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A Tramontina, localizada em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, vai utilizar o período da Copa 
do Mundo da Alemanha para reforçar sua imagem junto ao público como grande fabricante de 
panelas de inox e antiaderente, que adota a tecnologia Starflon. Boa parte dos R$ 20 milhões 
de recursos destinados para ações de marketing e propaganda este ano serão aplicados numa 
campanha na Rede Globo, que fica no ar por um mês a partir de 9 de junho. A DCS assina a 
campanha. A Globo transmitirá mais de 50 jogos para um público estimado em mais de 130 
milhões de telespectadores.  
 
Serão veiculados dois filmes com duração de 30 segundos cada um, sendo 30 inserções da 
linha antiaderente Starflon e 20 inserções do comercial da linha inox. Além dos jogos, a 
empresa gaúcha também estará presente com comerciais durante a programação da novela 
"Belíssima", do "Vídeo Show" e do "Jornal Nacional". "Queremos ser reconhecidos como um 
player na produção de panelas", comenta o presidente do grupo, Clóvis Tramontina.  
 
Atualmente, a empresa faz 350 mil unidades por mês, das quais 250 mil ficam no mercado 
interno e as 100 mil restantes são exportadas, a maior parte delas, 70 mil panelas, para a 
Tramontina USA Inc., em Sugar Land, região metropolitana de Houston (EUA). Para atender o 
mercado americano, a Tramontina importa uma linha especial da Itália e modelos mais 
populares da China. "De um modelo conhecido como caldeirão, por exemplo, compramos 1 
milhão de panelas por ano da China", informa o empresário.  
 
Ainda como parte do evento Copa do Mundo, a Tramontina terá inserção no "Jornal do SBT", 
apresentado pelo jornalista Carlos Nascimento, sempre que houver notícias da Alemanha. 
Também no SBT, a empresa gaúcha aparece desde o mês passado no jornal ancorado pela 
jornalista Ana Paula Padrão, às sextas-feiras, na série especial de matérias "O Brasil que dá 
certo", destacando a linha de ferramentas profissionais da empresa. Serão 32 inserções.  
 
Além disso, serão inseridos comerciais de 30 segundos nos canais SportTV e GNT (Globosat), 
de TV paga, e na RBS TV, canal aberto que retransmite a programação da Rede Globo no Rio 
Grande do Sul. "Nós criamos um selo especial para a Copa, chamado ‘Tramontina é mais 
Brasil’", conta o empresário, um entusiasta por futebol, e que acompanha a seleção brasileira 
em Copas do Mundo desde 1978. Ele já assistiu três finais e diz estar pronto para a ver a 
quarta. "Só espero que não seja Brasil e Alemanha."  
 
kicker: Empresa aproveita a audiência na TV durante a Copa do Mundo para apresentar os 
seus produtos. Agência DCS assina a campanha  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 maio 2006, Comunicação, p. C6. 
 


