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São Paulo, 19 de Setembro de 2003 - U ma tecnologia inédita na América Latina foi 
implantada pelo Grupo Tramontina em sua cutelaria, instalada em Carlos Barbosa, no 
interior do Rio Grande do Sul. São 22 LGV’s (laser guided vehicle - veículos guiados a 
laser), que controlam a recepção, armazenagem e distribuição de lâminas de aço 
carbono nos 150 pontos de operação da Tramontina Cutelaria. A implantação da nova 
tecnologia e a ampliação da unidade fabril, que passou de 11,5 mil para 21,5 mil m2, 
custaram US$ 2,5 milhões. Os LGV’ são guiados através de laser giratório que são 
refletidos por espelhos, distribuídos no interior da fábrica, permitindo a confirmação da 
posição exata do veículo. O número de leituras chega a 20 sinais por segundo. A 
transmissão de ordens e comandos é feita por radio-freqüência. A estrutura de 6 mil 
m² possui um servidor e um transelevador para controlar o sistema de gestão, um 
microcomputador que administra os LGV’s, e mais 11 micros de apoio.  

A fábrica de facões, em Carlos Barbosa, que recebeu toda esta tecnologia de ponta, 
não lembra em nada a pequena cutelaria criada em 1911 por Valentin Tramontina, 
para fabricar facas e canivetes com cabo de chifre. Porém, dá a dimensão exata do 
gigantismo do atual complexo industrial Tramontina, com suas 10 unidades fabris, que 
fabricam 14 mil itens diferentes.  

Ao todo, o grupo tem uma produção mensal de 4 milhões de facas, 14 milhões de 
talheres para uso diário, 600 mil talheres finos, 800 mil chaves de fenda, 400 mil 
martelos, 170 mil enxadas, 12 mil pias e 30 mil cubas, 290 mil mesas e cadeiras 
plásticas, 16 mil mesas e cadeiras de madeira, 40 mil prateleiras, 8 mil cortadores e 
aparadores de grama, 250 mil caixas de derivação e 200 mil panelas de aço 
inoxidável.  

"A Tramontina não utilizou a tecnologia como substituta da mão-de-obra humana, e 
sim como um incremento na produção. Antes da ampliação, trabalhavam 100 pessoas 
na cutelaria; atualmente, 119", diz Clóvis Tramontina, presidente da empresa e neto 
de Valetin. "Com os LGV’s a produção cresceu 100%, passando de 20 mil para 40 mil 
peças por dia."  

Para Clovis, a transformação da pequena fábrica de facões no complexo industrial de 
hoje é resultado de quatro fatores que ele considera fundamentais: muito trabalho, 
confiança no projeto, investimento em qualidade e agilidade somada à confiabilidade 
da distribuição. "Um bom sistema logístico é fundamental, especialmente para as 
exportações. Sem ele não seríamos hoje a única empresa brasileira a exportar com 
marca própria para mais de 100 países", diz. São seis centros de distribuição no Brasil 
– Porto Alegre, São Paulo, Goiânia, Salvador, Recife e Belém – e quatro no exterior – 
Estados Unidos, Alemanha, México e Colômbia; além de escritórios de vendas na 
França e no Chile e de distribuição exclusiva na África do Sul, Austrália e Índia.  

Os 60 mil clientes no exterior, em países como Alemanha, México, Estados Unidos e 
Colômbia, representam, hoje, 25% das exportações do grupo e respondem por 30% 
do faturamento. A Tramontina S.A. Cutelaria e a Tramontina S.A. Farroupilha, que 
produzem utensílios para cozinha, são as fábricas que mais exportam. Já a Tramontina 
Garibaldi, no segmento de ferramentas profissionais para a construção civil e de 



bricolage, produz atualmente 2 milhões de peças/mês, sendo 70% para o mercado 
interno e 30% para exportação.  

Tecnologia de ponta também foi implantada na nova unidade da fábrica de 
antiaderente da Tramontina, que produz revestimento dos discos de alumínio usados 
na fabricação de panelas e frigideiras. A paletização dos discos foi robotizada e o 
gerenciamento do processo passou a ser contínuo e computadorizado. Já na 
Tramontina Farroupilha Indústria Metalúrgica, especializada na produção de panelas, 
baixelas e talheres, a tecnologia de ponta chegou com o Armazém Automatizado, uma 
expedição totalmente controlada por computadores que monitoram o estoque e a 
movimentação dos produtos. A expedição, com 26 metros de altura, equivalente a um 
prédio de nove andares possibilitou o aumento das posições de estoque de 5.000 para 
9.300 palets - suportes planos de madeira sobre os quais se deposita a mercadoria a 
ser transportada e estocada de diferentes pesos e tamanhos. Para abrigar essa seção, 
foi construído um prédio de 8 mil metros quadrados, composto por cinco 
transelevadores, equipamentos que se deslocam sobre trilhos, um no chão e outro no 
teto, e trabalham a uma velocidade de 160 metros por minuto, guardando os produtos 
nas prateleiras. Os transelevadores executam movimentos verticais e horizontais por 
estreitos corredores e em grandes alturas. Possuem garfos telescópicos que ao 
chegaram à posição estabelecida podem guardar ou pegar a carga que está nas 
prateleiras.  

A tecnologia da Tramontina chegou também à ecologia. Há 14 anos a Tramontina 
Belém S.A., que começou a funcionar em 1987, ampliou a obrigação legal de reposição 
da floresta (a fábrica produz móveis de madeira) e desde 1990 investe num amplo 
projeto de floresta de produção com o plantio de espécies como mogno, cedro, freijó, 
aroeira, ipê, jatobá, angelim, paricá e teca. "A experiência vem sendo multiplicada em 
outras áreas próximas, de diversos proprietários, um efeito que buscávamos desde o 
início", diz Clovis. Hoje já são 1,5 mil ha plantados.  

História  

Para Clovis Tramontina, a história do grupo pode ser dividida em três etapas: era 
artesanal, era do empreendedor e era global. De 1911 a 1949, a pequena ferraria 
comandada pelo fundador Valentin, e em seguida, com sua morte, pela esposa dele, 
Elisa, mantinha uma produção quase que artesanal, resumindo-se a facas e canivetes 
feitos com cabo de chifre. "Minha avó, uma mulher forte e de visão empresarial, que 
ficou viúva com um filho de 14 anos para criar, foi uma pessoa fundamental na história 
da Tramontina", diz Clovis. A empresa foi assumida pelo único filho dos fundadores, 
Ivo Tramontina, quando completou 21 anos, e por outro jovem, Ruy Scomazzon, de 23 
anos, que ingressara na empresa. Hoje, Eduardo, filho de Ruy Scomazzon, dirige a 
fábrica ao lado de Clovis Tramontina, como vice-presidente.  

A cutelaria permaneceu como empresa única até 1959, quando foi fundada a Forjasul, 
uma fábrica de morsas (parte da frente do linotipo), machados, marretas, ganchos e 
eletroferragens para linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica.  

"Durante vários anos, até 1986, o grupo foi se expandindo, no que chamamos de fase 
de empreendedorismo, com a inauguração de outras fábricas e, a partir disso, foi 
organizada uma estrutura comercial para dar vazão à diversificada capacidade 
produtiva das empresas", diz Clovis. Segundo ele, este crescimento só foi possível 



porque tanto seu avô quanto o sócio acreditavam na descentralização, sem a qual não 
seria posível à Tramontina chegar à diversificação observada hoje.  

"Eles prepararam pessoas da casa para comandar estas novas unidades que iam 
surgindo, treinavam funcionários para se tornarem diretores, e isto criou um vínculo 
muito grande de objetivos e de interesses, fundamental para o sucesso da 
Tramontina", diz. "Hoje estamos vivendo a terceira fase, a era global, que se relaciona 
justamente à aproximação com o mercado, com o consumidor, seja ele no Brasil ou no 
exterior."  

Os projetos são continuar crescendo e investindo. "Acreditamos que o governo está no 
caminho certo e vemos boas perspectivas para o futuro. Os índices econômicos são 
favoráveis, caiu o risco Brasil. Acredito que no ano que vem o País volte a crescer, com 
uma economia sustentada que dará bons frutos logo", afirma.  

A próxima meta do grupo é ampliar seu centro de distribuição no Estado de São Paulo, 
localizado em Barueri, que vai passar de 22 para 40 mil m2. As obras ficam prontas no 
ano que vem. Para as exportações, os projetos incluem um ainda maior 
aprimoramento da logística. "Nossos centros de distribuição no exterior são 
fundamentais para nosso programa de exportação, pois nos permitem ter a confiança 
do comprador de que seus pedidos serão atendidos com agilidade e também nos 
adaptarmos à realidade de cada mercado", diz Clóvis Tramontina.  

Assim, o centro de distribuição dos Estados Unidos, por exemplo, desenvolve as 
embalagens e os conjuntos de objetos de acordo com as preferências do mercado 
americano. "Nossos mercados no exterior têm características diferentes. Nos Estados 
Unidos trabalhamos com as grandes redes como a Wal Mart. No mercado europeu 
estamos presentes no varejo em lojas de produtos de utilidade doméstica, de 
presentes e de conveniência. Mas começamos também a exportar para grandes grupos 
com um primeiro embarque que fizemos para o El Corte Inglez, na Espanha", diz.  

Clóvis conta que construir esta estrutura no exterior consumiu anos e muito esforço. 
"Vencemos pela persistência", diz. Para ele, o sucesso das exportações se prende à 
continuidade. "O grande problema do exportador brasileiro é exatamente a falta de 
continuidade. Cai o dólar, ele se desinteressa pelas exportações; quando o dólar sobe, 
ele perde clientes. Mas nossos compradores sabem que estaremos sempre presentes. 
Duas vezes por ano vão receber visitas de um representante nosso, seja onde 
estiverem, nos Estados Unidos, no Japão ou na Rússia", diz. Segundo ele, sem esta 
estrutura a Tramontina não conseguiria chegar a tantos lugares, orgulhosamente 
ostentando a marca própria, criada pelo avô há 92 anos, numa pequena cidade 
gaúcha.  
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