Sobre o
Relatório
O Relatório Social Tupy apresenta o resultado visível
de nossas ações, resultados e compromissos sob o
ponto de vista social. Para elaboração deste documento,
destacamos os investimentos e realizações ocorridas nas
quatro unidades da Companhia: no Brasil, em Joinville
(SC) e Mauá (SP), e no México, em Ramos Arizpe e Saltillo,
ambas no Estado de Coahuila, no período de 1° de janeiro
a 31 de dezembro de 2014.
Priorizamos temas relevantes para a organização e para o
público com que nos relacionamos, apresentando nosso
desempenho e seus desdobramentos com clareza e
transparência.
Para facilitar a apresentação, os temas foram organizados
em quatro dimensões: Quem Somos, Governança
Corporativa, Nossas Pessoas e Nossa Comunidade.

Mensagem
da Presidência
Ao longo de décadas, a Tupy vem construindo trajetória pautada pelo profundo respeito e compromisso
com a sociedade. Acreditamos que a qualidade dos resultados que conquistamos é a base primordial
para cumprirmos nossa missão, criando ciclo virtuoso, contínuo, com geração de renda e promoção do
desenvolvimento.
Contribuir para o sucesso de nossos acionistas e clientes, por meio de produtos fundidos, usinados e
serviços de alto valor, colaborando para a realização dos objetivos de nossos funcionários e apoiando as
comunidades onde atuamos. Assim definimos nossa Missão.
O ano de 2014 foi uma demonstração clara desse propósito. Mesmo em cenário desafiador, a Tupy demonstrou
solidez em seus resultados. Foi motivo de orgulho o reconhecimento da qualidade de nossos produtos e
serviços, materializado em premiações internacionais recebidas de clientes. Honramos o compromisso com
nossos funcionários e valorizamos o time da Tupy.
Para além do perímetro da Companhia, fortalecemos nossa atuação nas comunidades vizinhas. Por meio da
Política de Investimento Social apoiamos e desenvolvemos programas com foco na defesa e preservação
do meio ambiente, educação, esporte e cultura. Ao todo, beneficiamos diretamente mais de 5,6 mil crianças
e adolescentes – crescimento de 27,8% em relação ao ano anterior.
Para conhecer mais nossas iniciativas nesta direção, convido todos à leitura deste relatório, que demonstra
nosso compromisso com o maior ativo da Tupy: as Pessoas.

Cordialmente,
Luiz Tarquinio Sardinha Ferro
Presidente Tupy S.A.
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Quem
Somos
A Tupy é líder global do mercado de blocos e cabeçotes de ferro para motores. Nosso
portfólio para o segmento automotivo conta ainda com peças para sistemas de freio,
transmissão, direção, eixo e suspensão. Estamos presentes também no mercado de
conexões de ferro maleável – utilizadas na indústria em geral e nos setores de construção,
petróleo e gás, saneamento e irrigação – além de granalhas e perfis contínuos para usos
industriais diversos.
Com 77 anos de fundação, empregamos mais de 12 mil pessoas em nossas fábricas no
Brasil e no México. Somos uma multinacional brasileira com competência exportadora e
clientes em mais de quarenta países. Em 2014, 72,6% das receitas da Companhia advieram
do exterior.
Os produtos fabricados pela Tupy, em ferro maleável, cinzento, nodular e vermicular, estão
presentes em muitos setores da economia, tais como transporte, agricultura, infraestrutura,
indústria naval e construção civil.
O sólido conhecimento sobre as propriedades do ferro fundido e o design de produtos em
estruturas complexas nos permite desenvolver projetos sob medida para atender – com
confiabilidade e excelência – às especificações de nossos clientes. Dentre eles encontramse empresas como Audi, Caterpillar, Chrysler, Cummins, DAF, Ford, John Deere, MAN,
Mercedes-Benz, MWM, Navistar, Peugeot, Renault, Scania e Volkswagen.
Para comercialização de produtos e assistência local, dispomos ainda de escritórios
estabelecidos nas cidades de São Paulo, Detroit, Indianápolis e Munique, além de centros
de distribuição em Diadema, nos Estados Unidos e na Europa.
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Nossas
Operações
BRASIL

MÉXICO

Unidade Joinville

Unidade Saltillo

Rua Albano Schmidt, 3.400

Rua Isidro López Zertuche, 4003 - Zona Industrial

Santa Catarina – Joinville

Saltillo – Coahuila

CEP 89227-901

Código Postal 25230

Unidade Mauá

Unidade Ramos Arizpe

Av. Manoel da Nóbrega, 424

Rodovia Monterrey – Saltillo, Km. 21,5

São Paulo – Mauá

Ramos Arizpe – Coahuila

CEP 09380-120

Código Postal 25900

ALEMANHA
MUNIQUE

DETROIT
INDIANÁPOLIS

ESTADOS UNIDOS
SALTILLO
RAMOS ARIZPE

MÉXICO

BRASIL
SÃO PAULO

MAUÁ

JOINVILLE

LEGENDA:
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ESCRITÓRIOS

FÁBRICAS

MISSÃO
Contribuir para o sucesso de nossos acionistas e clientes, por meio do fornecimento de produtos fundidos,
usinados e serviços de alto valor, colaborando para a realização dos objetivos de nossos funcionários e
apoiando as comunidades onde atuamos.

VISÃO
Ser líder global da indústria de fundição e usinagem de ferro, com negócios diferenciados de componentes
de alta tecnologia e de hidráulica industrial. Reconhecida por ser:
- Primeira opção dos clientes;
- Empregador preferido;
- Atraente para o mercado de capitais.

VALORES
Pessoas
Saúde e segurança
Excelência econômica
Meio ambiente e comunidade
Orientação ao cliente
Integridade
Comprometimento
Comunicação
Aprendizagem e inovação
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Política de Gestão
Saúde, Segurança, Meio Ambiente,
Responsabilidade Social e Qualidade.

No que diz respeito aos assuntos disciplinados por
esta política, a Tupy, fabricante de produtos fundidos,
usinados e serviços – com unidades no Brasil, em
Joinville/ Santa Catarina e Mauá/São Paulo, e unidades
no México, em Saltillo e Ramos Arizpe, deverá:
• Valorizar, reconhecer e desenvolver as pessoas;
• Realizar as suas atividades sem prejuízo a saúde, de
forma segura e consciente, prevenindo riscos;
• Entregar continuamente resultados excepcionais aos
nossos acionistas;
• Exigir o melhor dos fornecedores internos e externos;
• Atuar na sustentabilidade ambiental, otimizando a
utilização de recursos naturais, reduzindo emissões para
o meio ambiente, prevenindo a poluição e contribuindo
para bem-estar das comunidades em que operamos;
• Atender a legislação, normas e demais requisitos
aplicáveis;
• Priorizar a satisfação e a superação das expectativas
do cliente em termos de qualidade, entrega e serviços;
• Assegurar a atuação corporativa ética e socialmente
responsável;
• Promover a comunicação oportuna, aberta e
transparente com todos os públicos;
• Valorizar a aprendizagem e a inovação e buscar
soluções para a melhoria contínua do Sistema Integrado
de Gestão;
• Agir com responsabilidade, senso de urgência e
colaboração.
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PREMIAÇÕES 2014
A qualidade de nossos produtos, somada a uma cultura de inovação e excelência operacional e de gestão,
nos levou à conquista de importantes prêmios nacionais e internacionais em 2014. Confira os principais:

VOLKSWAGEN
GROUP AWARD
Concedido pelo Grupo
Volkswagen

SUPPLIER
AWARD 2014
Concedido pela MWM
Internacional

PRÊMIO SUPPLIER
QUALITY EXCELLENCE
PROCESS

New Honda
Circle Supplier

Concedido pela Caterpillar

PRÊMIO
TRANSFORMAÇÃO
DA CADEIA DE
SUPRIMENTOS
Concedido pela
Cummins

MELHOR PRODUTO
DO ANO

PRÊMIO NHCS

PQF: Programa de
Qualificação de
Fornecedores 2014
Empresa: Aperam
Produto: Granalhas

TOP OF MIND

PRÊMIO ANAMACO

Grupo Revenda.
Produto: Tubo e Conexão
Galvanizado

Troféu RUY OTAKE, concedido
pela Editora Essência.
Segmento: Tubo e Conexão
Galvanizado

Categoria Fabricante
de Conexões de Ferro
Galvanizado

1.000 MELHORES
DA DINHEIRO

RANKING 500
MAIORES DO SUL

TOP OF MIND
SANTA CATARINA

1ª no setor de
Mineração, Metalurgia
e Siderurgia

Revista Amanhã:
maior do setor de
Metalurgia no Sul

(Jornal A Notícia)
Categoria Metalurgia
e Autopeças
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Governança
Corporativa
Nossa estrutura de governança corporativa segue
padrões globais e tem como pilares a comunicação

Conselho de Administração

transparente, a garantia das melhores práticas

Principal componente do sistema de governança,

em processos decisórios e gestão focada no

compete ao Conselho de Administração recomendar

alinhamento de objetivos com a promoção e o

aos Acionistas Controladores o estabelecimento dos

fortalecimento de nossos Valores.

rumos estratégicos dos negócios e o monitoramento

Políticas, normas e códigos buscam criar caminho
único para todas as nossas unidades, contribuindo
para que nos tornemos uma empresa cada vez
mais eficiente, ágil e global. Assim, aprimoramos
os resultados que proporcionamos aos nossos

do desempenho da Companhia, com o propósito
de assegurar que metas estratégicas, operacionais
e financeiras sejam cumpridas de acordo com o
estabelecido e que sejam atendidas as expectativas
de seus stakeholders.
O Conselho de Administração da Tupy é composto

stakeholders.

por nove membros, sendo três deles conselheiros
independentes.

Controle Acionário
A Tupy é sociedade anônima de capital aberto
que tem atualmente dois acionistas controladores:
BNDESPAR – Banco Nacional de Desenvolvimento

A Diretoria tem como responsabilidades principais

Econômico e Social Participações S.A. e PREVI –

planejar e executar as ações necessárias para que

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do

a Companhia cumpra seus objetivos estratégicos,

Brasil.

operacionais e financeiros – em conformidade com

28%

BNDESPar

o estabelecido pelos Acionistas Controladores e o
Conselho de Administração –, visando a valorização
da Companhia e a efetividade de suas relações com

44%

Acionistas
com participação
menor que 5%

stakeholders, isto é, acionistas, credores, governos,
clientes, fornecedores, comunidades etc.

27,8%
Previ
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Diretoria

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal tem como função primordial

atividades relacionadas à avaliação e revisão das

fiscalizar os atos da administração e verificar o

demonstrações financeiras e outras informações

cumprimento de seus deveres legais e estatutários,

relevantes divulgadas a terceiros, supervisão da

com o objetivo de preservar o valor da Companhia.

auditoria interna, aperfeiçoamento dos processos

Dentre outras importantes atividades a seu cargo,

e estruturas de gerenciamento de riscos e da

encontra-se a análise e emissão de parecer

efetividade dos controles existentes para seu

sobre as demonstrações financeiras elaboradas

monitoramento e acompanhamento da atuação do

periodicamente pela Companhia.

Comitê de Ética e Conduta.

Comitês de Assessoramento
Para apoiá-lo na condução de suas atividades, o

Comitê de Governança e
Gestão de Pessoas

Conselho de Administração conta com dois comitês

O Comitê de Governança e Gestão de Pessoas

de assessoramento: o Comitê de Auditoria e Riscos

apoia o Conselho de Administração quanto ao

e o Comitê de Governança e Gestão de Pessoas.

monitoramento e aprimoramento dos mecanismos
de governança e gestão da Companhia; avaliação

Comitê de Auditoria e Riscos

e recomendação sobre normas corporativas –

Formado por três membros, o Comitê de Auditoria e

e

Riscos assessora o Conselho de Administração em

desenvolvimento humano e organizacional.

Comitê de
Auditoria e Riscos

estatuto social, políticas, manuais etc – e estratégias
políticas

relacionadas

ao

planejamento

Conselho de
Administração

Comitê de
Governança e
Gestão de Pessoas

Diretoria Executiva

Conselho Fiscal

e
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Ética
e Conduta Tupy

Nossos Princípios

Éticos

Respeito mútuo entre funcionários e terceiros;
Combate aos assédios moral ou sexual;

Em maio de 2014 lançamos nova
edição do Código de Ética e Conduta
Tupy. O documento, válido para
todas as operações e escritórios
no Brasil, México, Estados Unidos
e Europa, descreve os princípios

Repúdio aos trabalhos infantil e escravo;
Valorização da diversidade;
Cumprimento da legislação, políticas, regras e
contratos;
Ações sem conflito de interesses;

éticos cuja observância é exigida no

Manutenção do sigilo e/ou transparência de

exercício das funções de trabalho e

informações;

no relacionamento com acionistas,
clientes, comunidades, governos e
fornecedores.

Uso adequado da propriedade intelectual;
Promoção da saúde e segurança;
Compromisso com o meio ambiente e
comunidades.

Canal de Ética e Conduta
Disponibilizamos canais de comunicação exclusivos para receber denúncias de comportamentos que não
estejam em sintonia com as orientações do Código. Os relatos podem ser feitos de forma anônima e com
sigilo garantido. Os canais estão disponíveis 24 horas por dia e sete dias por semana.
São eles:

Formulário impresso: disponível nas urnas distribuídas nas unidades da Tupy
E-mail: etica@tupy.com.br
Site: www.tupy.com.br/etica
Telefone: 0800 721 7895 (Brasil)
01-800 288-0150 (México)
Todas as denúncias são avaliadas e investigadas, sob os cuidados de Comitê de Ética formado por executivos
de diversas áreas, os quais se reúnem periodicamente a fim de analisar e decidir sobre as manifestações
recebidas.

14

Combate à Corrupção
Nosso Código de Ética e Conduta estabelece,

Compromisso com Boas
Práticas de Governança

entre seus objetivos, a promoção de ambiente

A Tupy figura desde 2013 entre as empresas do Novo

de transparência e integridade, por meio do

Mercado da BM&FBOVESPA. Trata-se de segmento

cumprimento de leis, políticas, regras e contratos.

especial da Bolsa, que compreende valores

A esse respeito, destaca-se a Lei Federal nº

mobiliários emitidos por empresas voluntariamente

12.846/2013,

Lei

comprometidas com a adoção de práticas de

Anticorrupção, a propósito da qual 101 profissionais

governança corporativa e divulgação pública de

de

informações adicionais em relação ao que é exigido

cargos

também

conhecida

selecionados

como

(diretores,

gerentes,

coordenadores, analistas, técnicos e supervisores)

na legislação.

passaram, em 2014, por treinamento específico nas
unidades de Joinville, Mauá e do México.
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SIDNEY DELLAROSA, VALDEMIR MENDES E PEDRO DA SILVA.
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Nossas Pessoas
Perfil Demográfico Interno

A Gestão de Pessoas da Tupy tem como
prioridade a valorização, o desenvolvimento e a

Total de Funcionários

retenção de talentos. Acreditamos que o sucesso
da Empresa somente será alcançado por meio

Brasil

9.242

de funcionários capacitados e comprometidos

México

3.009

com o negócio. Por isso, engajar, desenvolver
e reconhecer nossas equipes são ferramentas

EUA, Europa e Argentina
(escritórios de vendas)

essenciais para o crescimento e a realização de
metas e objetivos organizacionais.
Na

qualidade

multinacional,
manter

a

atenta

de

ao

TOTAL

12.368

organização

Companhia
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deve

cumprimento

*Os gráficos são referentes às unidades no Brasil e México.

se
da

legislação dos países onde possui plantas
e escritórios comerciais, apoiando a
diversidade e a cultura locais.

Funcionários
por faixa etária

0.98%

Acima de 60 anos

9.40%

1,97%

Abaixo de
20 anos

50 a 59 anos

30.29%

20 a 29 anos

23.29%

40 a 49 anos

34.07%

30 a 39 anos
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Funcionários
por gênero

6.39%
Mulheres

93.61%
Homens

AGNALDO RODRIGUES DE GODOIS, supervisor de Logística/Expedições.

Funcionários por
escolaridade 3.26%
7.44%

Pós-graduação (especialização,
mestrado e doutorado)

Ensino Superior (3º Grau)
completo e incompleto

25.58%

Ensino Fundamental
(1º Grau) ou menos

BRASIL

9.57%

Pós-graduação (especialização,
mestrado e doutorado)

63.72%

Ensino Médio
(2º Grau) completo
ou incompleto

62.72%

Ensino Fundamental
(1º Grau) ou menos

13.07%

Ensino Superior
(3º Grau) completo
e incompleto

MÉXICO

14.64%

Ensino Médio
(2º Grau) completo
ou incompleto
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Funcionários por
tempo de empresa

2.17%

Acima de 30 anos

8.01%

20 a 30 anos

51.62%

Até 5 anos

23.67%

10 a 20 anos

14.53%

5 a 10 anos

Funcionários
por raça
9.95%

Outros (Amarela, Indígena e Parda)

5.09%
Negros

84.96%
Brancos

LicençaMaternidade
Em 2014, 33 funcionárias
usufruíram de licença maternidade
no Brasil com retorno de 25 (76%)
ao fim da licença.

KARLA BARBOSA, funcionária da Segurança e sua filha Julia Veridiano.
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VALORIZAÇÃO DE

Talentos Internos

Ao longo de sua história, a Tupy elegeu as pessoas como um de seus valores mais importantes. Nesse
contexto, a preocupação com o reconhecimento e valorização de talentos internos está sempre em pauta. Em
2014, a empresa realizou 3.559 movimentações internas, dando preferência ao recrutamento interno, como
meio para preenchimento de vagas técnicas, operacionais e administrativas e promoção de seus funcionários.

Diversidade

A valorização da diversidade e a promoção de ambientes inclusivos são princípios éticos da Companhia e
a possibilidade de contratação de pessoas com deficiência (PCD) está sempre presente nos processos de
recrutamento e seleção. A busca destes profissionais é realizada por meio de publicação de anúncios em
jornais de grande circulação.
No México, nosso esforço na geração de oportunidades de trabalho e na construção de uma sociedade sem
discriminação foi reconhecida com o selo “Empresa Incluyente - Gilberto Rincón Gallardo”. A honraria foi
entregue no dia 3 de dezembro de 2014, no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.
Em 2014, 211 pessoas com deficiência (PCD) ingressaram em nossas fábricas.
Desde 2007, também apoiamos e investimos no Centro de Recursos do SESI, em Joinville, que atua na
escolarização e capacitação de pessoas com deficiência. Dentre as atividades, destacam-se a Educação
Continuada, o curso de Preparação ao Mercado de Trabalho e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

No

total,

295

pessoas

participaram

das

atividades do Centro de Recursos do SESI, em
2014, da alfabetização ao ensino médio e outros
cursos.
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Estrangeiros
Estrangeiros também podem participar do processo seletivo às vagas da Tupy, desde que
apresentem documentação comprobatória de habilitação para trabalhar no Brasil e estejam
aptos na avaliação de proficiência no idioma local.

Haitianos encontram nova oportunidade de vida
Conhecida por sua força industrial, Joinville vem sendo escolhida como destino
por inúmeros haitianos que procuram recomeçar suas vidas no Brasil. Para
proporcionar uma nova oportunidade de vida e emprego aos imigrantes, abrimos
nossas portas para contratá-los.
A Tupy desenvolveu parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI), por meio
da qual oferece curso básico de língua portuguesa, com vistas a facilitar a
integração destes funcionários à Empresa e à sociedade como um todo. Em
2014, 35 haitianos foram capacitados no curso, com carga horária de 100 horas.

LUTHER JEAN LOUIS, funcionário vindo do Haiti.
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REMUNERAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NOS

Resultados

A Tupy pratica política de remuneração que
considera a lucratividade, o equilíbrio interno, o
desempenho individual e a competitividade perante
o mercado de trabalho. Para compartilhar resultados
e motivar nossos funcionários no sentido de que

Satisfação

A construção de ambiente de trabalho adequado à
realização de um dos objetivos de nossa Visão – “ser
empregador preferido” – tem suporte em pesquisas
de satisfação com os funcionários. Os resultados
inspiram planos de ação que resolvam as principais
questões apontadas como lacunas.

sejam continuamente melhores, estabelecemos o

A última pesquisa, realizada em 2014, apontou

Programa de Resultados Tupy (PRT) e o Programa

que nossos funcionários consideram o orgulho

de Remuneração Variável (PRV).

de pertencer e os benefícios oferecidos pela

O primeiro alcança funcionários que trabalham
nas operações fabris e usa como referência
para apuração de desempenho metas coletivas
pertinentes a essas atividades. Os beneficiários do
PRT podem ser premiados com até dois e meio
salários por ano. Já o PRV abrange funcionários
em posições de gestão e envolve mix de metas
individuais e metas ligadas ao desempenho do
negócio.*

Em 2014, PRT e PRV distribuíram R$ 29,3
milhões aos profissionais.

*Nas unidades do México, a participação nos resultados é
paga mensalmente e varia de 1 a 10% do salário, conforme o
cumprimento de metas de produtividade.
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PESQUISA DE

Companhia como pontos fortes. Contamos com
65% de adesão à pesquisa, em todas as localidades
onde foi realizada.

AVALIAÇÃO DE

Programa Tupy de Formação
Escolar Básica

Desempenho

A Tupy dispõe de processo que permite avaliar o
desempenho de cada funcionário frente a objetivos
definidos e competências atitudinais. Este processo
fortalece a comunicação entre os gestores e suas
equipes, tornando claras as expectativas frente aos
objetivos e comportamentos para cada cargo e
função. Estimula ainda as pessoas para a busca do

Em nossa condição de signatários do Movimento
Indústria pela Educação, da Federação das
Indústrias de Santa Catarina (FIESC), promovemos
o Programa Tupy de Formação Escolar Básica,
oferecendo Ensino Fundamental e Médio na
modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos.
O Programa é aberto aos nossos funcionários
e dependentes, bem como à comunidade e

desenvolvimento pessoal e profissional.

trabalhadores de outras indústrias da região.
Atualmente, nosso processo de Avaliação de
Desempenho atinge o público de mensalistas. No
último Ciclo de Avaliação, realizado em 2014, 1.031
profissionais participaram, em todos os locais onde

Disponibilizamos infraestrutura física, além de valetransporte aos funcionários alunos do programa, de
forma a estimulá-los a frequentar as aulas. O curso
é 100% gratuito, com material didático e equipe

atuamos.

pedagógica disponibilizados pelo SESI. De 2010
a 2014, foram concretizadas 149 turmas e 3.328
matrículas.

INVESTIMENTOS
EM EDUCAÇÃO E

Desenvolvimento
Educação

e

formação

profissional

Evolução do Programa
(Turmas/Matrículas)

Número
de Turmas

Número
de Matrículas

2010

30

412

2011

26

430

2012

26

473

2013

31

852

2014

36

1.161

TOTAL

149

3.328

sempre

foram ferramentas essenciais para assegurar a
competitividade e o sucesso da Companhia. Por
isso, há mais de 70 anos investimos de forma
sistemática no desenvolvimento e na qualificação de
nossos profissionais, estendendo algumas destas
ações para a comunidade.

Em

2014,

o

Programa

Tupy

de

Formação

Escolar Básica obteve maior adesão do público

Esse compromisso, cujo fortalecimento deu origem

“Comunidade”, representado por 40% das matrículas

a investimentos e conquistas em 2014, possui

efetuadas no período. Funcionários de “Outras

natureza estratégica, consonante com um de nossos

Indústrias” representaram 38% e funcionários e

Valores organizacionais: Aprendizagem e Inovação.

dependentes da Tupy representaram 22% do total
de matrículas efetivadas.
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Educação Continuada

Curso de Robótica Pedagógica

Investimos também na Educação Continuada, a qual

O curso de Robótica Pedagógica é oferecido

enfoca o desenvolvimento de habilidades e atitudes

gratuitamente pelo SESI Joinville aos filhos de

requeridas no ambiente corporativo. São cursos

nossos funcionários e visa estimular os jovens a

relacionados à Saúde e Segurança no Trabalho,

solucionarem desafios por meio de tecnologia,

Formação Pessoal e Profissional, Sustentabilidade,

mecânica, eletrônica, programação e lógica.

Saúde e Qualidade de Vida, Idiomas – Inglês e
Espanhol Básico –, Informática Básica e uso de
software.

Em 2014, sete alunos do curso, entre os quais
seis filhos de funcionários da Tupy, representaram
Joinville no Torneio Internacional de Robótica First
Lego League. A equipe venceu a etapa regional Sul

90 TURMAS de Educação

da competição, realizada no Rio Grande do Sul,
classificando-se para as etapas seguintes em 2015.

Continuada em 2014, totalizando

2.766 participantes.
Biblioteca

Em parceria com o SESI, mantemos uma biblioteca
nas dependências de nossa sede fabril em Joinville.
Neste espaço são oferecidos mais de 20 mil itens
entre livros e periódicos, CDs, DVDs e revistas,
para consulta local e empréstimo aos funcionários.
O espaço conta ainda com uma sala de leitura e
computadores com acesso à internet.
RODRIGO NATHAN, integrante do curso de robótica.
Filho do funcionário Celio Baessa, da Fundição B.

Bolsas de Estudos
Anualmente, investimos na formação de nossos
funcionários por meio da concessão de bolsas
de estudos para cursos de idiomas e formação
acadêmica – técnica, graduação e pós-graduação.

Treinamento e
Desenvolvimento
Além dos programas de incentivo à educação,
buscamos também desenvolver competências

Em 2014, no Brasil, foram investidos mais de

funcionais e comportamentais, de modo a melhorar

R$ 440 mil nesta finalidade.

o desempenho de nossas equipes e construir
ambiente de trabalho satisfatório. Os reflexos
deste compromisso são percebidos em nossos

Bolsas de Estudo (2014)
Brasil

247
24

México

53

indicadores de Treinamento e Desenvolvimento.

Total de Participações em Treinamento (2014)

Os

novos

contratados

recebem

treinamento

específico para o posto de trabalho que ocuparão,

Brasil: 31.817 participações

visando fortalecer a segurança do trabalho e evitar
México: 1.325 participações

problemas de natureza operacional.

Total: 33.142

A unidade de Joinville possui espaço, inaugurado em
1975, destinado à capacitação e desenvolvimento

Total de Horas de Treinamento

de funcionários. Conta com nove salas de aula e

Brasil

dois auditórios e pode acomodar até 630 pessoas.
Em Mauá estão disponíveis cinco salas de

Lideranças: 14.125 horas

treinamento, além de auditório com capacidade

Demais cargos: 110.826 horas

para 120 pessoas. No México, a planta de Ramos

Total: 124.826 horas

Arizpe possui quatro salas com capacidade para 76
pessoas e a planta de Saltillo, outras quatro salas

México

para 80 pessoas.

Lideranças: 2.221 horas
Demais cargos: 10.669 horas

Certificação Operacional

Total: 12.890 horas

O Treinamento Operacional objetiva capacitar
funcionários e a observância de padrões e disciplina

Centro de Treinamento

nas áreas produtivas. A adoção desta sistemática

Todos os funcionários contratados para nossas

contribui significativamente para a redução de falhas

unidades passam pelo Programa de Integração

operacionais, para o atendimento das estratégias

Institucional e, em determinadas áreas produtivas,

do QSB+ (Quality Systems Basics) e dos requisitos

por

da Norma ISO/TS16949.

cursos

de

Ambientação

e

Treinamento

Operacional, que consiste em acostumá-los a

O programa busca prover os conhecimentos

processos operacionais, atividades e rotinas da

e habilidades necessários aos operadores de

empresa.

produção e demais profissionais que executam essas
atividades, contribuindo para a conscientização
sobre a importância da qualidade e da segurança
de cada operação. Em 2014, em Joinville, 910
funcionários foram submetidos ao treinamento,
compreendendo um total de 5.460 horas.
Os conteúdos padronizados são aplicados e
monitorados pelos supervisores, facilitadores e
técnicos das áreas, todos devidamente capacitados
e certificados na competência do “Saber Ensinar”.
Noventa

multiplicadores

passaram

por

este

treinamento - somando ao todo 720 horas.
Centro de Treinamento - Unidade Joinville
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Capacitação Internacional

Programa de Estágio Tupy

em Metalurgia

Nosso

Em 2014, promovemos uma série de cursos e
seminários, envolvendo profissionais de ensino e
pesquisa de reputação mundial e referências nos
ramos de metalurgia e fundição. Participaram destes
eventos 191 funcionários, totalizando 70 horas.
• Dr. Doru Stefanescu |Universidade de Ohio

Programa

de

Estágio

visa

proporcionar

ao estudante a vivência no ambiente profissional,
possibilitando a aplicação prática dos conhecimentos
adquiridos em sala de aula e o desenvolvimento de
competências específicas, preparando-o para futuras
oportunidades na Empresa ou no mercado de trabalho.
A estrutura do Programa de Estágio Tupy contempla a
integração institucional, formação e desenvolvimento,

• Dr. Gerard Thiel |Diretor do Centro de Fundição
da Universidade do Norte de Iowa
• Dr. Amilton Sinatora |Universidade de São Paulo

além de avaliação de desempenho e orientação de
carreira.
Em

2014,

112

estagiários

participaram

do

• Dr. Jacques Lacaze |Centre National de La

programa, sendo 57 em Joinville, 30 em Mauá e

Recherche Scientifique – Paris

25 no México.

• Dr. Manuel Castro|Projeto da Instituição
Cinvestav (México) e Tupy
• Dr. Attila Diószegi|Professor do Royal Institute
of Technology, em Stockholm, e da Jönköping
University (Suécia)

Programa Aprendiz Industrial
O

Programa

Aprendiz

Industrial

é

uma

das

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho
para os jovens. O processo de seleção é feito em
parceria com o Serviço Nacional da Indústria (SENAI),
que oferece cursos aos aprendizes.
Os selecionados cursam quatro horas no SENAI,
complementadas por quatro horas de aprendizado
prático com acompanhamento na Tupy. Podem integrar
o programa jovens com idade mínima de 17 anos, a
completar 18 anos no mesmo ano, e com idade
máxima de 24 anos.

Em

2014,

após

a

conclusão

do

Programa Aprendiz Industrial, 34%
dos aprendizes foram aprovados em
processos

seletivos

internos

para

vagas administrativas e operacionais.
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COMUNICAÇÃO

Programa Criação/CREA

Interna

O Programa Criação estimula os funcionários à
busca de melhorias contínuas e visa à valorização do

Comunicação permanente é um dos principais

trabalho em equipe e do empreendedorismo como

fundamentos para engajar as pessoas e promover a

formas de construção da excelência operacional.

satisfação. O trabalho de comunicação interna preza

Divididos em times, cerca de dois mil funcionários

pela tempestividade e precisão – “transmissão da

do Brasil participam anualmente do Programa, por

mensagem certa para a pessoa certa” – e observa

meio da concepção e implantação de melhorias.

os seguintes direcionamentos:

O Criação obteve reconhecimentos por iniciativas

• Prioridade para a comunicação face a face

da Federação das Indústrias do Estado de Santa

(diálogo).

Catarina (FIESC) e da Confederação Nacional da

• A liderança é o verdadeiro porta-voz interno da

Indústria (CNI).
Em 2014, os profissionais que participaram do

Companhia.
• Efetividade na difusão de informações por meio
dos veículos internos.

Programa Criação, no Brasil, deram origem a 14.263
melhorias. No México, o Programa CREA (Cria,
em espanhol) mobilizou 679 funcionários, os quais

• Ações, eventos e campanhas, que envolvam

sugeriram 1.257 melhorias.

funcionários e familiares, alinhados aos Valores da
Tupy.

Homenagem por Tempo de
Empresa

• As iniciativas consideram o público envolvido
e as especificidades locais, tendo alinhamento

Todos os anos realizamos cerimônias especiais,

corporativo como norteador.

no Brasil e no México, para homenagear nossos
funcionários pelo tempo de serviço à Companhia.
Para estabelecer diálogo com os diferentes públicos

Os homenageados recebem prêmios que variam de

utilizamos

acordo com o tempo de casa.

canais

de

comunicação

diversos,

eletrônicos ou impressos. Dentre outras iniciativas,
mensalmente é publicado o jornal Repórter Tupy e
trimestralmente é realizado o Encontro de Líderes,
com gestores de todas as unidades, para a difusão

Em 2014,

de informações relevantes da Companhia.

1.124 FUNCIONÁRIOS
foram homenageados.

Em 2014, o fluxo de informações nos diversos
canais

de

comunicação

interna

teve

um

crescimento de 60% se comparado a 2013.
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SAÚDE E

Além de treinamentos e capacitações, todos os anos

Segurança

promovemos campanhas internas de prevenção
e conscientização. Em 2014, no Brasil, foram

Nada é tão urgente ou importante que não possa ser
feito de forma segura e sem causar prejuízo à saúde
das pessoas. Assim, segurança em primeiro lugar é
uma “regra de ouro” da Companhia.

trabalhados os temas Proteção das Mãos, Novas
Regras de Trânsito e Trânsito Seguro. No México,
a Campanha de Combate ao Corpo Estranho. As
plantas mexicanas desenvolveram também estudos
sobre ambiente laboral, emissões atmosféricas e

O cuidado com a saúde e a segurança das pessoas

ruídos e classificação de risco de incêndio.

faz parte dos Valores da Tupy. Além de promovê-lo
por meio de ações da CIPA (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes*), investimos fortemente
em programas e campanhas que buscam o
envolvimento

de

todos

e

evidenciam

nossa

preocupação com o bem-estar e a integridade física
e mental de nossos profissionais.
Em

2014,

no

Brasil,

3.190

funcionários

foram capacitados sobre as NRs - Normas
Regulamentadoras, emitidas pelo Ministério do
Trabalho, totalizando 29.636 horas de treinamento.
As NRs visam promover e garantir a integridade
física, psíquica e a saúde do funcionário, além
de estabelecer procedimentos de prevenção de
acidentes e dispositivos de proteção individual e
coletiva.
No México, os treinamentos – para 3.896 pessoas
(funcionários e terceirizados) – somaram 3.974 horas

ALEXANDRE LIBRELATO, funcionário da Usinagem e
sua filha Manuela Moreira.

e envolveram palestras e cursos sobre o uso seguro
de máquinas e ferramentas, primeiros socorros,
combate a incêndio e normas de segurança.
Também foram realizadas ações de implantação e
divulgação do Regulamento de Segurança, Saúde
e Proteção Ambiental (SSPA) para profissionais e
empresas terceirizadas.

Programa de Ergonomia
O Programa de Ergonomia compreende uma série
de iniciativas e práticas para conciliar os movimentos
e esforços dos trabalhadores na execução de
suas atividades e a proteção à saúde e segurança
ocupacional. Objetiva reduzir a fadiga, o estresse e
os acidentes, promovendo ainda a satisfação dos

*A CIPA está presente em nossas unidades no Brasil, em
conformidade com o que estabelece a Norma Regulamentadora
5 (NR-5), do Ministério do Trabalho. É constituída por empregados
cujo principal objetivo é dar suporte às ações de prevenção de
acidentes de trabalho.
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funcionários. O Programa de Ergonomia conta com
comitês responsáveis pela disseminação dos conceitos
dentro das unidades fabris.

Ambulatório Tupy

pediatria, cardiologia, dermatologia e psiquiatria.

A Tupy dispõe de infraestrutura que permite atender

Em 2014, foram realizadas cerca de 14.500

cuidadosamente seus profissionais. O parque

consultas no EST.

industrial de Joinville possui ambulatório onde os
funcionários podem realizar consultas médicas,
curativos, exames laboratoriais e medicações,
dentre outros procedimentos.
Dispomos dos meios para dar suporte inicial a
qualquer situação de emergência e, em casos
de alta gravidade ou quando não há cobertura
médica 24 horas, serviços de terceiros suprem o
apoio necessário, proporcionando, quando for o
caso, atendimento pré-hospitalar e transporte para
hospital.
Ambulatório - Unidade Joinville
Número de atendimentos (2014):
Ambulatórios Joinville e Mauá

24.926 atendimentos de enfermagem
12.617 consultas médicas assistenciais
14.261 consultas médicas ocupacionais
36.162 exames complementares
para a rotina de periódicos.

Campanhas de Atenção à
Saúde da Mulher e do Homem
A campanha Outubro Rosa, mobilização mundial
para conscientização sobre a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de
mama, envolve todos os nossos funcionários no
Brasil.
Durante todo o mês de outubro são realizadas
palestras de orientação e distribuídos materiais com
informações sobre a doença e formas de prevenção.

No México, em 2014, foram realizados
1.775 exames periódicos e 833 exames
para diagnóstico de diabetes, colesterol,
hipertensão e Índice de Massa Corporal.

No México, no mês de abril, as mulheres também
participam de palestras e exames de detecção
precoce do câncer de mama e do câncer uterino.
No total, 147 funcionárias participaram das ações
naquele país, em 2014.
Em

novembro,

nossas

unidades

no

Brasil

Espaço Saúde Tupy

trabalham os cuidados com a saúde dos homens,

Em Joinville, contamos ainda com o Espaço Saúde

especialmente a prevenção e o diagnóstico precoce

Tupy (EST), local exclusivo para atender nossos

do câncer de próstata, com a realização de palestras

funcionários e dependentes, de forma gratuita, nas

e distribuição de materiais informativos.

seguintes especialidades médicas: clínica geral,
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Campanhas de Vacinação
Todos os anos, nos meses de maio e
junho, a Tupy oferece vacina contra a gripe,
gratuitamente, aos funcionários de Joinville
e Mauá. Em 2014, 6.787 foram imunizados.
Os familiares dos funcionários também são
beneficiados por meio de parceria com clínicas
de imunização onde recebem descontos
sobre o custo da vacina. No México, nos
meses de janeiro, abril e novembro, nossos
funcionários são vacinados contra a gripe
e o tétano. Em 2014, 1.630 pessoas foram
imunizadas.

Reeducação Alimentar
O caminho para uma vida saudável passa
por alimentação equilibrada. Por isso, os
profissionais de Joinville que se enquadram
em algum grupo de risco alimentar, como
diabéticos,

hipertensos,

intolerância

alimentar,

portadores

gestantes,

de

obesos

ou com baixo peso corporal, contam com
atendimento especializado de nutricionista.
As consultas são gratuitas e realizadas
no

Ambulatório

Tupy.

Em

2014

foram

realizados 490 atendimentos, sendo 154
consultas iniciais e 336 retornos. Juntos, os
participantes eliminaram 196,5 kg e 225 cm
de circunferência abdominal.

Ginástica Laboral
Todos os dias, os funcionários das unidades
fabris e dos escritórios administrativos da Tupy
participam de atividades de ginástica laboral
– prática que alia exercícios físicos de curta
duração e reeducação postural. O objetivo é
promover a saúde e a qualidade de vida dos
funcionários.
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Programa de Controle do
Tabagismo
O tabagismo é considerado pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte
evitável no mundo. Em 2014, iniciamos a implantação
da política “Empresa Livre do Tabaco” em nossas
unidades. Saltillo e Ramos Arizpe foram as primeiras
a seguir a política, tornando proibido fumar nas
dependências da Empresa. As unidades brasileiras
adotaram a mesma política em abril deste ano.
Para implantar o programa, lançamos campanha de
conscientização para preparar nossas equipes para
a nova realidade e oferecemos apoio aos nossos
funcionários que desejam abandonar o cigarro e
adquirir vida mais saudável. Tanto no México como
no Brasil, nossos profissionais podem participar de
Grupos de Cessação do Tabagismo, recebendo
acompanhamento médico e psicológico.
No total, 29 funcionários das plantas do México
aderiram ao programa em 2014. No Brasil, foram 31
participantes.
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Benefícios
Em paralelo com o cumprimento da legislação,
nossa política de benefícios expressa o zelo que
temos por nossos funcionários e o esforço para
proporcionar a eles e seus dependentes bem-estar e
qualidade de vida. Oferecemos pacote de benefícios
que contribui para a estratégia de atração, retenção
e engajamento. Confira os principais:

Seguro de Vida
Oferecemos seguro com cobertura indenizatória
para morte, invalidez e assistência funeral familiar,
para todo o quadro funcional das nossas unidades.
O seguro de vida tem como objetivo garantir
condições de vida dignas ao segurado e/ou seus
dependentes em caso de ocorrências do tipo acima
mencionado.

Plano de Saúde
Funcionários das operações brasileiras* e seus
dependentes são assistidos por plano de saúde
que contempla consultas, exames laboratoriais,
internações e atendimento de urgência. Podem
aderir

também,

mediante

pagamento

de

mensalidade, a plano odontológico válido em todo
o território nacional.

Previdência Privada
Para incentivar a formação de poupança e
assegurar padrão de vida confortável e seguro
na fase pós-laboral, facultamos aos nossos
funcionários a opção de aderir ao plano de
previdência complementar TupyPREV. Todos são
elegíveis ao plano, independentemente do cargo

*No México, o plano de saúde cobre apenas os funcionários
mensalistas, conforme prática do mercado local.

que ocupam na Empresa. Pratica-se regime de
contribuição paritária, isto é, para cada real aportado
mensalmente pelo funcionário a Tupy contribui com
igual valor, observados limites e regras aplicáveis.

Restaurante Interno

Aos participantes do TupyPREV e suas famílias,

A Tupy oferece alimentação aos funcionários por

são concedidos benefícios adicionais, custeados

meio de refeitórios que atendem aos serviços de

integralmente pela Tupy: pecúlio por invalidez

almoço, jantar e ceia, com cardápios diversificados.

permanente e pecúlio por morte.

Cesta de Natal
Ao final de cada ano, a Tupy distribui cesta de
Natal para os trabalhadores de todas as plantas.
É uma forma de agradecer o comprometimento
demonstrado durante todo o ano e um convite a
fazer do ano seguinte mais uma jornada de sucesso.
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ESPAÇOS DE

Convivência

clube

recreativo

pertencente

à

Confederação

dos Trabalhadores do México (CTM). A estrutura
permite a prática de diversos esportes e atividades

Convivência social, diversão e prática de esportes

– basquete, tênis, futebol, beisebol, academia de

são elementos imprescindíveis para uma boa

ginástica etc.

qualidade de vida. Por isso, nossas unidades
brasileiras e mexicanas dispõem de espaços
adequados ao convívio familiar e ao lazer, cabendo

Academia de Ginástica

destacar, nesse sentido, a Associação Atlética Tupy

Os funcionários de Joinville, sede da Companhia e

(AAT), em Joinville.

onde se localiza nosso maior parque industrial, têm

Com área de 19 mil m², a AAT possui infraestruturas

à sua disposição uma moderna academia, com

para a prática de esportes diversos – futebol, futsal,

área de 500 m² e capacidade para atender quarenta

voleibol, atletismo, tênis etc. Além disso, dispõe

pessoas por hora. O espaço, nas dependências

de quiosques com churrasqueiras, academia de

da Associação Atlética Tupy, dispõe de aparelhos

ginástica, parque infantil e opções para alimentação.

modernos e profissionais especializados para

Na AAT são realizadas confraternizações e eventos

auxiliar os usuários.

comemorativos, de que são exemplos a Festa
Junina e o Dia das Crianças.
Em Mauá, nossos profissionais também contam
com espaço de convivência para a realização de
festas e confraternizações e quadra de grama
sintética para a prática de futebol.
No México, as atividades são realizadas em

Incentivo ao Esporte
Há mais de cinquenta anos, a Tupy incentiva
funcionários, familiares e integrantes da comunidade
à prática de esportes. Tanto podem manter a forma
física e fortalecer a saúde, como se tornarem
craques em modalidades específicas. O apoio
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da Companhia e da Associação Atlética Tupy

do Programa cedendo espaço para a realização de

proporciona o surgimento de talentos esportivos,

aulas de judô e futsal.

que constantemente enriquecem a coleção de
troféus e medalhas conquistadas em competições

Em 2014, em média 130 crianças participaram das
atividades do PID na Associação Atlética Tupy.

nacionais e internacionais de trabalhadores.
No México, os funcionários das fábricas de Ramos
Arizpe e Saltillo também participam de eventos

Programa Atleta do Futuro

esportivos e competições internas. Em 2014, os

Do mesmo modo, auxiliamos o Programa Atleta

torneios realizados tiveram 10.779 participações em

do Futuro, promovido pelo Serviço Social da

nove modalidades esportivas.

Indústria (SESI) com vistas à educação e à inclusão
social de crianças e adolescentes. As aulas são

Programa de Iniciação
Desportiva
O compromisso da Tupy com a prática de
esportes dá-se também pelo apoio a iniciativas de
terceiros. Por exemplo, o Programa de Iniciação
Desportiva, patrocinado pela Fundação de Esportes

esportes olímpicos como futebol, vôlei, basquete,
tênis e badminton. São ensinados valores como
ética, trabalho em equipe, superação, respeito,
autoestima e saúde. Para participar, crianças e
adolescentes devem frequentar regularmente uma
escola.

de Joinville, o qual oferece aulas gratuitas de

Em média, 60 crianças participaram das atividades

diversas modalidades esportivas para crianças e

na Associação Atlética Tupy, em 2014.

adolescentes. A Associação Atlética Tupy participa
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multidisciplinares e envolvem a prática de vários

Nossa comunidade
Investimento Social Privado
Conscientes da importância do nosso papel no desenvolvimento das comunidades vizinhas, apoiamos e
desenvolvemos programas com foco na defesa e preservação do meio ambiente, na educação, no esporte
e na cultura.
Como forma de orientar sua ação social, em 2011 a Companhia lançou a Política de Investimento Social
Tupy – documento que estabelece diretrizes, objetivos e focos prioritários. As decisões são tomadas com o
apoio de comitê integrado por representantes de diversas áreas.
Atuamos na comunidade por meio de três plataformas: projetos próprios (desenvolvidos e custeados
pela Companhia), apoiados (desenvolvidos por parceiros e terceiros com o apoio/patrocínio da Tupy) e
incentivados (com a utilização total ou parcial de recursos oriundos de Leis de Incentivo Fiscal).

Em 2014, desenvolvemos e
impulsionamos

28 INICIATIVAS
e projetos sociais, investindo mais de

R$ 884 MIL entre recursos

Ao todo, foram

5.648 CRIANÇAS
e adolescentes foram beneficiados,
crescimento de
em relação ao
ano anterior.

27,8%

próprios e incentivados.
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PROJETOS próprios
Em Joinville, as apresentações são realizadas duas

A “Hora
do Conto
Tupy”

vezes ao mês e o grande personagem das histórias
é o manguezal, ecossistema costeiro presente
em 37km² da região. Além das apresentações à

O programa “A
Hora do Conto
Tupy” foi criado
para
a

promover

cultura

e

a

conscientização

comunidade, o Programa também é realizado para
filhos de funcionários em nossa biblioteca. Em
Mauá, o foco é a reciclagem. Em 2014, 13 escolas
públicas e 2.902 alunos participaram do programa
“Hora do Conto Tupy” em Joinville e Mauá: aumento
de 8% em relação ao ano anterior.

ambiental para crianças e adolescentes de Joinville e
Mauá, por meio do teatro e do contar histórias.
Até 2013, filhos de funcionários e alunos da rede

Recital Tupy

pública de ensino eram convidados a participar de

O Recital Tupy é uma ação para promover a cultura

sessões literárias, realizadas nas plantas brasileiras.

por meio da música popular brasileira. O projeto

Porém, em 2014, o trabalho ganhou expressão e

acontece em Joinville onde, semanalmente, um

atravessou os limites da Empresa. Em parceria com

grupo de doze funcionários voluntários, de diversas

a Secretaria de Educação de Joinville, Secretaria de

áreas da empresa, se reúne para ensaiar canções

Educação do Estado de Santa Catarina e Diretoria

dos mais variados estilos e aprender a tocar

de Ensino da Região Mauá, a “Hora do Conto Tupy”

diferentes instrumentos musicais. Os encontros são

passou a ser realizada em escolas da rede pública de

conduzidos por duas maestrinas.

ensino das duas cidades, ampliando o impacto e o
número de participantes.
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O Recital surgiu em meio às festividades dos 75
anos da Tupy em 2013. Inicialmente, o grupo se

apresentava exclusivamente em eventos internos.

estrelas e “adotar” crianças,

Em 2014, o Recital Tupy avançou e fez suas primeiras

presentes de Natal. Os presentes são entregues

apresentações públicas: em setembro, durante o

em um dia especial, com a presença do Papai

Programa de Formação Continuada, promovido

Noel e dos padrinhos que desejam conhecer o(s)

pela Gerência de Educação do Estado de Santa

afilhado(s).

Catarina, em parceria com a Tupy; e, em dezembro,
como parte da programação de Natal da Fundação
Cultural de Joinville, quando se apresentou para
cidadãos joinvilenses.

comprando-lhes

Em 2014, 800 crianças foram presenteadas no Brasil
e no México. Além disso, pela primeira vez, quatorze
idosos carentes também foram beneficiados por
meio das doações, em Joinville.

Natal Luz Solidário
Como forma de proporcionar um Natal feliz para
crianças sob cuidados de instituições beneficentes
– com idades entre um e quatorze anos – e
despertar o espírito natalino de nossos funcionários,
organizamos

em

dezembro,

desde

2010,

a

campanha Natal Luz Solidário nas plantas de
Joinville e Mauá. A iniciativa também é desenvolvida
no México, onde é chamada “Dibujando Sonrisas”
(em português, “Desenhando Sorrisos”).

Voluntariado no México
No México, as ações sociais
envolvem a doação de livros para
crianças e o trabalho de reforma e

Árvores natalinas enfeitadas por estrelas com os

manutenção de escolas primárias

nomes das crianças são distribuídas pela Empresa

que

e os funcionários podem escolher uma ou mais

adequada

garantem

trabalho

para

infraestrutura
o

ensino.

O

voluntário

engloba

a

pintura das fachadas das escolas,
limpeza

de

jardins,

estacionamentos

e

pátios
a

e

reforma

de mobiliários como cadeiras,
bancos, quadros-negros e lixeiras.
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PROJETOS

apoiados
Circuito Boa Vista Tupy

Integrados ao Circuito Boa Vista Tupy, realizamos
dois outros eventos esportivos que se tornaram
grande momento de integração com a comunidade
e as famílias de nossos funcionários:
Passeio Ciclístico, aberto a pessoas de todas as
idades.
Copa Tupy para Amadores, para os atletas
semiprofissionais.
Em março de 2014, o Circuito Boa Vista Tupy
completou 47 edições com a participação de
500 pessoas.

Programa Rodinhas
Nunca Mais
O Programa Rodinhas Nunca Mais, iniciado em
2013, com apoio da Federação Catarinense de
Ciclismo, ensina crianças de quatro a dez anos de
idade a andar de bicicleta sem uso das rodinhas de

Joinville, município sede da Tupy, recebeu o título
de Cidade das Bicicletas em 1950, graças ao uso

A atividade é realizada em Joinville, todos os

maciço desse meio de transporte pela população

domingos, no período da manhã. Em um local

– havia uma bicicleta para cada quatro habitantes.

seguro e livre da movimentação de pessoas e

Hoje, com cerca de 600 mil moradores, a média

veículos, montado com cones, colchonetes e

atinge uma bicicleta para cada duas pessoas.

bicicletas especiais, os pequenos aprendem a

Nesse contexto, há muito patrocinamos uma

pedalar e recebem orientação sobre as formas mais

das mais tradicionais competições de ciclismo

seguras de convivência no trânsito.

profissional do País: o Circuito Boa Vista Tupy,

Em 2014, mais de 1.500 crianças participaram

grande evento esportivo que reúne atletas de todo

do Rodinhas Nunca Mais.

o Brasil em competição ciclística com percurso de
66km pelas ruas de Joinville.
A prova é realizada todos os anos em março, mês
de aniversário da cidade, com largada e chegada
em frente à Associação Atlética Tupy. A primeira
edição do evento aconteceu em 1962 e hoje integra
o calendário oficial da Federação Catarinense
de Ciclismo, somando pontos para o ranking
nacional.
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apoio.

Escola de Montadores de
Bicicletas

Instituto Caranguejo de
Educação Ambiental

A Escola de Montadores de Bicicletas, parceria

O Almanaque Menino Caranguejo é um projeto

com a Federação Catarinense de Ciclismo, treina

do Instituto Caranguejo de Educação Ambiental.

jovens com idades entre quatorze e dezoito anos

Enfoca, por meio de histórias em quadrinhos,

para desmontar, montar e fazer a manutenção

temas como meio ambiente e sustentabilidade, em

de bicicletas. O curso, realizado em escolas da

especial, a preservação dos manguezais.

rede pública, tem duração de duas semanas e
pode auxiliar o ingresso no mercado de trabalho,
seja como mecânico de bicicletas, seja em outras
profissões nas quais são úteis as competências
adquiridas na Escola.
Em 2014, 143 jovens se formaram no curso
de montadores, um crescimento de 42% em
relação a 2013.

A revista é distribuída gratuitamente em escolas
municipais de Joinville, postos de saúde e hospitais,
bibliotecas de livros e gibis e em escolas estaduais
da região. Além da versão impressa, há uma versão
digital disponível para leitura ou download no site do
Instituto (www.caranguejo.org.br).
O almanaque é um excelente aliado pedagógico
ao favorecer o debate sobre meio ambiente e
sustentabilidade. Em torno de 50 mil exemplares do
Almanaque Menino Caranguejo foram distribuídos
para crianças das escolas da rede pública de
Joinville e Mauá em 2014.

Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville
A Tupy é uma das empresas mantenedoras do
Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Criada
em 1892, a corporação é uma das mais antigas
do Brasil e presta apoio às cidades da região na
prevenção e combate a incêndios, atendimento de
acidentes automobilísticos e resgate de pessoas,

Mc Dia Feliz – Hospital Infantil
Dr. Jeser Amarante Faria
O McDia Feliz é uma campanha internacional
coordenada pelo Instituto Ronald McDonald, que
auxilia instituições de tratamento contra o câncer
infanto-juvenil. Durante esse dia, a receita auferida
com a venda do sanduíche “Big Mac” nas lojas
da rede McDonald’s é revertida integralmente às
instituições e hospitais do tipo.

entre outros.
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Em 2014, integramos, pela primeira vez essa teia de
solidariedade em Joinville, onde a verba alcançada
com a venda de lanches e camisetas foi revertida
para o setor de oncologia do Hospital Infantil Dr.
Jeser Amarante Faria, referência na cidade. Para
simbolizar nossa parceria, as crianças que foram
às lanchonetes do McDonald´s neste dia, foram
presenteadas com balões da Tupy.

recebem 100% de bolsas de estudos.
Além do ensino gratuito, os bailarinos recebem
benefícios como alimentação, transporte, uniformes,
orientação pedagógica, assistência médica e
odontológica, entre outros. Para alcançar todos os
bônus, o aluno deve apresentar bom rendimento
na Escola Bolshoi e também no ensino médio e
fundamental.

PROJETOS

Incentivados

A Tupy participa anualmente do Sistema Municipal
de Desenvolvimento pela Cultura – SIMDEC, em
Joinville. Com isso, a empresa destina parte do
valor de sua obrigação anual com o Imposto Predial

Escola do Balé Bolshoi

e Territorial Urbano (IPTU) para incentivar projetos
culturais. Um comitê, formado por integrantes

Desde 2009, apoiamos a Escola do Teatro Bolshoi

de diversas áreas da empresa, apoia a análise e

no Brasil, a única extensão estrangeira do Teatro

escolha dos projetos que receberão incentivos da

Bolshoi de Moscou. Fundada no ano 2000, em

Companhia.

Joinville, a instituição é pioneira na formação de

A seleção leva em consideração as demandas da

bailarinos segundo o método da famosa escola

comunidade e o alinhamento com a Política de

russa. Atualmente, o Bolshoi Brasil educa 305

Investimento Social Tupy. Em dezembro de 2014,

alunos, sendo 254 dos cursos técnicos e básico e

foram selecionados dezoito projetos para incentivo,

os demais do curso de formação continuada. Todos

quinze na modalidade apoio e três na de patrocínio.

Patrocínio
Bolshoi para Joinville
São seis apresentações destinadas ao público em
geral, além de outras duas direcionadas a alunos
da rede pública de ensino e a pessoas atendidas
por entidades assistenciais. As coreografias vão
do clássico – “O Corsário” e “O Quebra-nozes”,
por exemplo – ao contemporâneo e às danças
populares brasileiras.
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Bolshoi - Coreografia Ballet Contemporâneo
Patrocinamos neste projeto a criação de coreografia
contemporânea para integrar o repertório da Escola
Bolshoi, desenvolvida pela coreógrafa Cassilene
Abranches com a turma de formandos do Curso
Técnico em Dança Contemporânea. O projeto
contribuiu para ampliar o repertório e oportunizar a
prática cênica aos alunos em formação.

Apoio
Conheça outros 15 projetos que apoiamos:
• Canções Brasileiras
• CENA – Mostra de Teatro de Joinville
• Montagem do espetáculo - Clowneando por aí
• Dança Inclusiva Ademar Cesar
• Exposição Impressa
• Flores Dispersas - Vida e Obra de Júlia da Costa
• Fruir no CÉU

Banda Toca Brasil – Corpo de Bombeiros

• Impressões Musicais - 5ª Edição

Voluntários de Joinville

• Inclusão social através das Artes Circenses

O projeto Banda Toca Brasil do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville visa incentivar a prática
da banda de música como atividade de inclusão
cultural para adolescentes em situação de risco.
Os jovens da Banda Mirim do Corpo de Bombeiros
Voluntários de Joinville participam de oficinas de

• Manutenção Espaço Cultural Casa Iririu
• Música nas Escolas
• Oficina de Dança e Teatro – Arte para Todos
• Oficina de Iluminação
• Projeto Aplausos
• Reforma da Serraria Histórica Vogelsanger

instrução musical e de apresentações de músicas
do repertório popular brasileiro.
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