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s ó fa z Bo n i To
com a marca
qUeM FAZ BOniTO

pela vida

É com essa premissa que a Tramontina atua. Cuidar
do meio ambiente é uma tarefa diária e indispensável
para que o planeta continue vivo. A sustentabilidade
e a qualidade de vida são uma realidade presente
no cotidiano da empresa e de suas equipes,
que têm a responsabilidade de fazer bonito
com o meio ambiente. essa conduta está
presente em cada ação, juntamente com a
importância da tecnologia e do design na
fabricação de produtos para cumprir seu
papel no mundo.

Essência
Missão

Valores

Fazer bem feito para inspirar o
dia a dia das pessoas e estimular
experiências com significado,
gerando valor e satisfação para
clientes, consumidores, funcionários,
acionistas e comunidades.

Satisfação do Cliente
Alto nível de qualidade para garantir satisfação
dos clientes e permanência no mercado.

Visão
Ser a indústria brasileira líder em
satisfação dos consumidores por
entregar as melhores soluções para
o dia a dia. Manter-se como marca
referência de qualidade, de inovação,
das relações íntegras e de valores
humanos.

Transparência
Ética, clareza de propósitos, relações íntegras
e diálogo com todos os seus parceiros.
Trabalho
Foco, disciplina e resultado.
Liderança
Profissionais qualificados, alta tecnologia e baixo
custo para competir nos mercados em que atua.
Valorização das Pessoas
Funcionários trabalham pela Tramontina porque
a Tramontina trabalha por seus funcionários.
Devoção
Dedicação e paixão por tudo que faz.
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Somos o que

f a ze mos

C

riada em 1911 por Valentin Tramontina, descendente de imigrantes italianos, na cidade
de Carlos Barbosa/RS, a Tramontina iniciou
suas atividades como uma pequena ferraria,
executando reparos para indústrias da região
e ferrarias para cavalos. O início da produção artesanal
de canivetes com cabo de osso se tornou o marco das
atividades de cutelaria. O fundador manteve sempre a
convicção de que sua obra só daria certo se mantivesse o
princípio que a norteou desde o início: contar com a confiabilidade de seus clientes. Com isso, os investimentos
em novas tecnologias, aliados ao início do processo de
laminação do aço, impulsionaram o crescimento da empresa. Hoje, a organização atua orientada por idênticos

princípios em suas dez unidades fabris, assegurando a
fabricação de mais de 18 mil itens destinados a diversos
segmentos de mercado, como cozinha, eletros, ferramentas para agricultura, jardinagem, manutenção industrial
e automotiva, veículos utilitários, construção civil, além
de materiais elétricos e móveis de madeira e plástico –
todos resguardados pela mesma marca: Tramontina. Uma
estrutura industrial e comercial, com mais de 8 mil funcionários, garante a presença da marca em mais de 120
países. Para esta empresa centenária, de valores sólidos,
com pessoas comprometidas com os compromissos éticos e sustentáveis, a busca pela qualidade e inovação é
essencial, pois elas resultam na satisfação das pessoas e
em sua fidelidade à marca.
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T r a m o n t i n a De onde vem
Nas unidades industriais, o comprometimento com a gestão ambiental está em todas as etapas da produção dos mais de
18 mil itens produzidos. A estrutura comercial representa uma interface fundamental da Tramontina com os mercados em
que atua. Centros de Distribuição e Escritórios Comerciais expandem a presença da marca no Brasil e no exterior.

10 un i d ad es i nd u stri ais
Tramontina Cutelaria
Carlos Barbosa/RS

Tramontina farroupilha
Farroupilha/RS

Tramontina belém
Belém/PA

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

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

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

Tramontina eletrik
Carlos Barbosa/RS

Tramontina madeiras
Encruzilhada do Sul/RS

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

Mesas de passar, bandejas,
conjuntos dobráveis, prateleiras,
banquetas e varais.

forjasul Canoas
Canoas/RS
Morsas, machados, marretas,
ganchos para içamento de cargas,
forjados sob encomenda e ferragens
eletrotécnicas para linhas de
transmissão e subestações de alta e
extra-alta tensão e para redes aéreas
de distribuição de energia elétrica.

Tramontina garibaldi
Garibaldi/RS
Ferramentas industriais e organizadores metálicos para o setor industrial e automotivo, ferramentas
profissionais para a construção
civil e ferramentas manuais para
uso doméstico.
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Tramontina multi
Carlos Barbosa/RS
Equipamentos dirigíveis, ferramentas e equipamentos para
jardinagem, agricultura
e construção civil.

Tramontina Teec
Carlos Barbosa/RS
Tanques, pias/cubas, coifas, cooktops, fornos, lixeiras, cachepôs e
acessórios.

Tramontina delta
Recife e Moreno/PE
Mesas, cadeiras, brinquedos, estantes, vasos, lixeiras, caixas organizadoras, gaveteiros e poltronas de
plástico injetado ou rotomoldados.

BRASIL
5 CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO
Carlos Barbosa/RS
Barueri/SP
Goiânia/GO
Simões Filho/BA
Belém/PA
5 ESCRITÓRIOS
REGIONAIS DE
VENDAS
Porto Alegre/RS
Curitiba/PR
Rio de Janeiro/RJ
Belo Horizonte/MG
Recife/PE

e para onde vai
16 unidades no exterior

África do Sul
Alemanha
Austrália
Chile
China
Colômbia
Emirados Árabes
Equador

Estados Unidos
Letônia
México
Nigéria
Panamá
Peru
Reino Unido
Singapura
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g estão ambiental
Na Tramontina,
comprometimento

A responsabilidade ambiental é um dos pilares norteadores
da Tramontina. Cada passo da empresa concilia produtividade
e respeito ao meio ambiente, ajudando a consolidar uma cultura
para a preservação do patrimônio natural do planeta. A empresa
mantém um Programa de Gestão Ambiental e um Manual de
Conduta que formalizam práticas de uso racional de recursos
naturais e do gerenciamento da cadeia produtiva. Investe
constantemente em tecnologias limpas para reduzir a geração
de resíduos sólidos, líquidos e emissões atmosféricas. Mais do que
seguir as orientações da legislação, a Tramontina se mostra como
uma empresa responsável pelo meio ambiente, contribuindo para
o desenvolvimento sustentável.
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c omp romi sso co m o a m B iEnTE

funcionÁrios consciEnTEs, dEsTaquE quE orguLha
A Tramontina acredita que o engajamento é
essencial para o aprimoramento de sua Gestão Ambiental. Da mesma forma, os funcionários se integram e compartilham as ações
desenvolvidas pela empresa, pois entendem
que a preservação ambiental não é apenas
um discurso, mas um conjunto de atitudes
que fazem a diferença na gestão da produção
com qualidade e na otimização dos recursos
naturais – como a água, a energia, os insumos e as matérias-primas, além de disseminarem essas práticas em suas vidas particulares.

Um destaque importante é a adesão dos
funcionários, que além de suas tarefas diárias
participam das equipes de Apoio Ambiental,
colaborando com a manutenção da coleta
seletiva, além de orientar seus colegas e indicar melhorias nos setores relacionados à área
ambiental. O zelo e a responsabilidade de
todos com o meio ambiente também resultam em conquistas importantes em algumas
unidades, como a certificação iSO 14001, que
comprova a qualidade do Sistema de Gestão
Ambiental da Tramontina.

Educação Ambiental:
promove mudança
de atitudes
A educação ambiental é fundamental para a conscientização das pessoas em relação ao mundo em que vivem, para
que possam ter cada vez mais qualidade de vida sem desrespeitar o meio ambiente. Nesse sentido, o programa de
Gestão Ambiental Tramontina adota ferramentas educativas para a orientação de funcionários e comunidade. São
práticas organizadas corporativamente a fim de disseminar informações relevantes para a gestão ambiental, assim
como intensificar campanhas em datas comemorativas, como o Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia da Água, entre
outras que reforçam o compromisso com o desenvolvimento sustentável. Além disso, a empresa oferece um Programa
de Visita para alunos, empresas e entidades, com foco na gestão ambiental. Os participantes conhecem os sistemas de
tratamento de água, a Central de Resíduos Industriais (Triagem e Aterros) e parte do processo produtivo.

D E SDE O ANO 2000
A T RAMONT INA
R E C E B E U MAIS DE

11.300
v is it a n tes
de dife r e n tes
in s t it u iç õ e s .
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Água

essencial à vida

Água: prioridade na política de gestão. Desde 1990,
a Tramontina conta com Estações de Tratamento de
Efluentes (ETEs) para o tratamento dos líquidos gerados nas diferentes atividades, além de proteger os
mananciais de água doce e potável que abastecem
as comunidades e sustentam o ciclo natural da vida.
Nas ETEs, as águas utilizadas nos processos passam
por uma série de tratamentos antes de serem
devolvidas ao meio ambiente em qualidade não
prejudicial ou reutilizadas nos processos industriais
e em atividades cotidianas. Em algumas unidades
Tramontina, o índice de reúso chega a 100%, e esse
é o objetivo de todas as unidades da organização.
Uma ação que contribui para proteger as reservas
naturais de água potável.

C o ns um o d e Á g ua
na t r a m o nt i na
Poços profundos (próprios)

43%

Água potável (rede pública)

18%

Reutilização de águas tratadas
nas ETEs e Cisternas (água da chuva)

39%
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re sídu o s

sólidos

Gerenciar é tão importante quanto produzir
Para proteger o meio ambiente e minimizar os impactos
ambientais é essencial que todos sejam conscientes na
forma de utilização dos recursos naturais. O gerenciamento
é imprescindível para otimizar, diminuir e descartar de forma
adequada os resíduos gerados nos processos produtivos.
Muitas tecnologias estão disponíveis no mercado para a
reciclagem e reaproveitamento dos resíduos sólidos; ainda

Central
de Triagem
Papéis, papelões e plásticos
que são recicláveis, mas que
na Tramontina não podem
ser reutilizados nos processos
produtivos, são enfardados na
Central de Triagem e encaminhados à comercialização.

assim, eles continuam sendo um grande problema ambiental. Por essa razão, de forma adequada, a Tramontina faz o
gerenciamento dos recursos para otimizar sua utilização e
diminuir a geração de resíduos, por meio de controles de
desperdício, reaproveitamento nos processos e classificação,
separação e destinação correta, para manter a qualidade do
meio ambiente.

RESÍDUOS GERENCIADOS
PELA CENTRAL DE
RESÍDUOS TRAMONTINA

2015

2016

2017

Recicláveis

77%

80%

81%

Não perigosos (Classe II)

22%

19%

18%

Perigosos (Classe I)

1%

1%

1%

Coprocessamento
Alguns resíduos perigosos, em vez de serem depositados
nos aterros da empresa, são encaminhados para
processamento externo, denominado coprocessamento.
É uma destinação final ambientalmente adequada, uma
vez que destrói completamente os resíduos e durante o
processo gera energia.
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2015

2016

2017

128
toneladas

161
toneladas

163
toneladas

em Carlos Barbosa (RS), em área utilizada por uma pedreira, a Tramontina possui
a Central de Resíduos industriais, onde recebe todo o material que não pode ser
reaproveitado ou reciclado nas unidades de Carlos Barbosa, Garibaldi e Farroupilha.
nesse local, construídos em conformidade com as normas e licenciados, estão os
Aterros Classes ii e i, com capacidade para receber resíduos por 120 anos.

cEnTraL dE rEsíduos
indusTriais

aTErro cLassE ii

aTErro cLassE i

específico para armazenar resíduos que não oferecem
perigo ou toxicidade ao meio ambiente – como lodos
das eTes, resíduos de processos não recicláveis, resíduos de polimento e varrição, entre outros.

Aterro de Resíduos industriais Perigosos (ARiP).
Projetado para receber resíduos perigosos, como
substâncias tóxicas e corrosivas ou materiais que
possam contaminar o ambiente.

Estrutura
ilustrada
dos aterros
(corte
esquemático)

Dreno
de Gases

Cobertura
Superficial - Solo

Cobertura
Vegetal

A Tramontina realiza
monitoramento trimestral
dos aterros, que abrange
o seu entorno, para
garantir o controle de suas
atividades operacionais.

a

2

m
Ca

1a

a
ad

m
Ca

de
a

a

gil
Ar
de

gil
Ar

a
ad

Deposição de Resíduos
Percolado Saída
para Tratamento
Dreno Testemunho

Manta
PEAD
Polietileno
de Alta
Densidade
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Emissões

atmosféricas,
Proteger o ar que
respiramos

Diariamente, no mundo todo, uma imensa quantidade de
diferentes gases é jogada na atmosfera, causando poluição
ambiental. Alguns desses gases são causadores do efeito
estufa, que resulta no aquecimento do planeta, podendo
gerar problemas à saúde e mudanças no clima. Esses
gases são essenciais à vida na Terra, mas em quantidades
muito superiores às necessidades podem acarretar sérios
problemas. Outros tipos de emissão de poluentes podem
ocorrer diariamente. Por isso, a Tramontina utiliza em suas
unidades de produção sistemas para controle de liberação
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na atmosfera de material particulado, gases de combustão
(caldeiras) e compostos voláteis (processos de pintura). Por
meio da utilização de sistemas de controle, são retidas as
emissões de material particulado e destinadas na forma
de resíduos sólidos para os aterros, ou são reaproveitadas
no próprio processo produtivo, como é o caso da serragem
e do pó da usinagem de produtos de madeira, que são
recolhidos e queimados em caldeiras, gerando energia. O
controle de emissões conta também com análises laboratoriais para o monitoramento.

F u nd a men ta is à vida
MA TAS NA T IVAS
Proteger matas nativas é zelar pelo ecossistema. Ao resguardar essas áreas, a empresa
protege não só a vegetação mas também os
animais e as pessoas.

A T ramontin a
mantém

1.915
h e ct are s

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
Mantidas pela Tramontina, as APPs são referências para perpetuar a diversidade biológica
(vegetação nativa, solo, águas e demais
recursos naturais).

A T r a m o n t in a
mantém

931

hectares

SELO VERDE

Reconhecido no mundo todo, o FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL ® – FSC ® (CERTIFICAÇÃO DO CONSELHO DE
MANEJO FLORESTAL) permite à empresa empregar o selo
verde em uma ampla gama de produtos, garantindo também
que a madeira utilizada em produtos certificados FSC vem de
florestas cujo gerenciamento é ambientalmente adequado,
socialmente justo, economicamente viável e ainda passa
por operações que obedecem aos mais rígidos padrões
de controle, manuseio e rastreamento da matéria-prima
desde a sua origem até o produto final. A Tramontina Belém
(FSC-C003079) e a Tramontina Cutelaria (FSC-C125626)
possuem certificação FSC de Cadeia de Custódia.

F L ORE S T AS
D E PRODUÇÃO
Com uma base sólida e renovável, as Florestas de Produção da
Tramontina, com espécies nativas
como paricá e exóticas (pinus e eucalipto), estão situadas nos estados
do Rio Grande do Sul e Pará. Essas
áreas fornecem madeiras para
utilização nos processos fabris da
organização e, assim, promovem o
manejo adequado das florestas.

6.184

h e c t a r e s de
á r e a s pl a n t a da s
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Co n s t r u i n do a
sustentabilidade

Na Tramontina a preservação ambiental não é apenas um
discurso. É um conjunto de atitudes práticas que fazem
a diferença nos momentos mais diversos. Aqui, a sustentabilidade é uma realidade presente no cotidiano da
empresa e de suas equipes, que têm a responsabilidade
de fazer bonito com o meio ambiente.

As construções sustentáveis são a nova fronteira
da preservação ambiental e da responsabilidade
social. Com sistemas inteligentes que minimizam
o uso de energia, o consumo de água e a emissão
de poluentes, grandes indústrias têm mostrado
que é possível expandir a produção – sem que isso
interfira no equilíbrio ecológico do nosso planeta.
A Tramontina faz parte desse movimento.

A cada ano, a empresa agrega novas tecnologias
para que seus prédios se tornem mais sustentáveis
e confortáveis para as pessoas. Da iluminação
natural ao controle da temperatura, passando pelo
reúso da água, inclusão de sistema de energias
limpas e ergonomia, cada fábrica vem se aprimorando para que a sustentabilidade seja um
sinônimo de saúde e bem-estar para todos.

Conduta AmbientaL:
fundamental para preservar

Comitê
A m b i e ntal
comprometimento
com o meio ambiente
Alinhar práticas ambientais e compartilhar experiências – com esse propósito, em 2014 a Tramontina criou o seu
Comitê Ambiental, formado por representantes de todas as unidades produtivas. 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.

Os Princípios de Conduta Ambiental têm a função de alinhar
a forma de atuação das empresas Tramontina e Forjasul e
disseminar as práticas de cuidados com o meio ambiente.
Promover a inovação e o aumento da produtividade por
meio do compromisso com ações ambientais responsáveis e
sustentáveis está nas premissas adotadas pelos profissionais
da empresa. A Tramontina entende a importância e prima
por utilizar de forma racional e consciente os recursos naturais. Desta forma, tem como propósito ser reconhecida por
todos como uma empresa comprometida com o crescimento
econômico sustentável através das ações que pratica.
É compromisso da Tramontina promover esse crescimento
sustentável com ações proativas, eficientes e educativas, respeitando sempre as legislações e normas vigentes. Também
é compromisso da empresa cooperar de forma ética com
agentes públicos, coibindo práticas ilegais, conforme determina a legislação. Esta empresa se propõe a desenvolver
seus processos de forma a evitar e minimizar impactos ambientais e desperdícios de recursos, razão pela qual capacita
seus funcionários por meio de diferentes ações de educação
ambiental, para que sejam agentes importantes na proteção
da natureza dentro e fora da empresa. Essas diretrizes de
Conduta Ambiental se aplicam a todos os funcionários, bem
como são disseminadas entre fornecedores, prestadores de
serviços, clientes e comunidade.
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p rin cí p io s
ambientais

As práticas executadas e disseminadas pelas
empresas Tramontina em seus processos produtivos e no relacionamento com as pessoas são
compromissos de todos em relação a:

Águas
Utilizar de forma consciente e evitar seu desperdício.
Deve-se priorizar o uso racional dos recursos hídricos, com
o emprego de tecnologias que privilegiem a utilização de
águas pluviais e sistemas de recirculação, visando reduzir
o uso de água potável para finalidades menos nobres.

Efluentes
Dar o destino adequado aos efluentes gerados, observando os parâmetros legais. Devem-se otimizar os sistemas
de tratamento, empregando a mais adequada tecnologia
e priorizando o reaproveitamento de águas tratadas.
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Madeiras/Florestas
Utilizar madeira de origem comprovadamente legal, preferencialmente proveniente de manejo florestal sustentável,
e incentivar o uso de madeiras de florestas de produção.

Matérias-Primas
Insumos / Serviços
É compromisso de todos fazer o uso consciente das
matérias-primas e insumos, otimizando a sua utilização
e evitando desperdícios de qualquer material empregado
nas atividades da empresa. Dar preferência a materiais
que sejam passíveis de reciclagem, tratamento ou reaproveitamento em outras cadeias produtivas. É importante
incentivar a economia local, selecionando fornecedores
que respeitem a legislação vigente e ofereçam produtos e serviços que contribuam para o desenvolvimento
sustentável.

Emissões
Atmosféricas
Devem-se reduzir as emissões atmosféricas, além de mapear, controlar e
monitorar os pontos de emissão oriundos
dos processos produtivos. É importante o
incentivo às boas práticas e a conscientização para redução dos gases poluentes.

educação ambiental
Deve-se promover a educação ambiental para todos, contribuindo, assim, para
o desenvolvimento de uma sociedade
mais consciente e humana, comprometida com o futuro das gerações.

Resíduos Sólidos
Utilizar os materiais de forma consciente, evitando a geração de
resíduos sólidos. Deve-se priorizar o reaproveitamento dos materiais internamente e, quando necessário o descarte de resíduos,
separá-los de acordo com a coleta seletiva e/ou destiná-los a outras
cadeias produtivas. Os demais resíduos que não podem ser reciclados deverão ser tratados e destinados adequadamente.
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