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A Rampinelli Alimentos na sua trajetória de mais 

de trinta anos tem em um dos seus pilares a 

sustentabilidade. 

Sustentabilidade econômica, fazendo com 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 doa. 

Sustentabilidade ambiental, onde nossos 

propósitos estão alinhados em convivência 

harmoniosa com o nosso planeta, pois dele brota 

nossa riqueza e nosso bem estar. 

Neste  sent ido queremos ser  o  e lo  de 

fortalecimento entre o produtor e o consumidor, 

surpreendendo sempre!!!

:. Mensagem  Presidentedo

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.







Objetivos:

Conscientizar por meio da orientação as crianças do município, que serão suas ações que mudarão o 

futuro. 

Resultados:

 Realizado pela Rampinelli Alimentos, com o apoio da Prefeitura Municipal de Forquilhinha/SC, o 

projeto contou com a apresentação teatral com o "Palhaço Foguinho e o Doutor H2O".

 A programação do Dia Mundial da Água teve como objetivo alertar as crianças sobre o uso racional 

e economia de água, além da importância da preservação ambiental. As atividades tiveram o intuito de 

conscientizar de um modo geral sobre o uso correto da água e a responsabilidade enquanto cidadão.

A rede municipal de ensino de Forquilhinha conta com 6 escolas nos períodos matutino e vespertino 

somando um total de 2100 alunos.

 A Rampinelli Alimentos contou com o apoio da Secretária de Educação Sonia Regina Silveira 

Gonçalves, que nos deu carta branca para atuar em toda rede municipal de ensino.

 Para o nosso presidente Walmir Rampinelli, programações como essa é de suma importância para a 

conscientização de todos. “Essa programação foi criada com o objetivo de alertar e conscientizar as 

crianças sobre a importância da preservação da água para a sobrevivência de todos os ecossistemas do 

planeta. Mesmo o planeta Terra sendo constituído por aproximadamente 70% de água, apenas 0,7% de 

toda a água do mundo é potável, ou seja, adequada para o consumo", concluiu Walmir.

Conscientização dia Mundial da Água



Objetivos:

 Promover ação social e conscientizar os colaboradores da importância de colaborar com o 

próximo. Impulsionar a solidariedade humana, participando de uma ação que visa distribuir amor, e calor.

Arrecadação pelos colaboradores, líderes e comunidade. Os pontos de arrecadações foram recepção da 

empresa e no refeitório.

Resultados:

 A Campanha do Agasalho 2017 é um projeto realizado há vários anos pela Rampinelli Alimentos. 

Em 2017 o tema proposto foi "Quem tem Coração Doa", a iniciativa e o engajamento dos colaboradores 

foi fundamental para o sucesso da campanha que tinha por objetivo de arrecadar roupas, calçados, 

cobertas, e artigos similares, para suprir as necessidades de famílias e indivíduos carentes na época mais 

fria do ano. No ano de 2017 tivemos um novo parceiro para fazer as doações, o CRAS de Forquilhinha/SC.

Foram arrecadadas 989 peças de roupas, destas, 171 foram vendidas no bazar solidário realizado dentro 

da empresa Rampinelli, sendo um total arrecadado de R$ 1.497,00. Com o valor adquirido no Bazar, foram 

compradas roupas e cobertores para crianças/familias carentes do bairro Clarissas e 1 Roupeiro para a 

família do bairro Santa Rosa. E as 818 peças de roupas restantes, foram doadas para o CRAS e para famílias 

carente do interior de Forquilhinha-SC.

Campanha do Agasalho Rampinelli



Objetivos:

 Conscientizar os colaboradores da importância de colaborar com o próximo. Dessa forma, foi feita 

campanha para arrecadar roupas e calçados e, posteriormente, feito um bazar na Rampinelli, onde as 

pessoas eram atendidas como se estivessem em uma loja, podendo escolher e comprar, tudo com valor 

simbólico, sendo atendida com muita atenção.

Resultados:

 Sucesso!!! Foi o que resumiu mais uma edição do "Bazar Solidário Rampinelli Alimentos". O 

tradicional Bazar Solidário promovido e engajado pelos colaboradores nas dependências da empresa 

Rampinelli Alimentos, no período de 30/05/2017 à 02/06/2017, em prol das entidades beneficentes foi 

sucesso total, e uma sensação única de dever cumprido. As doações vêm aumentando a cada ano, e a 

sensibilidade dos colaboradores ao chamamento para as ações sociais vem ganhando corpo a cada 

edição. O projeto contou com estratégia de marketing interno para divulgar o maior número de pessoas e 

conseqüentemente, reunir o maior número de colaboradores para contribuir com a campanha.

Total de peças arrecadas com a campanha: 815

Peças vendidas no bazar: 168

Valor arrecadado com o bazar: R$ 1.889,00

Com o valor adquirido no Bazar, foi comprado:

ALIMENTOS: 12 caixas de leite, 50kg de farinha de trigo, 50kg de açúcar, 20kg de sal, 30kg de macarrão, 20 pacotes de bolacha Maria, 

40 caixas de café e 45 unidades de gelatina. 

PRODUTOS DE LIMPEZA: 70 galões, sendo: Cloro, Sabão líquido, Detergente de louças, Sabonete líquido, Amaciante, 

Desinfetante e Água Sanitária. Os alimentos, os produtos de limpeza e as 647 peças restantes foram doadas e entregues para o CRAS de 

Forquilhinha e para os asilos: Casa de Repouso Viver Bem e Casa de Repouso Nosso Lar ambos de Maracajá.

Bazar Solidário Rampinelli



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 recebe em sua 

fachada o símbolo da campanha, computadores e colaboradores usam laços na mesma cor. E para marcar 

a data, as mulheres do município de Forquilhinha e região participaram de uma palestra promovida pela 

Rampinelli Alimentos com a Dra. Beatriz Althoff, médica especialista em mastologia, Daiane Lodetti, 

psicóloga especialista em saúde da família e terapias cognitivas e um depoimento muito emocionante da 

querida Raquel Fontana Bez Batti, com o tema "O que Mudou? O que Você Precisa Saber?  

 O evento aconteceu no centro múltiplo uso do bairro Santa Isabel em Forquilhinha no dia 19 de 

outubro onde reuniu mais de 200 mulheres. 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. 

Programa Outubro Rosa e Novembro Azul



Objetivos:

 Conscientizar 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:

 Entre os dias 23 e 27 de outubro de 2017 aconteceu a Semana interna de Prevenção a Acidentes - 

SIPAT na Rampinelli Alimentos, estando na sua 11° edição na matriz e 2° edição na filial de Caruaru. A 

semana tem o objetivo de abordar assuntos que possam ser preventivos contra acidentes típicos do local 

de trabalho, de trajeto no percurso casa trabalho e trabalho casa, doenças ocupacionais provenientes de 

exposição a agentes nocivos e doença do trabalho proveniente da atividade em exercício. 

 Houve ainda uma Paródia coreografada sobre as NRs com tema “use o cinto” que foi cantada e 

dançada pelos membros da CIPA. Foram sorteados brindes durante as palestras e distribuído uma palavra 

cruzada de segurança, onde foram elaboradas perguntas com temas relacionas a segurança e saúde do 

trabalhador.  Com o tema principal “PARA EVITAR UM ACIDENTE É NECESSÁRIA ATITUDE 

CONSCIENTE” foram feitas diversas palestras como: Acidentes de Trabalho / Programa de Trabalho 

Seguro; Higiene Bucal; Direção Defensiva; NR 12 – Segurança com Máquinas e Equipamentos; Álcool e 

Drogas. Foi ainda instalada uma unidade de atendimento odontológico durante a semana para fazer 

avaliações de saúde bucal dos colaboradores, possibilitando um posterior atendimento dos interessados 

na própria empresa. A SIPAT 2017 teve um bom atendimento das expectativas dos colaboradores da 

Rampinelli Alimentos que participaram e fizeram comentários positivos sobre o evento. 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes

Matriz Filial Caruaru



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 realizada em novembro e dezembro de 2017, foram arrecadadas 3 cestas básicas, 2 

brinquedos e um valor de R$ 1.389,50.  Com o valor arrecadado foi comprado materiais de construção 

para construir um banheiro para uma família carente e em situação precária do bairro Barra da Sanga.

Natal Solidário Rampinelli



Rodovia Antônio Valmor Canela, 2300

Forquilhinha - SC - CEP 88850.000

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