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MENSAGEM DA DIRETORIA
É com grande satisfação que a Tupy apresenta este Relatório, cujo escopo foi
ampliado, em comparação com o chamado Relatório Social, publicado até o ano
passado. Ao documento, que apresentava os temas sociais, foram acrescentados os
capítulos econômico e ambiental, além de um retrato de nossos progressos na busca
pela excelência operacional, desenvolvimento tecnológico, pesquisa e inovação.
Dessa forma, a Tupy faculta o acesso a informações que testemunham seu
compromisso com o respeito às pessoas e ao meio ambiente, assim como o progresso
de seus resultados econômicos, fruto da crescente demanda por seus produtos e da
execução de iniciativas consistentes com sua estratégia e visão de futuro.
Como todo documento do tipo, este traz uma visão sobre o ano que passou,
mas nem por isso deixa de apontar caminhos para concretizar o que ambicionamos
para o futuro da Tupy. Progredimos em diversos aspectos, projetos importantes foram
entregues e mereceram o devido reconhecimento, assim como campanhas internas,
programas e demais ações executadas em prol dos objetivos do período.
Após três anos consecutivos de recuo, a produção de veículos no Brasil voltou a
crescer em 2017, fruto principalmente das exportações realizadas por nossos clientes
locais e, no final do ano, com o reforço do mercado doméstico. No México, onde a Tupy
possui duas plantas, o período foi marcado por recordes de produção e exportação de
veículos. Em ambos os casos, o bom desempenho de economias aquecidas na América
do Norte, na Europa e na Ásia teve papel fundamental.
Os ganhos correspondentes demonstram o acerto da Companhia no que
concerne à gestão de riscos econômicos, lastreada, dentre outros pilares, em transações
internacionais, seja por meio de exportações a partir do Brasil, seja por negócios cursados
em suas operações mexicanas, cuja aquisição ocorreu em 2012.
Em paralelo com os efeitos favoráveis no curto prazo, somaram-se esforços de
todas as áreas da Companhia para realização de projetos valiosos – com impactos de
longo prazo – visando ao fortalecimento estrutural de sua capacidade de gerar resultados
econômicos sustentáveis. Em outras palavras, a construção do futuro encontra-se entre
as prioridades da Tupy e este compromisso se manifesta por ações concretas no presente.
Mantivemo-nos fiéis à convicção de que vale a pena investir nas pessoas. Assim foi
no âmbito da assistência à saúde! Inaugurou-se em Joinville o chamado Espaço Saúde
Tupy, policlínica dedicada aos funcionários e seus dependentes, que atendeu cerca de
35 mil consultas em 2017. Esta ferramenta – muito apreciada pela grande população de
usuários do serviço – é um exemplo de como se pode conciliar a oferta de um benefício
importante para os funcionários com as aspirações da Administração e de nossos

acionistas quanto aos resultados econômicos da Companhia. O investimento em pessoas traduziu-se
ainda em 147 mil horas de treinamento no Brasil, 73 mil horas no México e 750 funcionários engajados
em programa de desenvolvimento de lideranças.
Nosso cuidado com o desenvolvimento e a construção do futuro se estende também às
comunidades do entorno e ao meio ambiente, aos quais dedicamos recursos e projetos, a fim de
harmonizar a atuação da Tupy com a natureza e o bem-estar das comunidades onde estamos presentes.
O apreço da Tupy pelo desafio tem ensejado sua eleição para o desenvolvimento de projetos
de complexidade crescente, que lhe são submetidos por seus clientes. E a base de conhecimento
formada ao longo do tempo sustenta a conquista de novos negócios em fundição e a expansão da
Usinagem no México.
Além da ascensão dos negócios, cabe destacar a importância conquistada pelo Sistema de
Produção Tupy, ferramenta que padroniza a manufatura em todas as unidades da Companhia, mas
também de caráter estratégico, por otimizar o uso da base de capital. Promove aumento da eficiência
operacional e assim contribui para a excelência econômica.
Encerramos esta mensagem registrando que o sucesso da Tupy depende da conciliação de sua
proposta de valor com as aspirações de seus principais stakeholders. Aqui se encontra uma síntese das
contribuições da Companhia para a sociedade, que invariavelmente compreenderá o equilíbrio de sua
atuação com o meio ambiente, as pessoas e a excelência econômica de onde provêm a sustentabilidade
de seus negócios.
Cordiais saudações,

A DIRETORIA

SOMOS
Com sede em Joinville (SC) desde
sua fundação, em 1938, a Tupy possui atualmente cerca de 13 mil funcionários, alocados em duas plantas fabris no Brasil (Joinville/SC e Mauá/SP) e duas no México (Saltillo
e Ramos Arizpe, ambas em Coahuila), além
de escritórios comerciais em São Paulo, nos
Estados Unidos e na Europa.
A Empresa é uma multinacional
genuinamente brasileira, reconhecida por
sua condição de protagonista do mercado
de blocos e cabeçotes de ferro fundido –
cuja manufatura exige conhecimento técnico profundo e singular. Estes componentes
são indispensáveis à produção de motores
que equipam veículos comerciais e de passeio, máquinas agrícolas, de construção, mineração, locomotivas, geradores de energia,
embarcações etc. Produz também peças
empregadas em sistemas de freio, suspensão, direção e transmissão veiculares.
As receitas da Companhia também
têm origem, ainda que secundariamente, na
produção e comercialização de conexões e
perfis de ferro fundido, utilizados em diversos setores industriais, na construção civil,
na cadeia de óleo e gás, saneamento, irrigação etc. Além de ocuparem posição de liderança no mercado brasileiro, são exportados
para vários países.
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1. Sobre a Tupy

Unidade com área total de 1,2 milhão de m², área construída de 230 mil m² e capacidade para fabricar 445 mil toneladas de produtos
em ferro ao ano. Produz blocos e cabeçotes de motores, outras peças para as indústrias automotiva, ferroviária e de máquinas e
equipamentos, além de conexões e perfis. Joinville também conta com a planta de Usinagem, responsável pelo pós-acabamento das
peças, conforme necessidades do cliente. Além da área industrial, a unidade abriga a Diretoria Executiva, Corporativo e as áreas
Administrativas, entre outras.

SALTILLO

A unidade está localizada na região norte do México, no estado de Coahuila. Fábrica blocos e cabeçotes de motor, com capacidade
produtiva de 216 mil toneladas ao ano. Tem área total de 225 mil m2 e área construída de 101 mil m2.
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A unidade de Mauá está localizada na região do ABC, na Grande São Paulo, tradicional polo da indústria automotiva brasileira. Com
área total de 100 mil m2 e área construída de 36 mil m2, o parque passou por uma reestruturação em 2017 e concentra hoje atividades
de qualificação e pintura e o Centro de Distribuição da Tupy.

RAMOS ARIZPE

Esta unidade também fica no estado de Coahuila. O parque industrial produz blocos e cabeçotes de motor e carcaças para sistemas de
veículos e tem capacidade produtiva de 92 mil toneladas ao ano. A unidade tem área total de 380 mil m2 e área construída de 60 mil
m2. Conta ainda com uma planta de Usinagem.
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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 em
que 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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CORPORATIVA
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A estrutura de governança corporativa da Tupy
segue padrões globais e tem como pilares a comunicação
transparente, a garantia das melhores práticas em processos
decisórios e gestão sustentada na promoção e fortalecimento
dos Valores da Companhia.

1. Sobre a Tupy

Políticas, normas e códigos disseminam padrões, a fim
de tornar a Companhia cada vez mais eficiente e facilitar a
realização de seus resultados econômicos e institucionais.

CONTROLE ACIONÁRIO DA TUPY S.A.

Previ
BNDESpar

Institucionais
brasileiros

A Tupy é uma Companhia de capital aberto e tem
atualmente dois acionistas controladores: BNDESPAR – Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações
S.A. e PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil.

O NOVO MERCADO
A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, submetem-se às regras do Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (antiga BM&FBovespa), conforme art. 1° do seu Estatuto Social.
O Novo Mercado compreende a negociação de ações
emitidas por empresas que se comprometem, voluntariamente,
com a adoção de práticas de governança corporativa adicionais às exigidas pela legislação. Essas práticas ampliam os direitos dos acionistas e melhoram a qualidade e a transparência
das informações usualmente prestadas, além da divulgação de
políticas e existência de estruturas de fiscalização e controle.
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Pessoa física
Institucionais
estrangeiros

Grupo de controle

Free Float
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SISTEMA DE ÉTICA E CONDUTA
ORGANIZADOS EM TORNO DA
ÉTICA

PORTAS ABERTAS PARA A
CONDUTA DESEJADA

O atendimento à legislação de todos
os países em que atua é pressuposto básico
da atuação da Tupy e está consagrado na
Política de Gestão de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente, Responsabilidade Social e
Qualidade Tupy. Ali encontram-se, também,
várias diretrizes pertinentes à obrigação de
praticar conduta ética.

A Tupy oferece diferentes canais, com
sigilo garantido, para manifestações sobre
situações que estejam em conflito com as
orientações do Código de Ética e Conduta
da Companhia. O processo é acompanhado
e validado por uma assessoria especializada
que garante a idoneidade de cada etapa.

Para facilitar o cumprimento de tais
diretrizes, a Companhia instituiu o Sistema
de Ética da Tupy, que está baseado em
quatro pilares:

Os canais estão à disposição de
funcionários, clientes, fornecedores e demais
públicos de relacionamento, 24 horas por
dia, sete dias por semana.

Código de Ética e Conduta

Formulário impresso: disponível nas
urnas distribuídas nas unidades

Canais de Manifestação

E-mail: etica@tupy.com.br

Comitê de Ética

Site: www.tupy.com.br/etica

Pontos Focais

Telefones: 0800 721 7895 (Brasil)
01-800 288-0150 (México)
Todas as manifestações são tratadas
de maneira confidencial e levadas ao Comitê
de Ética e Conduta da Tupy, formado pelas
áreas Jurídica, de Auditoria Interna e de
Recursos Humanos.

1
EM 2017

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS

538

MANIFESTAÇÕES TRATADAS

A REGRA É CLARA
O Código Disciplinar, entregue a todos
os funcionários em janeiro de 2017, dispõe
sobre casos de descumprimento da legislação,
de regras internas e do Código de Ética da Tupy.
Proporciona transparência e clareza sobre o
comportamento esperado dos funcionários,
por meio de exemplos de desvios e medidas
aplicáveis a diferentes situações.
Com vistas ao mesmo objetivo, foi
lançada em 2017 a Política de Conflito de
Interesses da Tupy. Este normativo estabelece
regras concernentes a princípio específico do
Código de Ética, o qual exige que os negócios
da Tupy estejam isentos de interesses
pessoais de qualquer natureza. O documento
correspondente foi entregue a todos os
funcionários e disponibilizado no site da
Companhia (no link Código de Ética).
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E POSICIONAMENTO SETORIAL
Registramos a seguir os principais reconhecimentos de clientes e outras entidades recebidos pela Tupy em 2017.
Prêmio Supplier Quality Excellence Process, concedido pela Perkins/Caterpillar, categoria bronze.
Prêmio OneAward, concedido pela montadora MAN, na categoria Excelência em
Qualidade (Qualidade no Campo e Série).
1° lugar na categoria conexões galvanizadas no 21° Prêmio Melhores Produtos do

Ano da Revista Revenda e Construção, elaborado a partir de votação de 3.000 revendedores de material de construção de todo
o Brasil .
13ª posição entre as companhias mais
internacionalizadas do Brasil no Ranking
Fundação Dom Cabral das Multinacionais
Brasileiras. E 6ª com maior índice de ativos
no exterior em relação ao ativo total.
5ª posição entre as melhores no setor de
Mecânica e Metalurgia no ranking 300 melhores da Época Negócios 360°.

3ª melhor empresa no setor de Mineração, Metalurgia e Siderurgia no ra nking
1000 Melhores da Dinheiro, da revista IstoÉ
Dinheiro.
Destaque no setor de Metalurgia no
ranking Sul For Export das maiores exportadoras da Região Sul, concedido pela revista Amanhã.
1ª colocada entre as empresas do setor metalúrgico da região no ranking das 500 Maiores do Sul, da revista Amanhã.
Entrega do prêmio OneAward, concedido pela MAN
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ECONÔMICO
GERAÇÃO DE VALOR
A Tupy é uma respeitável fonte de valor
para a sociedade, no Brasil e no exterior. Suas
operações geram riquezas não apenas para
os acionistas, mas também para extensa
cadeia de agentes econômicos, a qual
envolve dezenas de clientes, centenas de
fornecedores dos mais diversos segmentos
e milhares de empregos, diretos e indiretos.
Também originam recursos ao setor público,
por meio de impostos e contribuições.
A título de ilustração, em 2017 o
dispêndio da Tupy com pagamento de sua
mão de obra, incluindo participação de
resultados e benefícios sociais, alcançou R$
744,4 milhões. O montante destinado ao
pagamento de fornecedores de matériasprimas, materiais de manutenção, serviços
de terceiros e energia superou R$ 2 bilhões.
Estes valores dão uma boa medida dos
impactos socioeconômicos da Companhia
nas comunidades em que a Tupy exerce
suas atividades.
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EM NÚMEROS

554,5
de volume físico
de vendas

2,6

R$

MIL
TONELADAS

2,1

Gastos superiores a

3,7

R$

BILHÕES

de receitas líquidas

153,4

R$

MILHÕES

de lucro líquido

Pagamento de

744,4

MILHÕES

aos funcionários, sob a forma
de salários, participação nos
resultados e benefícios sociais

BILHÕES

R$

de valor de
mercado
As ações da Companhia
são negociadas no segmento
do Novo Mercado da B3

BILHÕES

com aquisição de matérias-primas,
serviços, energia e materiais de
manutenção

Distribuição de

200

R$

52%

MILHÕES

em proventos
aos acionistas

de valorização
da ação
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E RECEITAS
O avanço dos resultados da Tupy em 2017 teve origem em diversos fatores. O
primeiro deles encontra-se no crescimento de 13% dos volumes físicos (em toneladas
de produtos) de vendas.

VOLUME FÍSICO DE VENDAS – EM TONELADAS
2017

2016

MERCADO INTERNO

109.805

98.525

VARIAÇÃO
(%)
11,4%

TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

91.306

80.724

13,1%

HIDRÁULICO

18.499

17.801

3,9%

MERCADO EXTERNO

444.674

391.979

13,4%

TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

427.564

377.632

13,2%

HIDRÁULICO

17.110

14.347

19,3%

VENDAS FÍSICAS TOTAIS

554.479

490.504

13,0%

A expansão verificada no mercado interno, de 11,4%, foi estimulada
principalmente pelas exportações de montadoras no Brasil e, marginalmente, pelo
progresso dos licenciamentos no mercado doméstico, fruto da queda da taxa de juros,
da melhora do nível de confiança do consumidor e da reposição de bens duráveis.
No mercado externo, o crescimento de 13,4% decorreu da elevada demanda por
veículos comerciais leves e utilitários e do impulso do crescimento econômico à procura
por veículos comerciais médios e pesados. Além disso, houve notável recuperação do
segmento off-road, fruto da elevação dos investimentos de mineradoras, renovação do
conjunto de máquinas e equipamentos em setores diversos e aplicações de recursos
no segmento de óleo e gás. Deve-se ressaltar, também, o progresso, medido em base
percentual, dos negócios internacionais da área de hidráulica.
No que concerne aos mercados, 80,2% do volume físico de vendas se destinaram
ao exterior e os restantes 19,8% ao Brasil. Quanto aos clientes, 93,6% dos componentes
foram expedidos para os segmentos de transporte, infraestrutura e agricultura – 20%
dos quais parcial ou totalmente usinados – e 6,4% para o de hidráulica.
A ascensão dos volumes de vendas em negócios regulares da Companhia se
converteu em crescimento de 13,8% das receitas, a despeito da valorização do Real
e da limitada contribuição dos licenciamentos realizados no país, cujo processo de
recuperação partiu de base ainda muito deprimida.
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RECEITAS
2017
653.451

2016
544.776

VARIAÇÃO (%)
19,9%

TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA

535.331

424.402

26,1%

CARROS DE PASSEIO

189.019

159.714

18,3%

VEÍCULOS COMERCIAIS

273.462

212.268

28,8%

OFFROAD

72.851

52.420

39,0%

HIDRÁULICA

118.120

120.374

-1,9%

MERCADO EXTERNO

3.052.700

2.710.535

12,6%

2.963.997

2.632.250

12,6%

391.098

510.608

-23,4%

1.161.129

958.955

21,1%

VEÍCULOS COMERCIAIS MÉDIOS E PESADOS

548.549

486.045

12,9%

OFFROAD

863.221

676.642

27,6%

HIDRÁULICA

88.703

78.285

13,3%

3.706.151

3.255.310

13,8%

MERCADO INTERNO

TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA
CARROS DE PASSEIO
VEÍCULOS COMERCIAIS LEVES

RECEITAS

Como se pode observar, a evolução das receitas no mercado interno (19,9%)
encontrou apoio em variações significativas em todas as aplicações relacionadas
aos segmentos de transporte, infraestrutura e agricultura. Quanto aos negócios
internacionais, apesar do recuo do segmento de carros de passeio, prevaleceu
a força dos veículos comerciais e do segmento off-road e, como resultado,
crescimento de 12,6%.
Atividades relativas ao desenvolvimento tecnológico e à inovação, alicerces
do futuro da Companhia, enfocaram a criação e proposição de alternativas para
atender requerimentos impostos pela evolução dos motores. Neste sentido,
buscou-se aumentar a colaboração com as áreas de engenharia dos clientes e
assim fundamentar a conquista de novos projetos.
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CINCO CONTINENTES
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7,3%
18,4%

Ao efetuarmos a análise regional das vendas, observa-se
que 62,9% das receitas decorreram de negócios na América do
Norte. A seguir, temos as Américas do Sul e Central (18,4%) e
Europa (11,4%), com o complemento de 7,3% sendo proveniente
de transações com países da Ásia, África e Oceania.

INVESTIMENTOS
A Tupy investiu R$ 124 milhões em 2017, correspondentes a 3,3%
das receitas. A pequena redução – 5,7% – frente ao registrado no exercício
anterior está em linha com a estratégia da Companhia de otimização do
retorno sobre os seus ativos.
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CONSOLIDADO (R$ MIL)
2017

2016

VARIAÇÃO (%)

INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

36.052

20.046

79,8%

SUSTENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

71.133

97.829

27,3%

MEIO AMBIENTE

7.154

3.343

114,0%

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS

1.606

2.960

45,7%

SOFTWARE

4.060

7.368

-44,9%

PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO

4.092

-

0,0%

124.097

131.546

5,7%

3,3%

4,0%

ATIVO IMOBILIZADO

ATIVO INTANGÍVEL

TOTAL
% SOBRE AS RECEITAS
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Cabe destacar a ascensão de investimentos estratégicos, que
representam novos negócios conquistados pela Companhia e, portanto,
são a fonte de seu crescimento. E, por outro lado, a parcimônia observada
nos investimentos de sustentação e modernização, que refletiu o zelo com
os gastos desta natureza e o trabalho realizado em períodos anteriores.
Tudo sem prejuízo da absorção do crescimento do volume de produção
pelo parque fabril.

Geração de valor
Números
Volumes e receitas
Investimentos

3. Manufatura
4. Inovação
5. Social
6. Ambiental
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MANUFATURA
PROCESSO PRODUTIVO
SUCATA
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Sucatas metálicas são a principal matéria-prima da Tupy.

FUSÃO

A Fusão consiste na transformação dos principais
insumos metálicos – sucata, ferro gusa e ligas
metálicas – em ligas de ferro fundido de
composição química adequada a cada tipo de
aplicação. Essas matérias-primas alimentam
fornos de fusão contínua, onde são
transformadas em metal líquido a temperaturas
acima de 1.500 graus centígrados.

Processo produtivo
Sistema de Produção Tupy

4. Inovação
5. Social
6. Ambiental

MOLDAGEM
É o processo de confecção de
moldes de areia, mediante
compressão de uma mistura de
sílica, bentonita, pó de carvão e
água contra uma matriz
geométrica, conhecida como
ferramental. O resultado é o
molde, que dará forma às partes
externas da peça fundida. A
junção do molde superior ao
inferor compoem a caixa de
moldar.

MACHARIA
Deste processo são resultantes
aglomerados de areia e resina,
denominados “machos”, que são
inseridos dentro da caixa de moldar
e servem para para definir as
cavidades e reentrâncias da peça
fundida. Machos e moldes são
montados na caixa de moldar de
forma a ser tornar um único
conjunto, que receberá o metal
líquido no vazamento.

VAZAMENTO

ACABAMENTO

USINAGEM

Estando
o
conjunto
“macho-molde” pronto
e
montado na caixa de moldar,
inicia-se o processo de
vazamento. A liga metálica
fundida é vertida na caixa de
moldar, onde preencherá
todas as cavidades do
conjunto. Após o tempo
necessário de resfriamento, a
peça é retirada da caixa de
moldar, a areia é removida e a
peça segue ao acabamento.

Nessa etapa, a peça fundida
passa por limpeza interna e
externa, por meio de jatos de
granalhas de aço. As rebarbas
de maiores dimensões são
removidas (esmerilhadas) por
abrasivos
metálicos
ou
cerâmicos.
Em seguida, é
realizada uma série de ensaios,
inspeções e controles. Depois
de aprovadas, algumas peças
seguem para a Expedição,
outras para a Usinagem,
dependendo do que foi
contratado pelo cliente.

A Usinagem é o processo que
confere dimensões e geometria finais ao produto, possibilitando, assim, sua preparação
para montagem de outros
elementos e interfaces que
compõem o produto final
manufaturado pelo cliente.

PRODUÇÃO TUPY
Sistemas de produção têm por objetivo promover a
competitividade das organizações, através da agregação de
valor aos seus produtos e serviços, apoiando as estratégias da
empresa e, em última análise, as expectativas dos clientes. Nesse
sentido incorporam metodologias que sustentam a melhoria
contínua dos processos produtivos e de apoio, construindo
competências internas que sustentam a Empresa no mercado,
tais como: custos, qualidade, flexibilidade, atendimento e
tecnologia.
Nesse sentido, o Sistema de Produção Tupy (SPT) foi
desenhado para dar sustentabilidade às estratégias de negócio
da Tupy, as quais têm sido baseadas na diferenciação, ofertando
ao mercado produtos e serviços agregados com qualidade e
diferenciais tecnológicos, com atendimento responsivo e preços
competitivos.
O Sistema de Produção Tupy (SPT) iniciou em 2014 com
o projeto de excelência operacional. A partir desse momento
o sistema de gestão da produção tem evoluído gradualmente
passando por etapas de: i) introdução de novos conceitos;
ii) desenvolvimento da liderança; iii) revisão da estrutura
organizacional; iv) implantação do SPT; e v) replicação do
modelo nas diferentes unidades produtivas. Do ponto de vista
de bases conceituais, o Sistema de Produção Tupy (SPT) se utiliza
da Teoria das Restrições e do Lean Manufacturing.
O SPT está estruturado em 4 níveis: Pessoas; Melhoria
contínua do processo; Circuitos de Produtividade, Atendimento,
Lead time, Flexibilidade, Qualidade e Segurança e Meio
Ambiente; e, por fim, os Resultados internos e no cliente. A
figura ao lado apresenta o SPT.
A seguir são apresentados cada um dos circuitos do SPT.
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SISTEMA
CIRCUITO PRODUTIVIDADE:

CIRCUITO FLEXIBILIDADE

O Circuito Produtividade tem como objetivo principal ampliar a eficiência dos recursos produtivos alocados (máquinas, equipamentos e pessoas) e, por consequência, reduzir
os custos operacionais. O circuito é constituído
dos pilares de Gestão do Posto de Trabalho
(gestão da eficiência das máquinas), Operação Padrão (gestão da eficiência das pessoas)
e Manutenção Produtiva Total (MPT). O indicador principal de produtividade é o IROG (Índice de Rendimento Operacional Global).

A partir do posicionamento estratégico
da Tupy de liderança de mercado e novas
tecnologias, a diversidade de produtos em
fabricação cresceu significativamente nos
últimos anos. Com isso, ganha em importância o
tema Flexibilidade. Esse circuito tem por métodos
a Troca Rápida de Ferramentas e o Preset (sistema
de gestão de ferramentas).

CIRCUITO ATENDIMENTO:
O Circuito Atendimento objetiva
estabelecer um conjunto de práticas e
métodos de planejamento, controle e melhoria
do atendimento ao cliente. O circuito tem
4 métodos centrais: Gestão da Demanda,
Planejamento Operacional, Sincronização da
Produção e Armazenagem. O principal indicador
de atendimento é o OTIF (On Time In Full).

CIRCUITO LEAD TIME
O circuito de Lead Time tem por base
conceitual a análise do fluxo de valor. É através
desse circuito que as perdas de produção são
analisadas e ações de redução do tempo de
atravessamento são executadas. O circuito é
constituído dos pilares Layout, Mapeamento de
Fluxo de Valor e Movimentação Interna.

CIRCUITO QUALIDADE
Garantir a qualidade dos produtos é
um compromisso da Tupy. Integra essa visão
a necessidade de controlar os custos internos
na fabricação de itens não conformes. Nesse
sentido o circuito Qualidade atua em três níveis:
i) na Prevenção de Falhas por meio das análises
dos modos de falhas e pontos de controle; ii)
na Tratativa das Falhas por meio de análises
de causas raízes e plano de ação; e, iii) na
Padronização do processo e melhores práticas
geradas no processo de aprendizado.

CIRCUITO SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
O respeito às pessoas e meio ambiente são valores da Tupy. O circuito Segurança e Meio
Ambiente tem por objetivo minimizar os riscos relacionados às atividades de fundição. Esses
métodos buscam melhorar as condições de equipamentos, infraestrutura e outros recursos da
empresa, ao mesmo tempo que buscam promover comportamentos que promovam a segurança das pessoas e respeito ao meio ambiente.
A seguir são apresentados destaques de melhoria contínua da Tupy que tem por
base a participação do funcionário Tupy.
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CONTÍNUA

DE MELHORIA
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KAIZEN

CAPACITAÇÃO

FÓRUM SPT

O programa Kaizen é um programa
de melhoria que tem origem na análise
gerencial sobre as perdas e gargalos de
cada área. Esse programa conta com a
participação dos operadores e funcionários
do processo que está sendo melhorado. No
ano de 2017 foram realizados 80 eventos
kaizens, divididos em diferentes temas,
tais como: produtividade; qualidade;
flexibilidade; atendimento ao cliente; microlayout e organização da área; segurança; e,
meio ambiente.

Desafios de mercado, a complexidade da indústria, e outros fatores tornam a
competitividade mais difícil a cada momento. Nesse contexto, deve-se manter
em mente que apesar das novas tecnologias as pessoas ainda são o principal valor
de uma empresa. Preparar essas pessoas
para atuar com alta performance frente
a esses desafios é o objetivo do método
Capacitação (números de treinamentos
estão no Capítulo Social).

A comunicação do Sistema de Produção Tupy envolve diversos instrumentos,
com destaque para o Fórum do SPT. Iniciado
em 2016 e consolidado em 2017, consiste
em eventos mensais nos quais equipes apresentam seus resultados e melhores práticas.
O Fórum tem o objetivo de promover a padronização e o aprendizado entre as áreas.
Desde a criação da iniciativa, em 2016, até
o final de 2017, foram realizados 13 fóruns,
para um público de 1.480 pessoas.

80

OS CINCO SENSOS DA QUALIDADE – A METODOLOGIA 5S
EVENTOS

kaizens foram realizados em 2017;

500

PARTICIPANTES

envolvidos em todas as áreas fabris da
empresa;

MAIS DE

1600

MELHORIAS

implantadas;

R$

4 MILHÕES

em redução de custos.

O Programa 5S enfoca a adoção de cinco princípios básicos, relacionados à organização, arrumação, limpeza, asseio e disciplina, favorecendo a qualidade e a produtividade,
eliminação de desperdícios e criação de um ambiente de trabalho atrativo.
A iniciativa teve avanços em 2017. No segundo ano de implantação, 57 áreas da
Companhia estavam certificadas, ante 11 áreas em 2016. Atualmente são monitoradas 127
áreas, todas em processo de certificação. O Programa possui mais de 100 multiplicadores
nas áreas operacionais.
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INOVAÇÃO
PARCERIAS PARA A PESQUISA
Vêm de longa data as parcerias da
Tupy com institutos de pesquisa e outras
entidades em prol do desenvolvimento
tecnológico. Já em 1972, a Companhia
criou, em parceria com a Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo, o Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento, focado em
metalurgia e tecnologia de fundição, cujo
objetivo era encontrar soluções inovadoras
para aplicação na manufatura de peças. Em
1996, seus profissionais foram incorporados
às equipes técnicas e de engenharia da Tupy.
A Companhia conta com parcerias em
andamento com 12 entidades de pesquisa
estrangeiras e 10 nacionais, totalizando mais
de 50 pesquisadores (mestres, doutores e
PhDs) envolvidos.

NACIONAIS
Universidade de São Paulo (USP) –
campus São Paulo
Universidade de São Paulo (USP) –
campus São Carlos
Universidade Federal de Uberlândia
Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC)
Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC)
Universidade Técnica Federal do
Paraná (UTFPR)
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Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA)
Unicamp
Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT)
Instituto SENAI

ESTRANGEIRAS
The Ohio State University (USA)
University of Northern Iowa (USA)
Université de Toulouse (França)
Jönköping University (Suécia)
BAM (Alemanha)
Fraunhofen Institute (Alemanha)
Cranfield University (Inglaterra)
Universidad Autónoma de Coahuila
(México)
Cinvestav (México)
Instituto Tecnológico de Saltillo (México)
TQC Technologies (Espanha)
Azterlan (Espanha)

132

12
9

PATENTES

obtidas e em
andamento no Brasil

PEDIDOS DE
PATENTES
no exterior

17

MARCAS
CONCEDIDAS

e 6 depósitos (em
andamento) no Brasil

MARCAS
CONCEDIDAS

e 8 depósitos (em
andamento) no exterior
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SOCIAL
NOSSAS PESSOAS
O zelo pelas pessoas constitui
compromisso expresso pela Tupy no
seu conjunto de Valores. Isto se reflete
em diversas ações da Companhia –
investimentos em saúde e segurança,
treinamento e desenvolvimento, práticas
de remuneração e benefícios, priorização
dos talentos internos no preenchimento de
vagas abertas, entre outros.
A Missão da Companhia coloca as
pessoas entre seus públicos prioritários,
ressaltando o objetivo de “colaborar para
a realização dos objetivos de seus funcionários”. Além disso, a Política de Gestão de
Pessoas estabelece como objetivos principais a satisfação de necessidades atuais e
futuras dos funcionários e a concretização
do papel socioeconômico da Companhia,
por meio da promoção de trabalho digno
e motivador e do reconhecimento e apoio
à diversidade e à cultura dos diferentes países em que opera.
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DEMOGRAFIA
Brasil

Funcionários
por país

8.690

México

4.631

EUA

15

Alemanha

9

Total

13.345

Por faixa etária
Abaixo de 20 anos
20 a 29 anos
30 a 39 anos
40 a 49 anos
50 a 59 anos
Acima de 60 anos

268
2.581
3.024
1.921
784
112

160
1.828
1.295
954
389
5

0
0
7
3
4
1

0
0
2
4
3
0

428
4.409
4.328
2.882
1.180
118

Por gênero
feminino
masculino

614
8.076

328
4.303

5
10

2
7

949
12.396

2.252

2.119

0

0

4.371

5.403

1.668

1

1

7.073

717

511

10

8

1.246

318

333

4

0

655

1.268
2.752
1.939
1.952
653
126

1.648
1.115
893
501
351
123

3
7
3
2

2
1
2
4

2.921
3.875
2.837
2.459
1.004
249

Por escolaridade
Ensino Fundamental
completo ou incompleto
Ensino Médio completo
ou incompleto
Ensino Superior
completo ou incompleto
Pós Graduação lato
e stricto sensu
Por tempo de Empresa
Até 1 ano
1 a 5 anos
5 a 10 anos
10 a 20 anos
20 a 30 anos
Acima de 30 anos
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E DESENVOLVIMENTO
A Tupy tem longo histórico de investimentos em educação e desenvolvimento – iniciado no final
da década de 1950, quando criou uma escola técnica para seus funcionários. Atualmente, diversos valores
organizacionais relacionam-se direta e indiretamente com o tema – Pessoas, Aprendizagem e Inovação,
Excelência Econômica, Meio Ambiente e Comunidade, para citar alguns. Educação e desenvolvimento
refletem-se em projetos, programas e estrutura oferecidos aos funcionários, e em alguns casos, à comunidade.

EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS TREINADOS

BRASIL
5.721 pessoas

MÉXICO
5.527 pessoas

TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTOS

147.133 horas

73.148 horas

HORAS DE TREINAMENTOS PARA
LIDERANÇA

17.710 horas

5.253 horas

HORAS DE TREINAMENTOS PARA
DEMAIS CARGOS

129.423 horas

67.895 horas
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ESTRUTURA PARA TREINAMENTO
Em todas as suas unidades, a Empresa possui espaços dedicados à capacitação e ao desenvolvimento de
seus funcionários. O Centro de Treinamento da unidade de Joinville, que completou 42 anos em 2017, tem capacidade para receber até 680 pessoas simultaneamente, com nove salas de aula e dois auditórios e acessibilidade
(rampas e elevador) para pessoas com deficiência. Em Mauá estão disponíveis cinco salas de treinamento, além
de auditório com capacidade para 120 pessoas. No México, há três salas de treinamento, que comportam ao
todo 70 pessoas, e uma oficina de “fundição enxuta”.

E DESENVOLVIMENTO
INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL
O primeiro dia de trabalho para quem entra na Tupy é em sala de aula. O recém-contratado recebe todas as informações sobre a Companhia e sua estrutura, as
características do negócio, seus direitos e deveres como funcionário e os valores da
Organização. Engajamento e orgulho de pertencer são promovidos e enfatizados. Os
instrutores são funcionários das áreas responsáveis pelos temas apresentados.
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1.673 pessoas
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No Brasil
INTEGRAÇÃO FUNCIONAL
Exclusiva para funcionários de áreas operacionais, a Integração Funcional visa
apresentar questões específicas das áreas produtivas, além de conhecimentos técnicos
necessários para o desempenho das funções para as quais foram contratados.

1.342 funcionários participaram
da integração funcional
10.736 horas de treinamento

E DESENVOLVIMENTO
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AMBIENTAÇÃO
Consiste em treinamento intensivo de dois dias para novos funcionários que atuarão em áreas fabris específicas das unidades de Joinville e do
México, onde o programa iniciou no ano passado. Alternando aulas teóricas, práticas e visitas à manufatura, objetiva proporcionar maior adaptação e
integração à área de trabalho e à função. Oferece entendimento mais aprofundado dos processos produtivos em que o recém-contratado vai atuar e
clareza de papéis e responsabilidades, reduzindo as chances de que ocorram acidentes de trabalho e doenças ocupacionais por falta de conhecimento.

22.000 horas de treinamento
1.111 funcionários
realizaram Ambientação

1.720 horas de treinamento
390 funcionários
realizaram Ambientação

PROGRAMA TUTOR
Nas unidades do México, é aplicado o Programa Tutor, no qual um funcionário mais experiente, com no mínimo dois anos de casa, acompanha o
novo funcionário em seus primeiros dias, para mostrar a área de trabalho, ensinar sobre a política de segurança do trabalho e canalizar dúvidas.

952 funcionários
participaram do programa
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CERTIFICAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL
O Programa de Certificação Operacional, realizado na unidade de Joinville, consiste na capacitação de funcionários para que atuem – segundo
o padrão estabelecido – como multiplicadores de conhecimentos e habilidades necessárias aos operadores das áreas produtivas.

30 mil horas
de treinamento operacional
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167 funcionários
treinados como multiplicadores

E DESENVOLVIMENTO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS
Iniciado em 2015 com o primeiro nível de liderança da planta de Joinville, o Programa de Desenvolvimento de Lideranças apresenta avanços a
cada ano. Tem como propósitos habilitar os participantes para a utilização de ferramentas de gestão de pessoas e consolidar o papel dos líderes na Tupy
e é composto por quatro módulos – Cultura, Habilidades, Conhecimento Técnico e Ferramentas Internas.
O México tem programa semelhante desde 2014, focado especificamente em funcionários no cargo de líder (no Brasil, facilitador), que é uma
posição de apoio ao supervisor no acompanhamento diário das atividades nas linhas de produção. Ocorre semanalmente nas duas plantas.

Unidades Tupy
10.969 horas
de treinamento no Brasil
750 funcionários
treinados no Brasil
3.448 horas
de treinamento no México
228 funcionários
treinados no México
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PELO CONHECIMENTO
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PROGRAMA TUPY DE FORMAÇÃO ESCOLAR BÁSICA
Realizado desde 2010, em parceria com o SESI, o Programa oferece aos funcionários da Tupy em Joinville e à comunidade, a oportunidade de concluir os ensinos
fundamental e médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os cursos são gratuitos para trabalhadores das indústrias, com material didático e equipe
pedagógica capacitada pelo SESI Joinville. A infraestrutura dedicada ao programa, cedida pela Tupy, é composta por sete salas de aulas, dois laboratórios de informática, um
de ciências, sala de matemática, sala de leitura e demais dependências.
A Tupy também fornece vale-transporte para os funcionários estimulando a frequência. Os horários das turmas são distribuídos para que os funcionários de todos os
turnos de trabalho possam frequentar as aulas.
Signatária do Movimento Santa Catarina pela Educação desde 2012, coordenado pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), a Tupy facilita
o acesso, provê infraestrutura e tecnologia e possui políticas voltadas ao desenvolvimento das pessoas. A Companhia reconhece o valor estratégico da educação de seus
profissionais como propulsor essencial de seu crescimento e a importância da extensão do Programa à comunidade como alavanca do desenvolvimento social.

230 alunos receberam
seus diplomas
44 funcionários
Tupy
9 dependentes
Tupy

70
da comunidade
107
de outras industrias

Em 2017 foi implantada a modalidade EJA profissionalizante. Nela, os alunos podem
completar sua escolarização e se qualificar profissionalmente ao mesmo tempo.
Neste mesmo espaço podemos trabalhar um outro aspecto social associado à educação,
que é o incentivo à formação de pessoas com deficiência. Em 2017, o espaço recebeu 86 alunos
de EJA dentro da proposta de inclusão. Dos formandos, 8 alunos eram pessoas com deficiência.
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PELO CONHECIMENTO
EDUCAÇÃO CONTINUADA
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Em ambiente de mudanças, a necessidade de atualização e qualificação
educacional são constantes. Visando desenvolver seu capital humano, a Tupy oferece o
Programa de Educação Continuada, com cursos de curta duração, focados em temas de
relevância para o desempenho pessoal ou aprimoramento da atuação profissional.
Em 2017, o destaque foi o curso de português para os haitianos que proporcionou
um melhor domínio do idioma para 47 funcionários imigrantes do Haiti.
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4 cursos
136 participantes
Convênios
Além dos diversos programas de
capacitação e treinamentos internos, a Tupy
incentiva o desenvolvimento por meio
de convênios para cursos de idiomas e de
formação acadêmica e pós-graduação.
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6. Ambiental

12 convênios para cursos
de idiomas, com até 30% de
desconto nas mensalidades.

4 convênios para cursos de idiomas, com
10% a 25% de desconto nas mensalidades.

10 convênios com instituições
de ensino para cursos técnicos, de
graduação e pós-graduação, com
até 30% de desconto
nas mensalidades.

12 convênios com instituições de
ensino para cursos técnicos, de graduação
e pós-graduação, com 10% de desconto
nas mensalidades.

PELO CONHECIMENTO
BIBLIOTECA
Fruto de parceria com o SESI, a biblioteca da Tupy, que fica no parque fabril de Joinville, oferece acervo de mais de
20 mil itens disponíveis para empréstimo, entre livros e periódicos de temas diversos, CDs e DVDs. O total de títulos de
livros cadastrados passa de 11.500. No local, há mesas para leitura e computadores para acesso à internet.

Biblioteca Tupy
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Empréstimos
11.972

Acessos à biblioteca
6.636

DE ESTÁGIO E APRENDIZ
Focado em contribuir para a formação de estudantes de graduação e ensino
técnico e atrair talentos, o Programa de Estágio Tupy oferece a oportunidade de
vivenciar, na prática, atividades da profissão em que o graduando pretende atuar,
levando ao aprendizado prático de competências técnicas e comportamentais
complementares à formação.
Dentre outras atividades, os estagiários desenvolvem projeto relativo à sua
área de conhecimento, sob supervisão de tutor interno.
Foi implantado em 2017 no México um programa diferenciado de estágio, em
paralelo à sistemática tradicional, chamado Programa Dual. É uma parceria com o
Instituto Tecnológico de Saltillo, na qual os alunos vão à planta para realizar um
projeto específico em um determinado total de horas, que lhes garante equivalência
em uma das matérias que estejam cursando na instituição de ensino.

Em 2017
54 estagiários
no Brasil
60 estagiários
no México
16 estagiários
no Programa Dual no México

Com vagas para as áreas administrativas, técnicas e operacionais, o Programa
Aprendiz da Tupy oferece a oportunidade de inclusão no mercado de trabalho a
jovens entre 18 e 22 anos, os quais recebem formação teórica e prática. É conduzido
em parceria com o Senai (Serviço Nacional da Indústria), e disponibiliza cursos
técnicos alinhados à atividade que o aprendiz pretende desempenhar ao ingressar
no mercado de trabalho. O aprendiz atua em sala de aula durante meio período e
na Empresa na outra parte do dia. O programa é realizado em Joinville e Mauá.

Oportunidade para
juventude
30% dos jovens que foram
aprendizes em 2017
permaneceram na Empresa após a conclusão
do programa
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BENEFÍCIOS
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ESPAÇO SAÚDE TUPY

PLANO DE SAÚDE

Desde o início de 2017, os usuários do Plano de Saúde da Empresa contam
em Joinville com o novo Espaço Saúde Tupy. Trata-se de policlínica exclusiva para
funcionários e seus dependentes, aos quais proporciona atendimento em diversas
especialidades médicas, além de serviços complementares tais como centro de
fisioterapia para reabilitação, coleta de exames laboratoriais, eletro e ecocardiograma,
ultrassom e outros procedimentos. O EST é o maior estabelecimento do tipo na
cidade de Joinville, com 1.900 m² de área construída e seis vezes maior que a clínica
que o antecedeu.

A Tupy oferece plano de saúde para funcionários e dependentes até 18 anos
e mantém serviço odontológico por adesão.

A operadora do plano de saúde responde pela gestão e bom funcionamento
do EST e, em parceria com a Tupy, busca assegurar conforto e qualidade aos usuários.
A convergência e ação sinérgica das três partes propicia ganhos para todos e, ao
mesmo tempo, a sustentabilidade econômica do benefício em longo prazo.

Policlínica exclusiva
34.584 consultas realizadas
1.748 procedimentos complementares

Plano de saúde
20.164 pessoas
foram beneficiadas pelo plano de
saúde e 8.561 utilizaram o serviço
odontológico no Brasil
418 funcionários mensalistas
contaram com assistência à saúde,
conforme prática local no México
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BENEFÍCIOS
SEGURO DE VIDA
A Tupy oferece seguro de vida com indenizações por morte ou invalidez, assim como assistência funeral familiar
para todos os funcionários. Esse benefício tem o propósito de auxiliar o sustento do segurado e/ou de seus dependentes
em caso de ocorrência dos eventos acima mencionados.

PREVIDÊNCIA PRIVADA
Como forma de propiciar conforto e tranquilidade na fase pós-laboral, fortalecer a competitividade de seu pacote
de remuneração e promover a retenção dos profissionais, a Companhia patrocina plano de previdência, oferecido aos
seus funcionários em regime de adesão opcional.
O plano TUPYPrev estabelece contribuições equivalentes de patrocinador e participantes, observados limites e
regras aplicáveis. Para os profissionais que aderem ao plano são concedidos ainda, sem ônus adicional, benefícios de
pecúlios por invalidez e por morte.

3.245 funcionários
ativos no Brasil
243 funcionários
ativos no México
R$ 4,86 milhões
de subsídio da Tupy ao plano no Brasil
e no México
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BENEFÍCIOS
RESTAURANTES INTERNOS
A Tupy oferece aos seus funcionários a comodidade de fazer as refeições no
restaurante da Empresa com valores subsidiados. Além de alimentação balanceada
com cardápio variado elaborado por nutricionistas, os restaurantes oferecem
conforto e contribuem para promover o bem-estar dos usuários. Em 2017 foi
realizada a reforma do Restaurante 1 da unidade de Joinville.

1,5 milhão

de refeições servidas nos restaurantes do Brasil

193 mil refeições

servidas em Ramos Arizpe, no México, com
subsídio de 50%, conforme prática local
CESTA DE NATAL
Ao final de cada ano a Tupy distribui cestas de Natal para os funcionários
de todas as unidades, como forma de agradecer o esforço realizado em prol dos
resultados.

13.080 cestas de natal
foram entregues para funcionários
do Brasil e do México
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BENEFÍCIOS
ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA, ESPORTE E LAZER
A fim de promover a qualidade de vida de seus funcionários, a Tupy patrocina e apoia espaços voltados ao lazer,
convivência social e prática de esportes.
Na unidade de Joinville, a Associação Atlética Tupy (AAT) oferece atividades esportivas, recreativas e eventos aos
funcionários e seus dependentes e, em alguns casos, à comunidade. O local dispõe de infraestrutura para a prática de
várias modalidades esportivas e academia de ginástica.
No ano passado, a Associação foi palco de diversos eventos, tais como a Festa Junina, Festa das Crianças e outras.
Várias atividades sociais são realizadas por iniciativa dos funcionários e suas famílias, que usufruem de quiosques, parque
infantil, restaurante e lanchonete. Além de torneios internos, a entidade promove a mobilização dos funcionários para
participação em competições entre os trabalhadores da indústria e outros torneios amadores locais. Em 2017, o time
de futebol formado por funcionários da Tupy, que treina na Associação, conquistou o título do campeonato amador de
Joinville.
Em Mauá, os funcionários contam com espaço de convivência e campo de futebol. No México, atividades sociais,
esportivas e recreativas são realizadas em clube pertencente à Confederação dos Trabalhadores do México (CTM), onde
funcionários das fábricas de Ramos Arizpe e Saltillo participam de ações sociais, esportivas e recreativas. Competições e
outros eventos como Festa do Dia das Crianças, Dia das Mães e Dia dos Pais são realizados no local.

1.200 participantes
em torneiros internos no Brasil
700 pessoas
frequentaram a academia mensalmente em Joinville
1.055 pessoas
participaram dos torneios internos e
outras atividades esportivas no México
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INTERNA
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1.109 promoções
no Brasil e no México

A confiança que depositamos em nossas pessoas sustenta a prioridade aos
talentos internos no preenchimento de vagas em todos os níveis, o que levou à
realização de 1.109 promoções em 2017.

REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
A Tupy mantém política de remuneração que inclui parcelas fixas e variáveis,
benefícios sociais e outros, levando em consideração a lucratividade, o equilíbrio
interno, o desempenho individual e as práticas de mercado.
A remuneração variável objetiva compartilhar resultados, motivar e reconhecer a contribuição de seus profissionais.

R$

28,4 milhões

foram distribuídos aos funcionários da Tupy em
seus programas de remuneração variável em 2017.
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INTERNA
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PROGRAMA DE MELHORIAS CONTÍNUAS
Como o próprio nome sugere, o Criação, programa de melhorias contínuas da Tupy, tem como objetivo estimular entre os funcionários o uso da criatividade e o
interesse pela busca constante de novas soluções. Também exercita o trabalho em equipe, já que a participação só é possível a partir da formação de times, que se reúnem
para discutir e implantar soluções com o propósito de reduzir custos, aprimorar o ambiente de trabalho e prevenir acidentes. O programa completou 20 anos em 2017.
Desde que foi inaugurada, a iniciativa já contabiliza mais de 400 mil melhorias implantadas.

10.691 melhorias implantadas em 2017
2.702 funcionários participantes
3.641 melhorias implantadas em 2017
1.047 funcionários participantes
HOMENAGEM POR TEMPO DE EMPRESA
O Programa de Homenagem por Tempo de Empresa é uma forma de reconhecer
o empenho e comprometimento dos funcionários com a Companhia.

209 funcionários
com mais de 20 anos homenageados no Brasil
1.202 funcionários
com mais de 5 anos homenageados no México
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INTERNA
DIVERSIDADE
O combate a todas as formas de discriminação e a inclusão social estão entre as principais iniciativas da Tupy, no que concerne à promoção da diversidade.
A discriminação é combatida por meio do Código de Ética e Conduta da Empresa, que tem a “Valorização da Diversidade” como um de seus princípios. Para torná-lo
efetivo, há uma estrutura de canais para realização de manifestações, pontos focais para apuração e o Comitê de Ética, que analisa cada caso e aconselha os gestores sobre
as medidas corretivas que podem ser tomadas.
A inclusão tem duas frentes de atuação: pessoas com deficiência e estrangeiros, especialmente haitianos, que nos últimos anos têm migrado para Joinville em busca
de oportunidades para reconstruir suas vidas.
Em Joinville, por exemplo, em 2017, 234 haitianos que buscaram o Brasil para reconstruir suas vidas tiveram uma nova oportunidade profissional na Tupy. Além dos
haitianos, funcionários de outras 13 nacionalidades fazem parte do quadro funcional da Empresa.
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SEGURANÇA
No campo da segurança, as medidas em favor da proteção ao funcionário estão consagradas em normas que devem ser praticadas por todos. Envolvem diversos
aspectos – uso obrigatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), regras de trânsito nas dependências da Companhia e procedimentos exigidos ao circular no
ambiente das fábricas, dentre outros.
Em paralelo, utilizam-se metodologias para a identificação e correção de desvios, a fim de conscientizar as pessoas e motivá-las a perseguir o “Zero Acidente”.
Treinamentos, projetos, campanhas, eventos e a promoção do diálogo fecham o ciclo, levando ao funcionário informação, capacitação e incentivo ao cuidado consigo
próprio e com os demais.

Investimentos em segurança
R$ 18 milhões investidos
em materiais de proteção e segurança
nas unidades do Brasil e do México
R$ 5 milhões investidos
em melhorias de estrutura ligadas à segurança do
trabalho nas unidades do Brasil e do México
Mais de 1.000 ações
de conscientização no Brasil
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SEGURANÇA
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24 MIL OBSERVAÇÕES COMPORTAMENTAIS
Abordagem educativa, voltada à mudança comportamental. É realizada pela
equipe técnica da área de segurança do trabalho ou funcionários que constatem a
prática de atos inseguros. A abordagem aos colegas é positiva, baseia-se em diálogo
sobre o desvio verificado e objetiva comprometê-los com mudança de atitude quanto
à atenção dedicada à segurança.

240 INSPEÇÕES DE PRÁTICAS SEGURAS

Brasil

Essa ferramenta preventiva é realizada por técnicos de segurança, que atribuem
pontuação a cada desvio observado, a fim de mensurar o nível de segurança das
atividades avaliadas.

12 MIL AUDITORIAS EFETIVAS
Programa de auditorias executadas pelos gestores das áreas, com o propósito
de reforçar comportamentos seguros das equipes.

52 RELATÓRIOS SEMANAIS DE SEGURANÇA
Apresentado por supervisores, coordenadores e gerentes, com os resultados de
saúde e segurança, avanços em prevenção e necessidades de correção de desvios.

12 REUNIÕES DO COMITÊ CENTRAL DE SEGURANÇA, SAÚDE E
PROTEÇÃO AMBIENTAL
Comitê responsável por sistema de prevenção integrado, realiza reuniões mensais e
possui dez subcomitês de apoio, correspondentes às diferentes dimensões e ferramentas
do sistema.

México
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SEGURANÇA
CAMPANHAS
A promoção de segurança compreende também importantes ações de conscientização. Nas unidades do Brasil, uma das
principais ações foi a Mega Ação de Segurança – Rumo ao Zero Acidente em Joinville.
Durante 24 horas, em torno de 100 pessoas
da equipe de Segurança do Trabalho e integrantes da Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (CIPA) permaneceram nas áreas
produtivas realizando auditorias comportamentais e conversando com os funcionários,
que receberam um adesivo em seus capacetes com o tema da campanha. O objetivo foi
conscientizar e reforçar a atenção total à tarefa, percepção dos riscos, comprometimento com a própria segurança e dos colegas de
trabalho. A ação alcançou mais de 6 mil funcionários da produção da unidade.
No México, foram trabalhados os temas: cuidado com as mãos, trabalho em altura, segurança elétrica, cuidados com a saúde,
proteção respiratória e bom uso dos Equipamentos de Proteção Individual. Em conjunto
com empresas parceiras, também foram realizadas atividades interativas com equipamento móvel abordando a prevenção a quedas e
proteção respiratória, ocular, auditiva e das
mãos. A atividade, realizada em cinco momentos ao longo do ano, atingiu mais de 500
funcionários.
Em 2017, a celebração do Dia Nacional
para a Preparação e Resposta a Emergências

Químicas, nas unidades do México, contou
com a participação de autoridades da Secretaria de Meio Ambiente do estado de Coahuila, onde estão localizadas as duas plantas.

CAFÉ COM SEGURANÇA E DDS
O Café com Segurança é promovido
pela CIPA e funcionários de várias áreas são
convidados para conversar sobre segurança
do trabalho. A palavra é aberta e todos têm a
liberdade de dar sugestões de melhorias que
protejam a integridade física dos funcionários. As propostas geram planos de ação que
são direcionados aos gestores das áreas envolvidas.
Já os Diálogos Diários de Segurança
(DDS) mantêm o tema em foco continuamente. Em sessões de cinco a dez minutos, realizadas no início de cada turno nas áreas fabris e
de apoio, são fornecidas informações e orientações com o objetivo de estimular práticas
seguras.

77 mil DDS
no Brasil.
28 mil DDS
no México.

PRONTOS PARA AGIR
Não basta apenas conscientizar, as pessoas precisam estar preparadas. Por isso, a Tupy investe em treinamentos para capacitação nas normas
regulamentadoras (NRs), previstas pela lei brasileira.
No México, em 2017 foram realizados 58 treinamentos focados
em temas de segurança do trabalho, segurança patrimonial e ambiental, além de resposta a emergências. Os treinamentos envolveram funcionários das áreas técnicas, como manutenção e segurança do trabalho, e da produção.

20.306 horas de treinamento
16.525 horas de treinamento
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SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE
TRABALHO (SIPAT)
Organizada pela CIPA (Comissão interna de prevenção de acidentes*), a SIPAT
de 2017 envolveu os funcionários com o
tema “Segurança, eu pratico todos os dias”
e foi realizada em novembro. Na unidade de
Joinville, a programação trouxe corrida e caminha, teatros e palestras de conscientização. Em Mauá, os funcionários testaram seus
conhecimentos respondendo a perguntas
sobre segurança e meio ambiente, no tradicional Quiz. Palestras abordaram os temas
meio ambiente, coleta seletiva e saúde do
homem. As duas unidades envolveram funcionários e familiares em concursos de frases, de música, de fotografia e de desenho,
além da competição de brigadistas.
Nas unidades do México, os funcionários participaram da Semana SSPA (Segurança, Saúde e Proteção Ambiental) pela
primeira vez em 2017.
Entre as atividades, ocorreram palestras sobre segurança, um estande com Equi-

pamentos de Proteção Individual e dinâmicas para reforçar de forma prática a Política
de Segurança e Meio Ambiente da Empresa.
Também foram realizados exames médicos
em geral e orientações sobre saúde bucal,
com distribuição de itens de higiene.
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Para envolver os familiares, as unidades promoveram concurso de cartazes. Em
Saltillo, também foi realizada a distribuição
de mudas de plantas.

1.670 participantes
no Brasil
3.410 participantes
no México
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*A CIPA está presente nas unidades do Brasil, em
conformidade com o que estabelece a Norma
Regulamentadora 5 (NR-5), do Ministério do Trabalho.
É constituída por funcionários e tem como objetivo dar
suporte às ações de prevenção de acidentes de trabalho.
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SAÚDE
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A assistência à saúde é fundamental na promoção da qualidade de vida dos
funcionários e suas famílias, para que desempenhem suas funções com tranquilidade
e eficiência. A Companhia utiliza diferentes ferramentas para prestação desse
serviço, conforme descrito a seguir.
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ATENDIMENTO AMBULATORIAL
Os ambulatórios localizados nos parques fabris de suas unidades são utilizados
pela Tupy para assistência à saúde e cumprimento de exigências legais, relacionadas
à medicina ocupacional.

Número de
atendimentos no Brasil

Número de
atendimentos no México

103.852 atendimentos médicos,
de enfermagem e exames
complementares

118.248 atendimentos médicos,
de enfermagem, exames complementares
e de trabalho em altura

PROGRAMA DE ERGONOMIA
O trabalho nas operações fabris possui características específicas e requer
condições ergonômicas adequadas à sua execução. Nesse sentido, comitês
formados por coordenadores, supervisores, representantes da produção, segurança
do trabalho e médicos do trabalho integram o Programa de Ergonomia da Tupy.
O objetivo desta ação é analisar os postos de trabalho, promover melhorias e
disseminar conceitos pertinentes ao tema, com vistas à redução do estresse e fadiga,
contribuindo para a eficiência operacional.

460 análises ergonômicas realizadas

Nossas pessoas
Demografia
Educação &
Desenvolvimento
Benefícios
Valorização interna
Diversidade
Segurança
Saúde
Nossa comunidade

6. Ambiental

SAÚDE

5
1. Sobre a Tupy
2. Econômico
3. Manufatura
4. Inovação
5.Social

Campanhas de Saúde
nas unidades do Brasil
COMBATE AO AEDES AEGYPTI

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

BLITZ DA PRESSÃO ARTERIAL

Nos primeiros meses de 2017
foram realizados mutirões para
combater focos de mosquito nos
pátios da Empresa. A campanha
também trabalhou com orientação
aos funcionários e familiares sobre
os riscos das doenças transmitidas
pelo Aedes Aegypti e como evitar
focos de reprodução do mosquito
na Companhia e nas residências.

A Companhia oferece aos
funcionários vacina gratuita contra a
gripe (vírus influenza). Os familiares
também podem se vacinar – com
desconto sobre o preço regular –
junto a entidades com as quais a
Tupy estabelece parceria.

Com o objetivo de conhecer
os índices de pressão arterial e estimular a prática de exercícios físicos
e alimentação saudável, a Tupy realizou a Blitz da Pressão Arterial nas
plantas de Joinville e Mauá. Todos os
funcionários que acessaram os restaurantes puderam observar mesas
com orientações sobre alimentos
saudáveis e os não recomendados
para hipertensos. Também foram
atendidos 786 funcionários para a
aferição da pressão arterial.

A campanha alcançou todos
os funcionários e terceiros das
plantas do Brasil.

Foram aplicadas
vacina.

5.518 doses da

CONSCIENTIZAÇÃO PARA
HÁBITOS SAUDÁVEIS
As unidades da Tupy de
Joinville e Mauá foram impactadas
pela campanha para a prevenção da
obesidade, especialmente por meio
da alimentação saudável e prática
de exercícios físicos. Realizada no
mês de julho, a ação estimulou
os funcionários e dependentes a
manter a circunferência abdominal
abaixo dos limites indicados pelo
Ministério da Saúde. Com apoio
de acadêmicos de Nutrição e
Educação Física, a campanha foi
realizada na saída dos restaurantes,
na academia, nas aulas de ginástica
laboral e no Espaço Saúde Tupy.

1.676

pessoas alcançadas entre
funcionários e dependentes.

Nossas pessoas
Demografia
Educação &
Desenvolvimento
Benefícios
Valorização interna
Diversidade
Segurança
Saúde
Nossa comunidade

6. Ambiental

SAÚDE
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Campanhas de Saúde
nas unidades do México
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PERDER PARA GANHAR

VACINAÇÃO

A campanha “Perder para ganhar”,
realizada nas unidades do México, em
2017, ofereceu orientação nutricional e
acompanhamento médico, por quatro
meses, para funcionários interessados em
perder peso.
Participaram 42 pessoas.

No México, há vacinações contra o
vírus influenza (em novembro, dezembro e
janeiro), hepatite (fevereiro) e tétano (abril).

INCENTIVO AO ALEITAMENTO
MATERNO
O aleitamento materno também
esteve entre os temas trabalhados. Foram
promovidas oficinas com funcionárias
lactantes, para esclarecimentos sobre o
tema e incentivo ao aleitamento, incluindo
entrega de folder informativo.

DETECÇÃO DE DOENÇAS
DEGENERATIVAS
A campanha teve como objetivo
detectar funcionários com doenças
crônico degenerativas, como obesidade e
hipertensão arterial. Com a identificação do
problema o quanto antes é possível iniciar
imediatamente o controle destas alterações,
promovendo mais saúde e qualidade de
vida aos participantes.
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SAÚDE - PALESTRAS E OUTRAS AÇÕES
PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENÇAS CRÔNICAS
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O Programa Controle de Doenças Crônicas, que funciona em Joinville, tem por
objetivo gerenciar pessoas com doenças crônicas pelo acompanhamento das condições clínicas, com foco na educação em saúde, promoção do autocuidado e mudança de comportamento e estilo de vida. A ação alcançou 218 pessoas em 2017.

SAÚDE MENTAL
Realizada palestra em setembro, em Joinville, direcionada para a prevenção do
estresse, com dicas sobre gerenciamento da saúde mental, que contou com a participação de 212 funcionários.
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OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL
Focadas na prevenção do câncer de mama e câncer de próstata, foram realizadas palestras para os funcionários de Joinville. O objetivo foi divulgar informações e
estimular o autocuidado e a necessidade da busca por profissionais de saúde regularmente para realizar os exames preventivos.

SAÚDE NAS FESTAS
Para alertar sobre os perigos de fim de ano, a área de Saúde abordou os funcionários com temas como uso de álcool e drogas, alimentação desequilibrada, banhos
de mar em locais de risco, cuidados com o sol e segurança nas viagens de carro.
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CORRIDA E CAMINHADA SAÚDE DE FERRO TUPY
Mais de 700 pessoas participaram da 1ª Corrida e Caminhada Saúde de Ferro
Tupy, em Joinville. O evento promoveu a integração dos funcionários, seus familiares
e comunidade e, principalmente, incentivou a saúde e a melhor qualidade de
vida pela prática de exercícios físicos. O evento teve provas de 5 e 10 quilômetros,
caminhada de 5 quilômetros nas ruas próximas à Empresa e maratoninha kids para
as crianças na pista de atletismo da Associação Atlética Tupy. O valor arrecadado nas
inscrições foi destinado para entidades sociais.

SAÚDE
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GINÁSTICA LABORAL
A ginástica laboral é oferecida aos funcionários de várias áreas e atividades das plantas
do Brasil. As aulas compreendem alongamentos, dicas de atividade física, alimentação
saudável e comportamento preventivo. Uma vez ao ano é realizada ainda a avaliação física e
perfil de saúde dos funcionários.

87 turmas de ginástica laboral
2.000 participantes por mês (média)
18.820 sessões realizadas no ano

PROGRAMA DE CONTROLE AO TABAGISMO
A Tupy é um Ambiente Livre de Tabaco. Para garantir o cumprimento da norma e apoiar
os funcionários que desejam parar de fumar, a Empresa mantém o Programa de Controle
ao Tabagismo em suas unidades do Brasil, onde a proibição ao tabaco foi implantada em
2015. Entre outras atividades, o Programa oferece tratamento aos fumantes que demonstram
interesse em deixar de fumar, por meio do Grupo de Cessação do Tabagismo.
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COMUNIDADE
Contribuir para o bem-estar das comunidades onde atua faz parte dos propósitos
estabelecidos entre os valores institucionais da Tupy, mais especificamente no valor Comunidade
e Meio Ambiente.
Neste sentido, atua em três vertentes: projetos próprios, desenvolvidos e custeados pela
Companhia; projetos apoiados, iniciativas de terceiros com suporte ou patrocínio da Tupy;
e projetos incentivados, mediante utilização total ou parcial de recursos oriundos de leis de
incentivo fiscal.
Todos os projetos são desenvolvidos ou selecionados à luz da Política de Investimento
Social Tupy. O documento estabelece diretrizes, objetivos, prioridades e os seguintes focos de
atuação: meio ambiente, educação, esporte e cultura, voltados principalmente para crianças e
adolescentes e adequados ao contexto cultural das comunidades.
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POR UM NATAL MAIS FELIZ
Os funcionários são os protagonistas da iniciativa, que visa a proporcionar um Natal mais feliz para crianças atendidas por instituições
beneficentes. A Tupy faz o contato com as entidades e informa aos funcionários os nomes e idades das crianças para que eles possam comprar
um presente de Natal. Os nomes são colocados em estrelas, que enfeitam
árvores natalinas. A entrega dos presentes é realizada em evento promovido na Companhia. No Brasil, a campanha tem o nome de Natal Luz Solidário e, no México, “Dibuja una Sonrisa” (em português, Desenhe um Sorriso). Desde 2016, as árvores natalinas também recebem corações, com
sugestões de itens a serem doados a entidades de apoio social.

822 presentes foram entregues para as crianças no Brasil
262 presentes para crianças no México

Projetos próprios
A HORA DO CONTO
O programa “A Hora do Conto Tupy” promove a educação ambiental de maneira lúdica, por
meio do teatro e da contação de histórias. Uma companhia teatral leva as apresentações a alunos
de escolas públicas localizadas no entorno das unidades da Companhia no Brasil. Além da consciência ambiental, o projeto visa estimular o hábito da leitura e a criatividade. Em 2017, aumentou o
escopo para workshops culturais voltados à experimentação de técnicas da contação de histórias
e da oralidade para alunos de 9 a 17 anos.
O projeto acontece nas escolas municipais e estaduais localizadas em bairros do entorno da
Tupy em Joinville. Em 2017, atendeu 7.587 crianças, adolescentes e adultos, no modelo contação
de histórias e também workshops.

Além disso, a Tupy e seus funcionários contribuem com a comunidade,
entregando cestas natalinas para entidades beneficentes em Joinville.

200 cestas doadas em 2017
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COMUNIDADE
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CAMPANHAS DE SOLIDARIEDADE

ITENS DE HIGIENE

Além dos projetos sociais regulares, a Empresa também atua como propulsora da
solidariedade entre os funcionários, promovendo campanhas de arrecadação ao longo
do ano.

Em Joinville, foi realizada em agosto de 2017 uma campanha especial de
apoio à ala psiquiátrica do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, visando a
arrecadação de itens de higiene pessoal e chinelos para atender aos pacientes do
setor.

APOIO ÀS VÍTIMAS DE TERREMOTO
Em 2017, a Empresa apoiou os funcionários das unidades do México na arrecadação
de alimentos, roupas e outros donativos para famílias afetadas pelo terremoto que
atingiu diversas cidades do país no mês de setembro. Ao todo, foram doados 2.271 itens.

A campanha arrecadou

987 itens.
CAMPANHA DO AGASALHO

Em 2017, pelo segundo ano consecutivo, a Tupy realizou a Campanha do
Agasalho, em suas unidades no Brasil. Roupas, calçados, cobertores e outros artigos
foram coletados e doados para instituições assistenciais.
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COLETA DE LATAS
Nas unidades do México, foi realizada a campanha “Aplasta y Dona” (Amasse e
Doe, em português), para a coleta de latas de alumínio que foram vendidas e revertidas no pagamento de 464 sessões de fisioterapia para crianças com deficiência.

Recorde de

3.169 peças.

COMUNIDADE - PROJETOS APOIADOS
CIRCUITO BOA VISTA TUPY
O já tradicional Circuito Boa Vista Tupy, realizado em parceria com a Federação Catarinense
de Ciclismo, inclui passeio ciclístico aberto à comunidade, corrida de bicicleta para amadores e
uma prova de ciclismo para atletas profissionais.
O evento é realizado todos os anos em março, mês de aniversário da cidade e da Tupy, com
largada e chegada em frente à Associação Atlética Tupy. O 50º Circuito Boa Vista Tupy, realizado em
2017, reuniu cerca de 600 pessoas, entre participantes do passeio, atletas amadores e profissionais.

ESCOLA DE MONTADORES DE BICICLETA
O Programa, promovido em parceria com a Federação Catarinense de Ciclismo e a Secretaria Municipal de Educação, ensina estudantes de escolas públicas de 14 a 18 anos a montar,
desmontar e fazer manutenção básica de bicicletas. Dispõe de infraestrutura de materiais e transporte para levar bicicletas, ferramentas e uniformes até as escolas, onde as salas de aula se transformam em oficinas. Cada turma recebe 14 alunos e a capacitação tem duração de duas semanas.
Em 2017, dez escolas foram atendidas pelo projeto, totalizando 227 alunos.

PROGRAMA RODINHAS NUNCA MAIS
Diante do crescimento das cidades, é cada vez mais restrito o número de locais onde a criança
pode aprender a andar de bicicleta em segurança. Neste sentido, o programa Rodinhas Nunca Mais,
realizado em parceria com a Federação Catarinense de Ciclismo, tem como objetivo oferecer um
espaço seguro, com bicicletas apropriadas e orientações de instrutores, para ensinar crianças de 4 a
10 anos a andarem de bicicleta sem o uso das rodinhas. É realizado aos domingos pela manhã, em
Joinville. O programa oferece também a oportunidade do aprendizado sobre regras e sinalização
de trânsito de maneira lúdica, com uma cidade em miniatura, por onde podem pedalar os futuros
ciclistas. Em 2017, 2.224 crianças passaram pelo projeto.
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CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
A Tupy é uma das empresas mantenedoras do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Criada em 1892, a corporação, uma das mais antigas do Brasil, presta apoio às cidades da
região na prevenção e combate a incêndios, atendimento de acidentes automobilísticos e resgate de pessoas.

APOIO AOS CADEIRANTES
Desde 2016, funcionários da Tupy apoiam a Campanha “A Força do Lacre”, que arrecada
lacres de latinhas de alumínio para trocar por cadeiras de rodas para pessoas com baixo poder
aquisitivo. O projeto, iniciado na Associação Atlética Tupy em 2014, ganhou força e ampliou sua
abrangência. Hoje, há diversos pontos de coletas na Tupy e outros locais de Joinville.
Segundo os organizadores do projeto, o volume de lacres arrecadados na Tupy permitiu a
troca por 4 cadeiras de rodas. Houve ainda doações de outras 9 cadeiras feitas voluntariamente
por funcionários da Tupy.
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INCENTIVO CULTURAL
Anualmente, a Tupy incentiva projetos culturais no âmbito do Sistema Municipal de Desenvolvimento
pela Cultura (Simdec), em Joinville. Os recursos aplicados são deduzidos do valor do IPTU, cujo recolhimento
é anualmente devido ao município.
Entre os destaques dos 40 projetos incentivados em 2017 pela Tupy estão a Escola do Teatro Bolshoi
no Brasil, a Feira do Livro de Joinville, a 79ª Festa das Flores, o 9º Mês da Consciência Negra e o Festival de
Ópera de Joinville.
Bolshoi para Joinville temporada 2017
Oficinas de vivência em música - arte para todos
Menino caranguejo - 10 anos de quadrinhos
Autonomia da imagem
Na Catraca
Contando e cantando histórias 2ª temporada
Música instrumental nas escolas
Um tango para Juarez
Projeto 1000 professores
79ª Festa das Flores Joinville
17ª Bandoneon Fest
Domingos Musicais
Seminário de Arte Inclusiva
Eu danço sambo
O mundo mágico das cores 3ª edição
Cartas de Ottokar Doerffel
Manutenção do espaço e de atividades artístico culturais
Manutenção do polo de produção musical
Sala de Cinema
Dionísio teatro 20 anos
Comunidade na dança
Villa nas Escolas
Ritmistas da comunidade

Canções brasileiras
Circulação do espetáculo musical Dubadulaque
Restauro de Cobertura, etapa I
As aventuras de Pinóquio: da literatura para o teatro
Circulação do espetáculo fadas
Teatro Playback Social
Programação da Feira do Livro 2017
Short Cutz Festival de Cinema
1º Congresso Brasileiro de Dança Educacional
Conta Comigo
Festival de Ópera de Joinville
Projeto Artes no Palco
Ponte do futuro
Quarteto Sambaqui - Turnê SC
9° Mês da Consciência Negra
Palacete Schlemm Restauro da Cobertura
Traduzir Imagens em Palavras
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40 projetos
incentivados

AMBIENTAL
CONTRIBUIR ATIVAMENTE PARA
A SUSTENTABILIDADE
Além dos aspectos econômicos
e sociais, a Tupy observa o aspecto ambiental como fator estratégico dentro do
seu negócio, conforme estabelecido na
Política de Gestão de Saúde, Segurança,
Meio Ambiente, Responsabilidade Social
e Qualidade, a qual propõe, dentre outros
objetivos, a otimização do uso de recursos naturais, o atendimento à legislação
ambiental e a prevenção da poluição. De
2010 a 2017, a Companhia investiu mais
de R$ 115 milhões em obras, equipamentos de controle e outras melhorias – novos sistemas de exaustão, estações de
tratamento de efluentes líquidos e ampliação do aterro industrial na unidade
de Joinville.
A área de gestão ambiental da Tupy
conta com equipe de profissionais qualificados no Brasil e no México. Atuam na
manutenção dos controles ambientais, licenciamentos ambientais, gestão de resíduos, tratamento de efluentes, auditorias
internas, avaliação de requisitos legais,
educação ambiental entre outros projetos de melhoria contínua.
A certificação inicial do Sistema de
Gestão Ambiental da Tupy na norma ISO
14001, em 2001, demonstra o tratamento
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prioritário no que se refere ao gerenciamento de riscos ambientais, como parte
da administração cotidiana dos negócios
da Companhia. Ressalte-se que a aprovação do Sistema segundo o padrão internacional ISO 14001 requer auditorias
executadas periodicamente por organização externa e independente. Em maio
de 2017, a Tupy Joinville passou por um
processo de recertificação na ISO 14001
em sua nova versão 2015.
O fundamento econômico do compromisso acima mencionado encontra-se, ainda, no Sistema de Produção Tupy
(SPT), o qual tem a segurança do trabalho
e a preservação do meio ambiente entre
os pilares que conectam a geração de resultados aos acionistas e aos clientes com
a melhoria contínua de processos e a participação das pessoas. Nesse contexto, a
efetividade da gestão ambiental requer
o engajamento dos funcionários para o
exercício contínuo de práticas e procedimentos corretos, sendo essencial que sejam devidamente educados e treinados.
Cabe mencionar que, em paralelo
com o gerenciamento dos aspectos ambientais de suas operações, a Companhia
é importante elemento auxiliar à sustentabilidade, tendo em vista que sucatas
metálicas de diversos tipos – estamparia,
obsolescência etc. – constituem sua principal matéria-prima. Além disso, parte

dos resíduos de seu processo de transformação são utilizados em outras cadeias
produtivas, ou seja, enviados para reciclagem.
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AMBIENTAL

650 mil

toneladas
de sucata metálica reciclada
no Brasil e no México

NÚMEROS 2017

98 mil toneladas

208
mil
toneladas
de areias regeneradas (recicladas

de Areia Descartada de
Fundição (ADF) reutilizadas em outras
cadeias produtivas (cimenteiras e obras)

internamente) e reutilizadas no Brasil e no México

398 milhões

de litros de efluentes tratados

9 milhões de litros

de água da chuva coletados e utilizados

2.600 hectares

de reservas florestais mantidas
e preservadas em Santa Catarina

R$ 7 milhões

investidos em equipamentos e melhorias ambientais
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A GESTÃO AMBIENTAL NA TUPY
RESÍDUOS SÓLIDOS
A geração de resíduos sólidos é
inerente a todos os processos produtivos,
desta forma a Tupy trabalha para segregá-los e destiná-los de maneira correta, focando energias em desenvolvimentos que
viabilizem a redução, o reuso e/ou a reciclagem em outras cadeias produtivas. Assim,
poupam-se recursos naturais em benefício
de toda a sociedade e, ao mesmo tempo,
gera-se valor econômico para a Companhia.
Todas as áreas praticam a coleta seletiva, o
que facilita o processo de gestão. Quanto
aos resíduos para os quais ainda não foram
identificadas tecnologias que viabilizem
sua reciclagem, estes são destinados a aterros industriais devidamente licenciados. No
caso de Joinville os resíduos não perigosos
(classe II) são enviados para aterro próprio,
construído e gerenciado de acordo com normas e procedimentos avançados, com vistas
à segurança de sua operação. Antes de homologar um parceiro para receber os resíduos da Tupy, é realizada auditoria in loco pela
equipe de Engenharia Ambiental da Companhia de forma a garantir que a empresa
atende suas condicionantes ambientais.
O processo de transformação de
650 mil toneladas de sucatas de ferro e aço
em componentes indispensáveis à produção de veículos de passeio, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas, de construção, mineração, geradores de energia, locomotivas

e outros, exige a produção de moldes nos
quais o ferro fundido é vazado. O mesmo
processo se dá com as conexões, utilizadas
em diversos setores industriais, na construção civil, na cadeia de óleo e gás, saneamento, irrigação, dentre outros.
Areias virgens ou regeneradas
(recicladas) constituem o principal insumo utilizado na fabricação desses moldes.
Diferentes das matérias-primas, que assim
são denominadas porque se incorporam ao
produto final, as areias, após reutilização no
próprio processo, tornam-se resíduos. Estas
areias são denominadas “areias descartadas
de fundição” ou também, ADF. Este é o resíduo de maior volume de uma fundição,
o que não é diferente na Tupy, porém, é
um resíduo pré-classificado pela norma da
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ABNT NBR 10.004 como um resíduo não perigoso (classe II).
Em Joinville, o maior volume de
ADF é encaminhado ao seu aterro industrial próprio, parte é regenerada e outra
parte é enviada para reciclagem em cimenteiras. Muitos projetos de reuso em
obras rodoviárias e de saneamento estão
em análise de viabilidade.
As unidades de Mauá, Ramos Arizpe e Saltillo não dispõem de aterro próprio. Assim sendo, seus resíduos sólidos
são reciclados ou enviados para aterros
externos. As areias descartadas de fundição são reaproveitadas em larga escala
nas plantas mexicanas, onde há três estações de regeneração.

DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ANO (BASE 2017)
ATERRO EXTERNO

JOINVILLE
12.744

MAUÁ
27.273,29

RAMOS ARIZPE
60.094

SALTILLO
177.866

ATERRO INTERNO

303.850

0

0

0

RECICLAGEM

121.240

2.824,33

1.201,22

578,27

REGENERAÇÃO DE AREIA

39.911

0

42.820

126.000

REUSO ADF

88.282

0

0

0

DESTINAÇÃO

VALORES EM TONELADA
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A GESTÃO AMBIENTAL NA TUPY
PIONEIRISMO E INOVAÇÃO
Areias descartadas de fundição são classificadas pela ABNT como resíduos não perigosos. Sua aplicação em outras cadeias produtivas foi resultado dos trabalhos
científicos da Tupy em parceria com entidades renomadas e suas conclusões, que conferiram segurança para definição de regramento legal no Estado de Santa Catarina,
a exemplo de dispositivos regulatórios existentes em países europeus e nos Estados Unidos, a fim de permitir a utilização desse resíduo para outras finalidades.
Dessa maneira, desde 2003 a Tupy investe em estudos e pesquisas, mediante parcerias com as seguintes entidades:

Universidade Federal do Paraná (UFPR)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Instituto Militar de Engenharia (IME)
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB)
Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma)
Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra)
Instituto de Pesquisas Rodoviárias (IPR)
Ipiranga Asfaltos
Escritório brasileiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri)
Universidade de Estado de Santa Catarina (UDESC)
Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP)
Companhia Águas de Joinville (CAJ)
UMWELT Biotecnologia Ambiental
Intertox (empresa especializada em riscos químico, toxicológico e ambiental)
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A GESTÃO AMBIENTAL NA
TUPY
CUIDADO COM O AR
Na planta de Joinville, existem quatro equipamentos ao redor da
Companhia que durante 24 horas por dia monitoram a qualidade do
ar. Além disto, todos os sistemas produtivos são dotados de controles
de despoeiramento (filtros) responsáveis por reter as emissões atmosféricas do processo. Frequentemente, estes sistemas são monitorados
por empresas independentes e seus resultados são reportados ao Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA). Quando identificada
qualquer anomalia nestes sistemas de controle, é aberto um Relatório de Não Conformidade Ambiental no Sistema de Gestão Ambiental
da Companhia para identificar as causas e ser definido plano de ações
para resolver os possíveis desvios.
Nas unidades do México, o monitoramento e reporte são anuais,
conforme exigido pelas normas ambientais daquele País.
Desde 2011, a Tupy realiza inventário de suas emissões de Gases
de Efeito Estufa (GEE), para as unidades de Joinville e Mauá. Trata-se de
ferramenta de auto avaliação, que demonstra o comprometimento da
Companhia e facilita a identificação de oportunidades de aumento da
eficiência energética nos processos industriais, uso de insumos, melhoria nas cadeias produtivas e serviços, assim como o gerenciamento de
seu patrimônio. As emissões são computadas de acordo com metodologia definida pelo Programa Brasileiro de GHG Protocol.

6
1. Sobre a Tupy
2. Econômico
3. Manufatura
4. Inovação
5. Social
6. Ambiental
Contribuir ativamente para
a sustentabilidade
Números
Resíduos sólidos
Cuidado com o ar
Recursos hídricos
Ativos ambientais
e sua proteção
Canal aberto com a
comunidade

A GESTÃO AMBIENTAL NA TUPY

6
1. Sobre a Tupy
2. Econômico
3. Manufatura
4. Inovação
5. Social
6. Ambiental

Estação de tratamento da Unidade Joinville

Recursos hídricos
As operações regulares da Tupy exigem a utilização de água em múltiplas atividades.
As oportunidades de otimizar a utilização deste recurso natural estão diretamente ligadas à existência de infraestruturas para tratamento de efluentes e sua devolução ao processo produtivo (reuso de
efluentes), captação de água de chuva e, naturalmente, ao padrão climático e à pluviometria das regiões
em que se encontram as instalações industriais.
Além de reduzir o uso de um insumo crescentemente escasso, a conservação de recursos hídricos propicia benefícios para a Companhia, seus
empregados, acionistas e para a sociedade em geral.
Estimula-se, portanto, o emprego de diferentes ferramentas para alcançar este objetivo.

A primeira delas consiste em sistema de circuito
fechado, que permite reaproveitar a água oriunda do tratamento de efluentes líquidos industriais e sanitários, provenientes do funcionamento regular das operações. Este
modelo exige infraestruturas internas e está implantado
há vários anos na unidade de Joinville.

398 MILHÕES de litros de efluentes
foram tratados em 2017 no Brasil

779.901 METROS CÚBICOS
de consumo anual de água no Brasil, dos
quais 29% são de reutilização de efluentes
tratados e aproveitamento da água da chuva

139 MILHÕES de litros de efluentes
foram tratados em 2017 no México

1.160.984 METROS CÚBICOS
consumo anual de água no México

O mesmo se dá em relação ao aproveitamento de outras fontes, tais como águas de
chuvas coletadas da superfície ou por intermédio de sistemas de captação. Atualmente, a unidade de Joinville dispõe de equipamentos nos
telhados de diversas edificações, com armazenamento da água da chuva em cisternas para
utilização oportuna.
No México, as unidades da Tupy, localizam-se em região desértica e as infraestruturas
para retorno de água tratada são bastante distintas. Duas estações tratam efluentes industriais e sanitários e a água é retornada ao solo na
planta de Ramos Arizpe e destinada ao sistema
de coleta em Saltillo.
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ATIVOS AMBIENTAIS E SUA PROTEÇÃO
A Tupy mantém importante ativo ambiental, constituído por áreas florestais localizadas em regiões de
preservação permanente em Santa Catarina. São 2.600 hectares de terras que abrigam nascentes e espécies
de flora e fauna sob risco de extinção, e contribuem como reguladoras de águas subterrâneas e de rios. Além
disso, a Companhia é proprietária de área urbana localizada no Morro do Boa Vista, em Joinville, um dos
poucos remanescentes de Mata Atlântica original na região central da Cidade.

2.600 hectares

de reservas florestais são mantidos e
preservados pela Tupy em Santa Catarina
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A GESTÃO AMBIENTAL NA TUPY
CANAL ABERTO COM A COMUNIDADE
O maior parque fabril da Tupy, localizado em Joinville, é circundado por
importantes bairros da cidade. Além dos diversos programas sociais desenvolvidos
na comunidade, a Companhia mantém canais abertos para o diálogo e manifestações
da população. As equipes de Responsabilidade Social e Meio Ambiente analisam cada
caso e todos os contatos são respondidos.
A mesma postura de abertura ao diálogo é adotada nas unidades do México e
de Mauá, onde a ocupação do entorno das fábricas é caracterizada por um misto de
outras indústrias e zonas residenciais.
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