancada para angola e de interruptores 
para a etiópia, trazendo boas perspectivas 
de expansão dos negócios no continente.
para a etiópia, trazendo boas perspectivas 
de expansão dos negócios no continente.



novidades no Projeto intercambistas 

O projeto intercambistas apresentou uma série de no-
vidades em seu segundo ano de existência. desta vez, par-
ticiparam do programa estudantes da nigéria, costa do 
Marfi m, Gana, Quênia e Guatemala. Eles passaram por um 
treinamento de quatro meses nas fábricas da tramontina.
no futuro, a ideia é que eles possam se tornar gestores de 
vendas em seus países de origem. Além disso, eles fi caram 
hospedados em casas de funcionários da tramontina, o que 
enriqueceu o convívio e a troca de experiências culturais. 

Famílias ebertz, camillo, groselli e Forneck receberam os intercambistas

A partir da esquerda: Ruth Mutuku (Quênia), Herve Wale (Costa do Marfi m), 
richard dwumfour (gana) e pamela avalos (guatemala)

Oluwafunbi sowande, da nigéria
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o movimento do mercado por novidades faz das feiras 
grandes oportunidades para que os setores apresentem 

em primeira mão suas novas tecnologias, produtos e 
tendências de design. São também espaços onde se 

estreitam relações entre quem produz e quem vende. 
a tramontina não abre mão desses importantes eventos 

e tem feito bonito com seus resultados.
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Ambiente, Frankfurt (alemanha)

grandes oportunidades
eSPaçoS Para
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Mecânica, são paulo/sp (brasil)

International Home & 
Housewares Show, chicago 

(estados unidos)

Movelsul, bento gonçalves/rs (brasil) Feicon, são paulo/sp (brasil)

Equipotel, são paulo/sp (brasil)
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Gift Fair, são paulo/sp (brasil)

86

Fevereiro
Ambiente
de 7 a 11 
Frankfurt (alemanha)

março
Gift Fair
de 10 a 13 
são paulo/sp (brasil) 

Expo Revestir
de 11 a 14
são paulo/sp (brasil) 

International Home + 
Housewares Show
de 15 a 18
chicago (estados unidos)
 
Feicon
de 18 a 22 
são paulo/sp (brasil) 

Movelsul
de 24 a 28
bento gonçalves/rs (brasil)

EIIGA
de 27 a 29
santiago (chile)

abril
FHA Fair
de 8 a 11
cingapura

maio
Mecânica
de 20 a 24
são paulo/sp (brasil)

Expo Ferretera 
de 22 a 25
lima (peru)

Julho
100 Show Rooms
de 31 de julho a 2 de agosto 
santiago (chile)

agosto
Brazil Promotion
de 5 a 7
são paulo/sp (brasil)

Expo Ferretera
de 28 a 30
guadalajara (méxico)

Spoga
de 30 de agosto a 1º de setembro
colônia (alemanha)

setembro
Food & Service
de 3 a 5
santiago (chile)

Mistura 
de 5 a 11
lima (peru)

Mercoagro
de 9 a 12
chapecó/sc (brasil)

Equipotel
de 15 a 18
são paulo/sp (brasil)

Expocruz 
de 19 a 28
santa cruz de la sierra (bolívia)

Outubro
Expo CIHAC
de 14 a 18
cidade do méxico (méxico)
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com ações sociais que mobilizam tanto os funcionários 
quanto os públicos externos, a tramontina começa a 

explorar novos significados para o prazer de fazer bonito.

de ver o mundo mais bonito 
o jeito tramontina

Fazer bonito é fazer o bem

para a tramontina, o prazer de fazer bonito também se tra-
duz em ações sociais e iniciativas que levam ajuda a quem mais 
precisa. Foi com esse propósito que a marca estabeleceu uma 
parceria inédita com Luciano Huck, apresentador do programa 
Caldeirão do Huck. desde abril, a tramontina apoia o quadro 
“um por todos, todos por um”, que promove uma verdadeira 
força-tarefa em favor das pessoas que se esforçam para mudar 
a realidade de comunidades carentes.
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Funcionários mais satisfeitos

este ano marcou mais uma conquista de valor imenso para a 
tramontina. uma empresa que ao longo de seus 103 anos tem 
dado mostras da dimensão que representa seu público interno, 
por entender que essa grande construção que o brasil vê, co-
meçou com seus funcionários. estimulada ao crescimento pro-
fissional e pessoal pela educação e treinamento, a equipe tem 
sua carreira profissional iniciada e desenvolvida como “prata da 
casa”. e os bons resultados aparecem. recente pesquisa de cli-
ma apontou que o índice de satisfação dos funcionários evoluiu 

com histórias tocantes e exemplos de superação na busca do bem comum, o quadro valoriza a preocupação 
com o desenvolvimento humano do país e serve de inspiração para que mais pessoas busquem fazer bonito 
fazendo o bem. O primeiro quadro, exibido em 26 de abril, levou ajuda aos organizadores do programa social 
skate, que utiliza a prática do skate como estímulo para a educação e a inclusão social, no rio de Janeiro/rJ. 
desde então, foram nove edições, que passaram pela bahia, pará, interior de minas gerais, alagoas e outras 
regiões em que há pessoas dispostas a fazer bonito para ajudar as outras.

88

de 71% para 73%, onde a média de mercado é de 69% segundo a 
empresa allcon. com isso, o indicador já supera a média. vários 
fatores contribuíram para esse avanço. entre eles, são citadas a 
liberdade para falar com a equipe de RH, a qualidade da comu-
nicação interna, a remuneração, o respeito e o relacionamento 
entre líderes e funcionários. itens que corroboram para uma for-
te crença da tramontina, a de que a construção de um ambiente 
de trabalho positivo depende de uma relação de parceria, onde 
todos têm o mesmo interesse: fazer bonito em conjunto. 
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Prazer de
a responsabilidade socioambiental é um dos valores que 
permitem à tramontina fazer bonito. com o programa de 

gestão ambiental, cada passo da empresa ajuda a consolidar 
uma cultura positiva que se multiplica entre funcionários e 

comunidades. Um esforço que ajuda a preservar o patrimônio 
natural do planeta e se reflete no futuro de todos.

PreServar

para assumir sem reservas o conceito “O 
prazer de fazer bonito”, a tramontina ana-
lisou sua gestão sob todos os aspectos, es-
tando nessa pauta a conduta relacionada ao 
meio ambiente. mais do que atuar dentro do 
que determina a legislação ambiental em to-
das as suas unidades, a tramontina é guardiã 
do meio ambiente, não só trabalhando certo, 
mas estimulando seus funcionários na cria-
ção de ações e equipamentos próprios para 
proteger a natureza. O comitê ambiental da 
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tramontina é formado por representantes 
de todas as unidades fabris da organiza-
ção. mensalmente, o grupo se reúne para 
discutir e alinhar posturas, considerando 
as experiências individuais de cada unida-
de e o aporte jurídico necessário a cada de-
cisão em nível interno e frente aos órgãos 
ambientais, com uma base técnica forta-
lecida para disseminar boas práticas em 
relação ao ambiente. só faz bonito com as 
pessoas quem faz bonito com o planeta.

mais do que comprometimento com o meio ambiente, um comitê legitimado
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um prédio de boas práticas

a preocupação da tramontina com o 
desenvolvimento sustentável vai muito 
além dos limites das fábricas. É um va-
lor que ajuda na preservação dos ecos-
sistemas e beneficia todas as pessoas. 
mais do que isso, é uma postura que se 
multiplica, gerando pequenas mudanças 
de atitude que, juntas, resultam em uma 
grande transformação. Fruto dessa cren-
ça é o novo prédio da Divisão Starflon, 
que abriga uma nova linha de aplicação 
de antiaderentes em peças de alumínio 
– com um conceito de produção pionei-
ro no mundo. com 11 metros de altura 
interna, o prédio já nasce alinhado aos 
mais avançados conceitos de construção 
sustentável:

a ventilação ocorre por convecção natu-
ral, que reduz a necessidade de uso de 
climatizadores. 

as tubulações foram pensadas para ra-
cionar o consumo hídrico com o reúso de 
águas pluviais (da chuva) nas descargas 
dos sanitários e no processo industrial.

as estruturas são metálicas e removíveis 
– assim, podem ser desmontadas e rea-
proveitadas com flexibilidade e rapidez.

O telhado e as paredes laterais são du-
plas, o que assegura o isolamento acústi-
co e maior conforto térmico.

O teto conta com telhas translúcidas e 
prismáticas, que favorecem a ilumina-
ção natural e proporcionam economia 
de energia. 

Sistema de ventilação por convecção natural
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Tramontina S. A. Cutelaria – Divisão Starflon. Exemplo de desenvolvimento sustentável

Iluminação natural por telhados translúcidos
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as equipes de atendimento são as verdadeiras embaixadas da tramontina no brasil e no 
mundo. em centros de Distribuição ou em escritórios de vendas instalados nos cinco 

continentes, nossas “embaixadas” estão sempre prontas para representar a marca e levá-la 
sempre mais longe, entregando ao cliente exatamente o que ele quer, quando e onde quiser. 
É o prazer de fazer bonito que mais uma vez se expressa em um dos mais sólidos valores da 

tramontina: o esforço para atender cada vez melhor os clientes e seus consumidores.

atender bem É faZer bonito

Tramontina 
Sudeste S.A.

tramontina brasil
Centros de Distribuição

av. aruanã, 684 - bairro tamboré
06460-010 - barueri - sp
tel.: (11) 4197 1266
diretor corporativo: cesar vieceli
gerente administrativo: marino silveira
gerente de vendas | utilidades: 
valmir beneduzi e andré savi
gerente de vendas | Ferramentas: 
antonio pedruzzi
gerente de vendas | lar: Júlio baldasso
gerente de vendas | empresarial: 
luiz pedro bavaresco
gerente de vendas | materiais elétricos: 
marcos tomazel
gerente de vendas | tramontina 
design collection brasil: gabriela chies

Tramontina 
Sul S.A.

rua garibaldi, 308 - centro
95185-000 - carlos barbosa - rs
tel.: (54) 3461 7700
gerente administrativo: paulo Fantinelli

Tramontina 
Nordeste S.A.

rodovia br – 324, Km 17 s/n° - cia
43700-000 – simões Filho – ba
tel.: (71) 3215 8266
gerente geral: José Osmar nosini
gerente administrativo: darmos pagliari

Tramontina 
Norte S.A.

distrito industrial de icoaraci
av. principal, 700 – setor c, quadra 2
66815-590 – belém - pa
tel.: (91) 4009 7700
gerente administrativo: vinicius baccon
gerente de vendas | utilidades, lar e empresarial: 
leonardo guimarães
gerente de vendas | Ferramentas e materiais elétricos: 
Wanderly correa

Tramontina 
Planalto S.A.

rua bom sucesso, 51 – bairro ipiranga
74453-050 – goiânia – gO
tel.: (62) 3272 2100
gerente administrativo: rodrigo maria
gerente de vendas | utilidades, lar e empresarial: breno zandonai
gerente de vendas | Ferramentas e materiais elétricos: 
marcelo bregagnol

Escritórios Regionais de Vendas

Tramontina  
Sul S.A. Filial 
Porto Alegre

rua general neto, 594 - bairro Floresta
90560-020 - porto alegre - rs
tel.: (51) 2101 5000
gerente de vendas | utilidades, 
lar e empresarial: clovis gusso
gerente de vendas | Ferramentas 
e materiais elétricos: rui zignani

Tramontina  
Sul S.A. Filial 

Curitiba

rua padre anchieta, 1923, 16º andar
80730-000 - curitiba - pr
tel.: (41) 2111 9110
gerente de vendas | utilidades, 
lar e empresarial: sérgio camini
gerente de vendas | Ferramentas 
e materiais elétricos: rui zignani

Tramontina  
Sudeste S.A.

Filial RJ

Av. Henrique Valadares, 23 – S. 801/802
20231-030 – rio de Janeiro – rJ
tel.: (21) 2224 5004
gerente de vendas | utilidades: Jones zianni

Tramontina  
Sudeste S.A. 

Filial BH

Tramontina  
Recife S.A. 

av. uruguai, 21 – 13° andar – bairro sion
30310-300 – Belo Horizonte – MG
tel.: (31) 3223 4026
gerente de vendas | utilidades: agenor possamai

av. antônio de góes, 275 - salas 1501/1503/1504 – pina
51110-000 – recife – pe
tel.: (81) 3128 5500
gerente de vendas | utilidades e empresarial: Jandir casagrande
gerente de vendas | lar: igor pedruzzi
gerente de vendas | Ferramentas e materiais elétricos: 
márcio lucena lisboa
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17l, city development building
189, tiyuxi road, tianhe
guangzhou, guangdong
510620 - china
tel.: 86 (20) 3879 9702
gerente geral: carol lu

tramontina internacional

Tramontina 
de Chile S.A. 

(TCHILE)

av. andrés bello 2233, piso 4.
comuna de providencia, 
santiago – chile
tel.: 56 (2) 2676 5000
Fax : 56 (2) 2676 5001
gerente geral: Jandir v. brock
gerente administrativa: 
Karen deichler piñero
gerente de vendas: 
leandro conzatti

Tramontina de 
Colombia S A S 

(TECOL)

Km 1,5 vía siberia
parque empresarial
arcos de cota manzana b
bodega 4 e 5 – potrero chico
cota (cundinamarca)
bogotá – colômbia
tel.: 57 (1) 623 4500
gerente geral: 
martha inés aguirre

Tramontina 
de Panamá S.A. 

(TPANAMA)

corregimiento de bella vista
urbanización bella vista
calle vía brasil
Edifi cio PH Brasil 405
Ofi cina 16F
cidade do panamá – 
república do panamá
tel.: 507 203 8388 / 203 8389
gerente geral: alfonso guzmán

Tramontina 
Germany

 GmbH
 (TGERMANY)

Kamekestr, 21
50672, colônia – alemanha  
tel.: 49 (221) 7789 991-0
gerente geral: rogério Finger
gerente de vendas: 
guilherme mantovani

Tramontina 
UAE LLC 

(TDUBAI)

Tramontina 
Africa (PTY) 
LTD (TRAF)

Tameem House, 5th Floor
Off . 501/502, TECOM C
(Opposite to Media Rotana Hotel) 
p.O. box 28294 – dubai – uae
tel.: 971 (4) 450 4301 / 4302
gerente geral: paulo Feyh
gerente administrativo: 
eduardo cansan

longpoint, cnr. Witkoppen 
& montecasino blvd, ext. 42
Fourways 2055 – 
Joanesburgo – áfrica do sul 
tel.: 27 (11) 300 9500
gerente: samuel damiani 
coordenador de vendas: 
Juliano Maff ei

TUSA-HK LTD 
Guangzhou 

Representative 
Offi  ce

av. de la palma, 8. piso 1
col. san Fernando, 
La Herradura (Interlomas)
Huixquilucan – Estado do México
c.p. 52787 – méxico
tel.: 52 (55) 5950 0470
gerente geral: 
adilson Formentini
gerente administrativa: 
cristina b. Formentini
gerente de vendas: 
graziela zilio

Tramontina
de México S.A. de 

C. V. (TEMEX) 

12955 West airport boulevard
sugar land, texas 77478 – 6119
usa
tel.: (281) 340 8400
gerente geral: 
regina ribeiro galafassi

Tramontina
Design &
Services, 

Inc. (TDS)

av. canaval y moreira, 385
piso 5, corpac – san isidro
lima – 27, peru
tel.: 51 (1) 421 2135
gerente geral: 
carlos alberto grisales vasquez
gerente de vendas: 
vanderlei José dilli

7500a beach road, #11-
302a – the plaza
cingapura 199591
tel.: 65 6635 6264
gerente geral: 
emerson dresch

Tramontina
del Peru
 S. A. C.

 (TPERU) 

Tramontina 
Singapore PTE 

LTD. (TRASING)

12955 West airport boulevard
sugar land, texas 77478 – 6119
usa
tel.: (281) 340 8400
presidente: antonio J. galafassi
vice-presidente: 
luiz renato sganderlla
gerente de vendas: 
irineu baldasso 

2005 mirro drive
manitowoc, Wisconsin 54220
usa
tel.: (281) 340 8400
presidente: antonio J. galafassi
vice-presidente: aciel martins

Tramontina
USA, Inc.

(TUSA)

Tramontina U.S. 
Cookware, Inc. 

(TUSC)

parque empresarial colón
Edifi cio Coloncorp
Piso 2 – Ofi cina 210
guayaquil – equador
tel.: 593 (4) 136422
gerente geral: Jeferson bonetti

Tramontina
del Ecuador S.A.

(TECUADOR) 

tramontina usa, inc.
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O prazer de ser

tecnologia de última geração. Processos rigorosos de controle da qualidade. 
Preocupação constante com a preservação do meio ambiente. São características que 
explicam como a tramontina se tornou um dos mais amplos parques industriais do 

Brasil – com dez fábricas, mais de 7 mil funcionários e uma linha de produtos com mais 
de 18 mil itens. São diferenciais de uma organização centenária e de uma marca forjada 

para resistir ao tempo. Hoje e sempre.

Felipe lazzari
giovane capitani
riccardo bianchi

clovis tramontina
eduardo scomazzon
ildo paludo
inácio chies
ivo tramontina
Joselito gusso
ruy J. scomazzon

Tramontina 
Central de 

Administração 
Ltda.

Tramontina 
Belém S. A.

antonio pagliari
artur denicol
luiz Ongaratto

ademar a. pedruzzi
gilberto manfroi
maria inês pradella
roberto manfroi

Forjasul 
Canoas S. A.

ademir beal
José paulo medeiros
marcos a. grespan
Osvaldo J. Steffani

Tramontina S. A.
Cutelaria

rui baldasso
igor b. arregui

Tramontina 
Delta S. A.

Paulo H. Dahmer
roberto l. aimi

Tramontina
Eletrik S. A. 

darci Friebel
eduardo portolan
lourival dalmás
mário bianchi
valter cousseau

Tramontina 
Farroupilha S. A.

Tramontina 
Garibaldi S. A.

Jelvi Flores

domingos nizzola
Felisberto F. moraes
marcos parodes
valdir baú

Forjasul 
Madeiras S. A.

nestor giordani
Odair borsoi
sônia denicol deitos

Tramontina 
Multi S. A.

Tramontina 
Teec S. A.

Direção e conselho
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instalações

industriais

95

tramontina s. a. Cutelaria
ano de fundação: 1911
localização: carlos barbosa/rs
área construída: 266.000 m2

número de funcionários: 2.301
Produção: facas de cozinha, facas esportivas, facas profissionais, 
facões, canivetes, talheres de uso diário, utensílios de cozinha, 
panelas, formas e frigideiras antiaderentes, espetos e tesouras.

Tramontina S. A. Cutelaria – Divisão Starflon
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tramontina Garibaldi s. a.
ano de fundação: 1963

localização: garibaldi/rs
área construída: 72.500 m²

número de funcionários: 707
produção: ferramentas 

profissionais para aplicação 
em manutenção industrial, 

automotiva e construção civil.

tramontina Farroupilha s. a.
ano de fundação: 1971
localização: Farroupilha/rs
área construída: 80.000 m2

número de funcionários: 708
produção: panelas, baixelas, 
talheres em aço inoxidável e 
cozinhas profissionais.

tramontina eletrik s. a.
ano de fundação: 1976

localização: carlos barbosa/rs
área construída: 36.000 m²

número de funcionários: 413
produção: tomadas, 

interruptores, extensões, 
conduletes, acessórios para 

eletrodutos, aparelhos a prova 
do tempo, injeção de alumínio 

sob encomenda e produtos para 
atmosferas explosivas.

tramontina Canoas s.a.
ano de fundação: 1959
localização: canoas/rs
área construída: 25.630 m²
número de funcionários: 170
produção: morsas, machados, 
marretas, ganchos para içamento 
de cargas, forjados sob encomenda 
e eletroferragens para linhas de 
transmissão de energia elétrica.
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tramontina multi s. a. 
ano de fundação: 1981
localização: carlos barbosa/rs
área construída: 85.755 m²
número de funcionários: 801
produção: ferramentas e 
equipamentos para jardinagem, 
agricultura e construção civil.

Forjasul madeiras s. a. 
ano de fundação: 1990
localização: encruzilhada do sul/rs
área construída: 24.000 m²
número de funcionários: 159
produção: mesas de passar, bandejas, 
conjuntos dobráveis, prateleiras, 
banquetas e varais.

tramontina teec s. a.
ano de fundação: 1996
localização: carlos barbosa/rs
área construída: 47.500 m²
número de funcionários: 269
produção: tanques, pias/cubas, 
coifas, cooktops, fornos, lixeiras, 
cachepôs e acessórios.

tramontina Delta s. a.
ano de fundação: 1998
localização: recife/pe
área construída: 22.520 m²
número de funcionários: 253
produção: mesas, cadeiras, brinquedos, 
estantes e poltronas em plástico 
injetado ou rotomoldados.

tramontina belém s. a. 
ano de fundação: 1986
localização: belém/pa
área construída: 55.362 m²
número de funcionários: 391
produção: móveis para jardim, 
varandas e terraços, cabos para 
ferramentas e utilidades 
domésticas em madeira.
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www.tramontina.com


