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A Rampinelli Alimentos na sua trajetória de 
mais de trinta anos tem em um dos seus pilares 
a  sustentabi l idade .  Sustentabi l idade 
econômica, fazendo com que seus produtos 
cheguem ao mercado com um preço justo, e o 
consumidor possa ficar satisfeito com a 
aquisição. Sustentabilidade social, agindo 
conforme seus valores no agraciamento aos 
menos abastados sem desmerecer quem 
recebe nem engrandecer quem o doa. 
Sustentabilidade ambiental, onde nossos 
propósitos estão alinhados convivência 
harmoniosa com nosso planeta, pois dele brota 
nossa riqueza e nosso bem estar. Neste sentido 
queremos ser o elo de fortalecimento entre o 
produtor e o consumidor, Surpreendendo 
sempre. 
 

:. Mensagem do Presidente

Neste sentido queremos ser o elo de 

fortalecimento entre o produtor e o 

consumidor,  Surpreendendo 

sempre. 
 

Walmir Rampinelli



:. Conheça nossa História

 É de um pequeno engenho na comunidade de São Bonifácio no município de Nova Veneza que 

remonta as origens da empresa. Naquela época, o Sr. Fortunato Rampinelli tinha uma certeza, a de que seu 

negócio tinha plenas condições de expansão. Foi com essa convicção e com seis funcionários que o 

empresário dava início na data de 10 de julho de 1986 à Cerealista Forquilhinha Ltda.

 Cinco anos depois, em 1991, foram construídos os primeiros silos para a armazenagem de arroz. A 

ampliação das instalações veio em seguida, em 1994, mesmo ano dos investimentos em recursos 

tecnológicos, que trouxe maior capacidade de produção. Nesta mesma época, foi inaugurada a sede 

administrativa da empresa. Em 2002 a empresa inaugura sua primeira filial para armazenagem e secagem de 

arroz na cidade de Triunfo/RS. Em 2005 é inaugurada a segunda filial, na cidade de Eldorado/RS.

 Em 2010 mais uma conquista, é inaugurada a filial de produção e distribuição em Caruaru/PE. Em 2015 

a Rampinelli, através de grande investimento, inaugura outra filial na cidade de Eldorado do Sul/RS, para 

produção própria do arroz polido, onde além dos modernos equipamentos aplicados, como sistema “water 

polish”, a unidade é totalmente automatizada possibilitando extremo controle na operação, segurança e 

qualidade nos produtos.

 A marca “Arroz Rampinelli” rompe fronteiras e torna-se reconhecida no ramo de beneficiamento e 

comércio de arroz entre os rizicultores e consumidores do Sul do Brasil. A empresa tem como área de atuação 

os estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, 

Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará e Maranhão.

 Buscando crescimento e aprimoramento constantes, a empresa trabalha para que sua marca seja 

reconhecida em todo o país, sempre com foco em valores como a ética, responsabilidade social, respeito ao 

meio ambiente e aos direitos humanos. A atuação de seus profissionais é pautada pelo comprometimento 

com a responsabilidade sócio-ambiental e a sustentabilidade.

 É por tudo isso que o Arroz Rampinelli é sinônimo de qualidade e comprometimento com seus clientes 

e parceiros de trabalho.



NEGÓCIO Alimentar e Surpreender. 

Ser uma empresa rentável e eficiente, com soluções em alimentação.

Prover produtos e serviços com qualidade para satisfação e 
confiança dos clientes, valorizando os profissionais e buscando 
harmonia sócio ambiental. 

MISSÃO

VISÃO

PRINCÍPIOS

Ética: Respeito ao ser humano e seus direitos;

Brilho nos Olhos: Comprometimento, orgulho do que somos e do que fazemos;

Desenvolvimento: Gestão participativa e sucesso compartilhado;

Eficiência: Agilidade e comunicação;

Proatividade: Iniciativa e aperfeiçoamento contínuo.



.: Matriz

Localizada ao sul de Santa Catarina, no município de Forquilhinha desde 1986, a Rampinelli 

Alimentos está instalada com  4,714 m² de área construída, com capacidade de armazenagem 

de 43 mil toneladas de arroz em casca, com área cultivável de 7,5 mil hectares, e produção de 

130 mil fardos/mês.



Unidade

Unidade

Unidade

Área construída: 3700m²

Armazenagem: 568 mil/sacas | 284 toneladas

Área cultivável: 8 mil hectares | 56 milhões/kg

Capacidade de produção: 100 mil fardos/mês
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Área construída: 1370m²

Capacidade de produção: 95 mil fardos/mês

Armazenagem: 280 mil/sacas | 140 toneladas

Unidade 03 Unidade 08

Curitiba/PR Fortaleza/CE
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

  Respeitar o meio ambiente sempre fez parte dos valores da empresa, e praticar ações que resultam na 

preservação ambiental também é parte da nossa cultura. A Rampinelli Alimentos acredita que por meio de 

seus recursos e de seus grupos internos de melhorias contínua podemos contribuir para a conscientização e 

importância do uso e do consumo racional. 

     A Rampinelli Alimentos é certificada com o Selo de Responsabilidade 

Social conferido pela Assembléia Legislativa de Santa Catarina, isso 

comprova o trabalho e a dedicação diária da empresa. A Rampinelli 

Alimentos tem compromisso com o social e investe em educação, 

saúde, esporte e cultura. 

QUEM PLANTA RESPONSABILIDADE, COLHE SUSTENTABILIDADE.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

      O papel de uma empresa em sua comunidade vai muito além de sua função como fornecedora de produtos 

e/ou serviços. É sua obrigação lutar pela melhora na qualidade de vida das pessoas, contribuindo para uma 

sociedade mais justa e fraterna. A Rampinelli Alimentos acredita nessa ideia e apóia os projetos realizados no 

Bairro da Juventude, Lar da Criança Anne Frank, e ICIA (Instituto do Câncer Infantil do Agreste).

Logística

  A Rampinelli Alimentos possui uma gestão própria de logística altamente eficaz. Com 

uma frota bem composta, garantimos uma excelente performance de entrega. 

Qualidade na entrega, agilidade e rapidez nas tomadas de decisões, a gestão de logística 

Rampinelli trabalha em função da satisfação do cliente.







Concurso Cultural Dias das Crianças

Foram recebidos 55 desenhos. Período de validade do Concurso: Aberto a todos os filhos 
(as) dos colaboradores da Rampinelli Alimentos Ltda (matriz e filiais), com idade de 03 a 
13 anos, durante o período de 19 de setembro à 06 de Outubro de 2016.

Premiação
O concurso será dividido em 3 (três) faixas etárias. Sendo premiado o melhor desenho 
com sua respectiva frase de cada categoria, escolhidos pela diretoria da Rampinelli 
Alimentos Ltda.

Categoria de 3 a 5 anos premiação 1(um) tablete 9”.
Categoria de 6 a 9 anos premiação 1(um) tablete 9”.
Categoria de 10 a 13 anos premiação 1(um) tablete 9”.



Campanha Coração Cheio

Objetivos:

A campanha Coração Cheio com iniciativa, da Rádio Eldorado e em parceria com oito 
redes de supermercados, contemplou com recursos três instituições: Casa Guido, 
Abadeus e Asilo São Vicente de Paulo.

A cada mês, um produto foi posto à venda com preço especial em todas as lojas das redes 
participantes. A cada quilo vendido, um percentual foi repassado às instituições. 
Os supermercados participantes são Althoff, Marcon, Castagneti, Lisandra, MM Rosso, 
Minatto, São Pedro e Moniari. 

Resultados:
A campanha Coração Cheio alcançou 50% da meta estabelecida. Ao todo foram 
vendidos 5.607 fardos. O valor arrecadado foi de R$ 10.650,00 que foi dividido em 3 
partes iguais entre as instituições: Asilo São Vicente, Casa Guido e Abadeus.



Dia do Desafio

Objetivos: 
Conscientizar os colaboradores sobre a importância da saúde, da prática de atividades 
físicas e esportivas. A realização do evento é de responsabilidade das Prefeituras e as 
ações são desenvolvidas pelas Secretarias Municipais de Esporte, Educação e Saúde.

Essa é uma característica do Dia do Desafio. As pessoas podem realizar qualquer tipo de 
atividade física, desde que a façam por pelo menos 15 minutos. A brevidade do tempo 
exigido aliado à liberdade de escolha tornam esse dia muito atraente e gostoso. 

Resultados:
O desafio foi lançado e a Rampinelli Alimentos aceitou! Dia 25 de maio foi realizada a 22ª 
edição da competição mundial que promove a prática de atividades físicas em benefício 
da saúde e bem-estar: é o Dia do Desafio! 
Experiências esportivas como meio de lazer ou vivência de aprendizagem e 
aperfeiçoamento de uma modalidade.

O desafio estimulou a participação por meio da sensibilização dos profissionais para a 
prática de atividades físicas e a possibilidade de transformar essa iniciativa em hábitos 
para os outros dias do ano. Os vencedores são os 75 colaboradores que, além do corpo, 
exercitam a integração, a criatividade, a liderança e o espírito comunitário.



Natal Solidário Rampinelli

Objetivos:

Reinstalar a solidariedade humana, participando de uma ação que visa distribuir amor, 
alegria e alimentos. Itens que fazem muita diferença para quem vive na pobreza, em 
condições por vezes inimagináveis.
Arrecadação pelos colaboradores, líderes e comunidade. Os pontos de arrecadações 
foram recepção da empresa e no refeitório.

Resultados:

Foi com a intenção de reinstalar a consciência na nossa empresa e o sentido de 
solidariedade humana para os valores de vida em comunidade. 
Campanha de 21/11 a 19/12/2016, foram arrecadadas 18 cestas básicas e 32 
brinquedos. Entregues dia 22/12/2016: 5 cestas para APAE, 10 para comunidade de 
Santa Terezinha e 3 para funcionários. Os brinquedos foram doados para as crianças das 
comunidades de Santa Terezinha, Barra da Sanga e Sanga do Café.



Programa Outubro Rosa e Novembro Azul
Objetivos:
Promover a discussão e atividades de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de próstata

Resultados:

Outubro é conhecido internacionalmente como o mês de combate ao câncer de mama graças à 
campanha Outubro Rosa, que, desde 1990, estimula o combate e prevenção da doença. Para 
apoiar a nobre causa, a Rampinelli Alimentos preparou uma série de ações. 
Durante o mês, a matriz recebeu em sua fachada o símbolo da campanha, computadores e 
colaboradores receberam laços na mesma cor. E para marcar no dia 13/10/2016, as mulheres 
do município de Forquilhinha/SC onde está localizada nossa matriz e nossas colaboradoras 
participaram de uma palestra pra lá de animada com a Dra. Beatriz Althoff, médica especialista 
em mastologia, com o tema "Desmistificando o Câncer de Mama e como se Prevenir. Na 
ocasião, foi oferecido as 178 mulheres presentes um coquetel com produtos feitos à base da 
Farinha de Arroz Rampinelli, receberam brindes e informativos sobre a doença.

No mês de novembro, todo o mundo se une em prol da Campanha Novembro Azul, cujo objetivo 
é alertar a classe masculina sobre a importância do exame para detectar o câncer de próstata – 
glândula do sistema reprodutor que armazena os líquidos. A Rampinelli Alimentos participa de 
forma ativa com ações de valorização e conscientização dos homens. Durante todo o mês, a 
fachada da empresa recebeu um laço azul com bigode chamando a atenção de todos para a 
campanha. Além disso, cartazes e banners fazem a divulgação para todos os colaboradores, 
clientes e visitantes. Fez parte também a apresentação do humorista "Foguinho" que de forma 
divertida nos trouxe conscientização e alerta sobre o tema proposto, inclusive a palestra tinha o 
mesmo tema "A Importância do Diagnóstico Precoce" proferida pelo Doutor em Urologia 
Marcos Aurélio A. Machado que no dia 23/11/2016 além de um bate papo muito esclarecedor 
aos 62 funcionários presentes, permitiu várias perguntas, desmitificando assim esse tema que 
é muito difícil para os homens em geral. 



Semana Interna de Prevenção de Acidentes

Objetivos:

O principal objetivo da SIPAT é garantir a conscientização por meio da orientação dos 
colaboradores da empresa, visando fazer com que eles realmente entendam a 
importância da prevenção de doenças e de acidentes nos ambientes de trabalho.
A participação nessa semana envolve os colaboradores, líderes e diretores da empresa.
Para não se tornar cansativa e distrativa, a SIPAT adotou métodos diferenciados de 
promover a prática de segurança e prevenção dentro das empresas, com palestras não 
só educativas como também interativas e diferenciadas, chamando a atenção dos 
funcionários e mantendo-os ligados durante as palestras, que costumam ter duração de 
50 minutos.

Resultados:

Participaram da semana SIPAT de 24 a 28/10/2016, média de 50 pessoas por palestra. 
Por fim, devemos destacar que praticamente todas as atividades têm relação com saúde 
e a qualidade de vida no trabalho. Sendo assim, o grupo SIPAT não mediu esforços na 
busca de palestras dinâmicas e interativas que abordam temas como: Acidente de 
Trabalho/Programa de Trabalho Seguro, ministrada pelo Juíz do Trabalho Ricardo Jahn, 
Alimentação Saudável com a Nutricionista Michelle Piazza, Palestra Motivacional com 
Chico Show, Importância da Doação de Sangue com a Coordenadora do 
HEMOSC/Criciúma Mara Rúbia e Atividades Físicas e Qualidade de Vida com a 
profissional com Luiza (Bela Forma).



Reciclando práticas, renovando conceitos.

Objetivos:
· Organizar uma campanha de conscientização sobre a utilização de agrotóxicos, 
evidenciando a ameaça que representam, denunciando os seus efeitos degradantes à 
saúde (tanto dos trabalhadores rurais como dos consumidores nas cidades) e ao meio 
ambiente (contaminação dos solos e das águas);

· Ir “in loco” nas lavouras parceiras da empresa realizando a conscientização e 
educação através da renovação dos conceitos e reciclando velhas práticas. O projeto 
entende que a conscientização das crianças nas escolas é o viés, e se não o mais 
importante condutor dessa campanha. As agropecuárias não poderiam ficar de fora, pois 
temos como mudança bem-sucedida o envolvimento e o entendimento das pessoas, de 
todos os envolvidos nessa cadeia, para que haja de fato mudança e motivações de 
sustentabilidade.

· Realizar palestras com os agricultores sobre os potenciais perigos dos defensivos 
agrícolas caso não sejam aplicados corretamente, fazendo da campanha um espaço de 
construção de unidade entre produtores, empresas, estudantes, consumidores e todos 
aqueles que prezam pela produção de um alimento saudável que respeite ao meio 
ambiente;
· Instruir e dar suporte quanto ao uso adequado e seguro de agrotóxicos, além da 



Resultados:

A equipe visitou as principais lavouras da região onde são realizados o cultivo do arroz e 
pretende alcançar 100% de visitas até o final do ano. A ação comandada pela empresa 
Rampinelli Alimentos Ltda. vem desenvolvendo importante trabalho junto às famílias de 
agricultores dos municípios, onde visa a conscientização de pais e filhos sobre os 
problemas causados pelo uso inadequado do agrotóxico. 

Esta campanha envolveu 732 produtores de arroz;
Foram firmadas parcerias com 6 agropecuárias, na qual realizam controle de devolução 
das embalagens de agrotóxicos;
A campanha também envolveu 4 escolas da região, na qual teve 1.600 crianças e 
adolescentes envolvidos;
Foram distribuídas mais de 5.000 cartilhas, enfatizando o correto manuseio e descarte 
dos agrotóxicos.

Esse trabalho é muito importante porque há poucos profissionais que orientem essas 
pessoas quanto ao uso de agrotóxicos de forma indiscriminada. Muitas vezes a 
informação não chega, não há um fiscal, alguém que diga quanto e como usar. Então 
temos que conscientizar, fazer esse trabalho de sensibilização para que compreendam 
que o uso indiscriminado faz grande mal à saúde. A maioria não sabe nem sequer fazer o 
descarte das embalagens, por isso a orientação e educação de toda a família, 
principalmente os mais jovens.

Reciclando práticas, renovando conceitos.



 GUIA DE DESCARTE

Precisamos entender que estamos diretamente ligados ao meio ambiente. Vemos na 
história, muitos artistas, filósofos, autores entre outros tantos estudiosos deixando em 
suas obras nossa íntima relação com a natureza. O desejo do Criador é que estejamos 
sempre sensíveis frente a necessidade de preservação ambiental. Preservar a criação 
para enaltecermos o desejo do criador. Pense nisso, estamos juntos.

Reciclando práticas, renovando conceitos.



Rodovia Antônio Valmor Canela, 2300

Forquilhinha - SC - CEP 88850.000

www.rampinelli.com.br | 48 3463. 8700

arrozrampinelli


