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Com dez fábricas no Brasil, marca já está em 110 países 
 
Depois de trabalhar 91 anos para alcançar em 2002 o primeiro bilhão de reais em faturamento 
anual, a Tramontina, fabricante de utilidades domésticas, ferramentas, materiais elétricos e 
móveis com sede em Carlos Barbosa (RS), prepara-se para ultrapassar R$ 2 bilhões em vendas 
em 2005. A previsão da empresa é crescer 25% neste ano sobre o anterior, o que resulta numa 
receita bruta de R$ 2,1 bilhões, impulsionada tanto pelo mercado interno quanto pelas 
exportações, que devem avançar dos US$ 132 milhões em 2004 para US$ 153 milhões. 
 
A expansão exigirá investimentos da ordem de R$ 90 milhões, valor semelhante ao aplicado em 
2004, sendo R$ 70 milhões em ativos fixos e o restante em propaganda, explicou o diretor 
presidente Clóvis Tramontina. Segundo ele, os recursos necessários virão da maior parte do lucro 
líquido de cerca de R$ 100 milhões apurado ano passado, de financiamentos do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e de incentivos fiscais do governo gaúcho. Em 
2003, a empresa havia lucrado R$ 62,2 milhões. 
 
Com dez fábricas no Brasil, sendo oito no Rio Grande do Sul, uma em Belém (PA) e outra em 
Recife (PE), a Tramontina tem uma carteira superior a 16 mil itens, entre talheres finos e de uso 
diário, facas profissionais, ferramentas agrícolas e domésticas, panelas inox e antiaderentes, pias 
e cubas em aço inoxidável, mesas e cadeiras de plástico e madeira, prateleiras e cortadores de 
grama. A produção mensal é de 60 milhões de peças em todas as linhas e na próxima semana a 
empresa lança no mercado fogões portáteis e acoplados a pias. 
 
A expansão programada para 2005, que deve também elevar de 5,5 mil para até 5,8 mil o 
número de empregados da companhia, inclui a duplicação, para 120 mil peças diárias a partir do 
segundo semestre, da linha de produção de panelas antiaderentes em Carlos Barbosa. A 
ampliação deste ano na unidade é uma fase intermediária do projeto para chegar a 180 mil 
panelas por dia até 2006. 
 
Conforme Tramontina, ainda está prevista a duplicação da fábrica de pias e cubas inox, também 
em Carlos Barbosa, e a conclusão da expansão dos centros de distribuição em Houston (EUA) de 
40 mil para 75 mil metros quadrados e em Barueri (SP), de 24 mil para 48 mil metros quadrados. 
A empresa tem seis centros de distribuição no Brasil, incluindo ainda Porto Alegre, Goiânia, 
Salvador, Recife e Belém, e quatro no exterior (EUA, Alemanha, México e Colômbia), além de 
escritórios na França, Chile e em Dubai, nos Emirados Árabes. 
 
Principal mercado internacional da empresa gaúcha, os Estados Unidos absorveram 35% das 
exportações em 2004. Artigos de cutelaria e panelas "globalizadas", com o bojo fabricado no 
Brasil, as alças na Alemanha e a tampa de vidro no Japão, são os principais produtos vendidos 
aos americanos acondicionados em embalagens produzidas localmente pela Tramontina. 
 
No total a companhia exporta para 110 países e, depois dos EUA, onde as vendas são feitas por 
intermédio de grandes redes como Posco e Wall Mart, a lista é puxada pela Argentina, México, 
Rússia, Bolívia e países da Europa (incluindo o leste) e Oriente Médio. A África é o próximo alvo e 
pode ganhar, no futuro, um escritório de vendas regional.  
 
A preocupação de Tramontina, agora, é com a baixa cotação do dólar frente ao real. A 
manutenção do câmbio nos patamares atuais pode exigir reajustes de até 20% nos preços, em 
dólar, dos produtos exportados. O empresário reconhece que um eventual aumento prejudicará a 
competitividade no exterior, mas mantém a projeção de exportações para este ano. 
 



A empresa também está buscando, no exterior, alternativas mais baratas para comprar aço 
inoxidável, que subiu 84% no Brasil em 2004, afirmou Tramontina. Cerca de 20% do consumo de 
20 mil toneladas por ano já são supridos por fornecedores da Alemanha e da França e outras 
oportunidades estão sendo estudadas em países como Rússia, Índia e Coréia. 

 
 
Leia Mais 
 
Famosa, a marca é o principal ativo da companhia 
De Porto Alegre   
 
Com a diversificação das linhas de produtos ao longo das últimas cinco décadas, a Tramontina 
adotou, como estratégia corporativa, uma política de valorização da marca para crescer sem 
perder a identidade. "A marca é nosso foco e nosso principal ativo", afirma o diretor presidente da 
empresa, Clóvis Tramontina, que todo ano destina de 2% a 3% do faturamento das vendas no 
mercado interno para investimentos em ações propaganda e marketing. 
 
Além dos R$ 20 milhões programados para campanhas no Brasil, a empresa vai aplicar mais de 
US$ 1 milhão em anúncios em veículos de 30 países. Ontem foi divulgado o resultado de uma 
pesquisa nacional de imagem da empresa realizado pelo Ibope em dezembro. 
 
Conforme o levantamento, 94% dos 2002 entrevistados nos 27 Estados brasileiros afirmaram 
conhecer a marca Tramontina e 46% deram nota máxima em uma escala de zero a dez de 
avaliação global sobre a empresa. A média ficou em 8,8. Os entrevistados associaram a 
companhia a sentimentos como carinho, amor, confiança e qualidade. 
 
"Com confiança, o consumidor experimenta qualquer produto com a marca Tramontina", entende 
o presidente, responsável pela introdução da política mais agressiva de comunicação com o 
mercado desde que assumiu a empresa, em 1992. Clóvis é neto de Valentin Tramontina, que 
fundou a empresa em 1911, e filho de Ivo Tramontina, que a comandou desde 1942 ao lado do 
sócio Ruy Scomazzon. "Desde o início Ruy defendeu a idéia de uma única marca", lembra Clóvis. 
Hoje, Ivo e Ruy presidem as duas holdings familiares que controlam o grupo. 
 
Até 1959, quando implantou uma forjaria própria (Forjasul Canoas) a Tramontina se resumia a 
uma cutelaria. Em 1963 começou a produzir ferramentas e em 1976, materiais elétricos. Uma 
indústria madeireira foi implantada em 1980 e no ano seguinte começaram a ser fabricadas 
ferramentas para uso na agricultura. Em 1986 iniciou a produção de mesas e cadeiras de madeira 
em Belém e, em 1998, de móveis de plástico em Recife. No mesmo ano, entrou em operação a 
fábrica de cubas e pias inox. 
 
Hoje, 75% do faturamento da empresa vem da venda de utilidades domésticas - facas, talheres, 
panelas. Os 25% restantes dividem-se entre ferramentas, móveis, pias, cubas, materiais elétricos 
e ainda artigos como aparadores de grama e utensílios de madeira. 
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