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FUNCIONÁRIOS

DESEMPENHO ECONÔMICO

12,4 mil

(Dados de dezembro/2016)

Resultado

anual
Consolidado (R$ milhões)
2016

2015 Variação

3.255,3

3.426,9

-5%

Mercado Interno

544,7

621,7

-12,4%

Mercado Externo

2.710,5

2.805,3

-3,4%

Lucro Líquido

-181,4

220,1

-

EBITDA Ajustado

418,4

596,1

-29,8%

12,9%

17,4%

Receitas (total)

% sobre as receitas

BRASIL
Mauá/SP*

780
Joinville/SC

7,8 mil

* Inclui Escritório de São Paulo

mix

Ramos Arizpe e Saltillo

MÉXICO

3,9 mil

6,1%
Automotivo
Hidráulico/Industrial
Escritórios

93,9%

Internacionais
(EUA e Alemanha)

27

(% das receitas 2016)

HISTÓRICO
.: 1938 – Imigrantes alemães fundam a Tupy para
fabricação de conexões de ferro

.: 2001 – Início da produção de blocos em CGI em
larga escala

.: 1957 – 1º contrato de autopeças

.: 2003 – Nova administração

.: 1975 – Inauguração da planta de fundição de
blocos de motor

.: 2012 – Aquisição das fábricas do México e nova
fundição de blocos e cabeçotes em Joinville

.: 1995 – Mudança de controle acionário

.: 2013 – Oferta Pública de ações e adesão
ao Novo Mercado da BM&FBovespa

.: 1996 – Inauguração da planta de usinagem
.: 1998 – Aquisição da fábrica de Mauá

.: 2014 – Investimento em planta de usinagem no
México

mensagens-chave
.: A Tupy é líder mundial no mercado de blocos e cabeçotes de ferro para motores.
.: Líder nacional em conexões de ferro maleável.
.: A Tupy desenvolve e produz componentes em ferro fundido (brutos e usinados) para o
setor automotivo e também atende a segmentos diversos da indústria e construção com a
produção de conexões de ferro maleável, granalhas de aço e perfis de ferro fundido.
.: Os produtos fabricados pela Tupy, em ferro maleável, cinzento, nodular e vermicular, estão
presentes em muitos setores da economia, como transporte, agricultura, infraestrutura,
indústria naval e construção civil.
.: A Tupy é uma multinacional brasileira com clientes em cerca de 40 países. Em 2016, 83,3%
de suas receitas foram provenientes do mercado externo, incluindo exportações a partir do
Brasil e vendas das unidades mexicanas.

principais clientes: automotivo
LEVES

INDUSTRIAL
Off-road

Caterpillar
Perkins
Komatsu

Veículos comerciais

John Deere
Deutz
Kubota

Cummins
MWM

Mercedes-Benz
MAN
Scania
DAF/Paccar
Navistar

Carros de passeio/Comerciais Leves

Ford
Chrysler
VM Motori

Volkswagen
Renault
Peugeot

Audi
GM
Honda

Outros clientes: Dana | Knorr-Bremse | Hualing

clientes: hidráulico
Mais de 3.000 clientes e revendedores em mais de 600 cidades.
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