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O presente relatório apresenta as principais práti-
cas, avanços e desafios do ano de 2016 no âmbito 
da relação da Tupy com as pessoas, quer sejam fun-
cionários ou comunidades onde a Empresa possui 
operações de manufatura. O documento mantém 
o formato das duas edições anteriores e apresenta 
dados consolidados das quatro unidades fabris da 
Empresa (duas no Brasil e duas no México) e dos 
escritórios comerciais no Brasil, EUA e Europa. 

Os temas tratados e as respectivas abordagens fo-
ram escolhidos por sua relevância para a Compa-
nhia e partes interessadas, e demonstram o esforço 
empreendido pela Tupy no cumprimento do propó-
sito estabelecido em sua Missão, especialmente no 
que diz respeito a colaborar para “a realização dos 
objetivos de nossos funcionários e apoiar as comu-
nidades em que atuamos”.

Não houve modificações de escopo ou abrangência 
com relação à versão de 2015. Em caso de valores e 
números distintos dos publicados na edição anterior, 
as informações são reportadas com as devidas ex-
plicações – alterações metodológicas ou mudanças 
de enfoque. Organizamos o relatório segundo três 
dimensões: Quem Somos, Nossas Pessoas e Nossa 
Comunidade. 

Sobre o relatório 
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MeNSaGeM Da
PreSiDêNCia Conciliar ações de curto prazo com o olhar para o 

futuro, a satisfação de clientes, acionistas e pes-
soas: esse foi o objetivo que norteou o caminho 
da Tupy em 2016, inspirado na consolidação dos 
fundamentos necessários à contínua geração de 
resultados econômicos robustos, diferenciados e 
sustentáveis. 

Muitos se engajaram em torno desse objetivo. E 
o desenvolvimento, valorização e cuidado com as 
pessoas e o capital humano é o que você verá 
neste relatório. Reforçamos o zelo pelos talentos 
internos, de várias formas. Destaque para a ex-
tensão do Programa de Desenvolvimento de Li-
deranças às unidades de Mauá (SP) e do México.

Nosso trabalho abrange todas as fases de for-
mação, inclusive o ensino básico. O Programa 
Tupy de Formação Escolar Básica foi novamente 
premiado em 2016, desta vez a premiação foi 
feita pela Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina, promotora do Prêmio Santa Ca-
tarina pela Educação. 

Nas comunidades do entorno das plantas man-
tivemos o trabalho de promoção da educação, 
da cultura, do esporte e da proteção ao meio 
ambiente, conforme estabelece nossa Política de 
Investimento Social, beneficiando milhares de 
pessoas. 

Boa leitura,

Luiz Tarquínio Sardinha Ferro
Presidente
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QUeM SoMoS

A Tupy é uma multinacional genuinamente brasileira. Líder glo-
bal no mercado de blocos e cabeçotes de ferro para motores, 
a Empresa também se destaca por sua posição nos mercados 
de conexões de ferro maleável e perfis por fundição contínua. 
Atua em mais de 40 países e em 2016 obteve receita total de 
R$ 3,2 bilhões.
 
Com sede em Joinville (SC), a Tupy possui atualmente cerca de 
12,5 mil funcionários, alocados em quatro unidades, duas no 
Brasil (Joinville/SC e Mauá/SP) e duas no México (nos municí-
pios de Saltillo e Ramos Arizpe, estado de Cohauila), além de 
escritórios comerciais em São Paulo, Estados Unidos e Europa. 

A Tupy tem na indústria automotiva seu principal negócio. Desen-
volve e fornece componentes para motores, sistemas de freio, 
suspensão, direção e transmissão, dentre outros, para todo tipo 
de veículo – carros de passeio, caminhões, ônibus, máquinas 
agrícolas, de construção, mineração e embarcações. Também 
fornece conexões, perfis e granalhas para uso na indústria, cons-
trução civil, petróleo e gás, saneamento, irrigação etc. 

A combinação entre a filosofia de gestão de riscos, capacidade 
técnica, foco e inteligência de negócios ensejou a constituição 
de relacionamentos sólidos, equilibrados e duradouros com 
extensa clientela, da qual fazem parte montadoras e fabrican-
tes de motores tais como Caterpillar, Cummins, Ford, John De-
ere, Komatsu, Kubota, Mercedes-Benz, Paccar, Volkswagen/
Audi, dentre outros. 

A Tupy é certificada pelas normas ISO 14001 (Meio Ambiente), 
ISO 9001 (Qualidade) e ISO 16949 (norma específica do setor 
automotivo), entre outras certificações. Tem suas ações nego-
ciadas na BM&FBovespa sob o código TUPY3, sendo listada no 
segmento do Novo Mercado, o qual compreende os padrões 
mais elevados de governança corporativa. 
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NoSSaS oPeraÇÕeS

Unidade Joinville (SC) 
Rua Albano Schmidt, 3.400
Joinville, Santa Catarina
CEP 89227-901 

Unidade Mauá (SP) 
Av. Manoel da Nóbrega, 424

Mauá, São Paulo 
CEP 09380-120

Unidade Saltillo
Rua Isidro López Zertuche, 4003

Zona Industrial 
Saltillo, Coahuila

Código Postal 25230

Unidade Ramos Arizpe 
Rodovia Monterrey, Saltillo, Km 21,5 
Ramos Arizpe, Coahuila
Código Postal 25900



7

MiSSão, ViSão e ValoreS tUPy

Missão

Visão

Valores

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 nos-
sos funcionários e apoiando as comunidades em que atuamos. 

» Pessoas 
» Saúde e Segurança 
» Excelência Econômica 
» Meio Ambiente e Comunidade 
» Orientação ao Cliente
» Integridade 
» Comprometimento 
» Comunicação 
» Aprendizagem e Inovação

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. 
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PolÍtiCa De GeStão

No que diz respeito aos assuntos disciplinados por esta política, 
a Tupy deverá: 

» Valorizar, reconhecer e desenvolver as pessoas;
 
» Realizar as suas atividades sem prejuízo à 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, otimizar a utilização de recursos 
naturais, prevenir a poluição e contribuir para o bem-estar das comuni-
dades 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 me-
lhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão; 

» Agir com responsabilidade, senso de urgência e colaboração.

SaúDe, SeGUraNÇa, Meio aMbieNte, reSPoNSabiliDaDe SoCial e QUaliDaDe
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PreMiaÇÕeS

Prêmio Santa Catarina
pela educação  
Em 2016, o Programa Tupy de Formação Escolar Básica 
foi novamente premiado. Desta vez a premiação foi feita, 
pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catari-
na, de quem recebeu o prêmio Santa Catarina pela Edu-
cação. 

O Programa objetiva a elevação dos índices de conclusão 
da escolaridade básica (ensino fundamental e médio) na 
cidade de Joinville/SC e está alinhado ao valor Aprendi-
zagem e Inovação. É aberto aos funcionários da Compa-
nhia, seus dependentes e também à comunidade e aos 
trabalhadores de outras indústrias da região. É uma ação 
realizada pela Tupy em parceria com o Serviço Social da 
Indústria (SESI).

Prêmio “empresa incluyente”
No ano passado, as duas unidades da Tupy no México re-
ceberam a premiação “Empresa Incluyente Gilberto Rin-
cón Gallardo” (Empresa Inclusiva Gilberto Rincón Gallar-
do). O prêmio, concedido pela Secretaria de Trabalho e 
Prevenção Social do México, é entregue às empresas me-
xicanas que aplicam políticas de inclusão ao mercado de 
trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade.  Em 
2016, o prêmio foi entregue a 536 empresas daquele país. 

Entrega do Prêmio Santa Catarina pela Educação, concedido pelo FIESC
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• Prêmio World Annual Excellence Awards, categoria Dri-
ve Green, concedido pela Ford;

• 10º lugar no ranking das Maiores Multinacionais Bra-
sileiras, organizado pela Fundação Getúlio Vargas e a Co-
lumbia University; 

• 11º lugar no ranking das Multinacionais Brasileiras 
2016 da Fundação Dom Cabral;

• Prêmio Interação, categoria Excelência Operacional em 
Logística, concedido pela Mercedes-Benz;

• Prêmio Desempenho em Entregas, concedido pela 
AGCO;

• 1º lugar na categoria Mineração, Metalurgia e Siderur-
gia, no ranking “As 1000 Melhores da Dinheiro”, da revista 
IstoÉ Dinheiro;

• Prêmio Top Of Mind Santa Catarina 2016, categoria Me-
talurgia e Autopeças;

• 1º lugar como Empresa que melhor representa Santa 
Catarina, no Prêmio Ímpar, concedido pelo Grupo RIC/Re-
cord;

• Prêmio ANAMACO (Associação Nacional dos Comer-
ciantes de Materiais de Construção), no segmento Cone-
xões em Ferro Galvanizado; 

• 1º lugar na categoria Metalurgia, no ranking Sul For 
Export – das 90 Maiores Exportadoras do Sul; 

• Prêmio Top of Mind da Revista Revenda e Construção;

• Melhor Produto do Ano 2016, na categoria de Tubo e 
Conexão Galvanizado, concedido pelo Grupo Revenda;

• 1º lugar no Prêmio Master Instal, promovido pelo Sin-
dicato da Indústria de Instalação (Sindinstalação) e pela 
Associação Brasileira pela Conformidade e Eficiência das 
Instalações (Abrinstal), na categoria Projetos de Inclusão 
Social e Sustentabilidade Ambiental.

PreMiaÇÕeS

outros Prêmios

Entrega do prêmio World Annual Excellence Awards, concedido pela Ford
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GoVerNaNÇa CorPoratiVa

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 for-
talecimento dos Valores da Companhia.

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

Em 2016, a Companhia passou a integrar o IBrX 100, índice que 
reúne as 100 ações mais negociadas da BM&FBovespa em nú-
mero de negócios e volume financeiro. Essa conquista é fruto 
de iniciativas realizadas com objetivo de fomentar a liquidez de 
suas ações e gerar maior proximidade com os investidores e 
com o mercado de capitais em geral.

Além do IBrX 100, a Tupy faz parte dos índices Brasil Amplo (IBrA), Small 
Cap (SMLL), Setor Industrial (INDX), Governança Corporativa Trade (IGCT), 
Governança Corporativa Diferenciada e Tag Along Diferenciado (ITAG).
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GoVerNaNÇa CorPoratiVa

Assembleia
Geral

VP Unidade
Negócios

Automotivos

VP Finanças e
Administração

VP Serviços
Corporativos

(em implantação)

Conselho
Fiscal

Conselho de
Administração

Presidência

COMITÊS ASSESSORES

Comitê de Auditoria e Riscos

Comitê de Governança e Gestão de Pessoas

Comitê de Inovação e Estratégia

Auditoria Interna
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GoVerNaNÇa CorPoratiVa

Controle acionário tupy S.a Conselho de administração

Diretoria executiva

A Tupy é uma Companhia de capital aberto que tem 
atualmente dois acionistas controladores: BNDES-
PAR – Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social Participações S.A. e PREVI – Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.

O Conselho de Administração da Tupy é composto por 
nove conselheiros efetivos, dos quais três independentes. 
Suas principais atribuições compreendem a orientação ge-
ral dos negócios da Companhia, a supervisão e controle da 
gestão da Diretoria Executiva e o acompanhamento dos 
resultados, de forma que metas estratégicas, operacionais 
e financeiras sejam cumpridas de acordo com o planeja-
mento e que sejam atendidas às expectativas de acionistas 
e outros públicos de interesse.

A Diretoria Executiva tem como principal responsabilidade 
planejar e executar as ações necessárias para que a Com-
panhia cumpra seus objetivos estratégicos, operacionais 
e financeiros, em conformidade com o estabelecido pelos 
Acionistas Controladores e o Conselho de Administração.  

26%

28,2%

BNDESPAR

PREVI

Outros

45,8%
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GoVerNaNÇa CorPoratiVa

Conselho Fiscal

Comitê de auditoria e riscos

Comitê de Governança e Gestão de 
Pessoas

O Conselho Fiscal tem como função primordial fiscalizar os 
atos da administração e verificar o cumprimento de deveres 
legais e estatutários, com o objetivo de preservar o valor da 
Companhia. Dentre outras importantes atividades a seu car-
go, encontram-se a análise e emissão de parecer sobre as de-
monstrações financeiras.

O Comitê de Auditoria e Riscos tem como incumbências as-
sessorar o Conselho de Administração na supervisão e acom-
panhamento dos trabalhos da auditoria interna e da área de 
gestão de riscos e controles internos, visando assegurar a im-
plantação e efetividade de ferramentas de gestão de riscos nos 
diferentes processos de trabalho executados na organização, 
na divulgação de informações relevantes a terceiros e na su-
pervisão do Comitê de Ética e Conduta.

O Comitê de Governança e Gestão de Pessoas apoia o 
Conselho de Administração no que respeita à governança 
corporativa e às práticas de gestão de pessoas, mediante 
aprimoramento de instrumentos de gestão e normativos ins-
titucionais – estatuto social, manuais, estratégias e políticas 
relacionadas ao planejamento e desenvolvimento humano e 
organizacional.
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ÉtiCa e CoNDUta tUPy

Governança de Ética
O Sistema de Ética da Tupy 
está baseado em quatro 
pilares: Código de Ética e 
Conduta, Canais de Mani-
festação, Comitê de Ética e 
Pontos Focais. Em 2016, a 
Tupy deu continuidade à dis-
seminação desses pilares, 
por meio de sua inserção 
no Programa de Desenvol-
vimento de Lideranças, tudo 
com o intuito de dar transpa-
rência ao processo de ges-
tão de ética na Companhia, 
promover o diálogo e sensi-
bilizar os gestores a respeito 
da contínua observância dos 
princípios estabelecidos no 
Código.

Total de manifestações recebidas pelos canais de ética da Tupy em 2016:

Total de manifestações tratadas e encerradas em 2016 *:

*Inclui não apenas as manifestações recebidas em 2016, mas também aquelas realizadas no fim de 2015 e encerradas no 
início de 2016. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

26

335

222935
23

45

15

52

2322
30

13

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

28

373

2416

61

3732
2216

27
15

60

35
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CaNaiS Para MaNiFeStaÇão

Canais para manifestação
Em parceria com a empresa ICTS, a 
Tupy oferece diferentes canais para 
manifestações com sigilo garantido, 
acerca de situações que estejam em 
conflito com as orientações do Có-
digo de Ética e Conduta da Compa-
nhia. Os canais estão à disposição 
de funcionários, clientes, fornece-
dores e demais públicos de relacio-
namento, 24 horas por dia, sete dias 
por semana.

» Formulário impresso: disponível 
nas urnas distribuídas nas unidades
» E-mail: etica@tupy.com.br
» Site: www.tupy.com.br/etica
» Telefones: 0800 721 7895 (Brasil)
                    01-800 288-0150 (México)

Todas as manifestações são trata-
das de maneira confidencial e leva-
das ao Comitê de Ética e Conduta da 
Tupy. O grupo é formado pelo Presi-
dente da Companhia, que atua como 
sponsor, e por gestores da Audito-
ria Interna, Recursos Humanos e do 
Departamento Jurídico.

Código Disciplinar
Em 2016, a Tupy divulgou o Código Disciplinar contendo regras às quais todos 
os funcionários da Companhia estão sujeitos. O movimento conferiu transparên-
cia e clareza acerca do comportamento esperado dos funcionários, por meio de 
exemplos de desvios e medidas disciplinares aplicáveis.
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NoSSaS PeSSoaS

investimos no desenvolvimento
de nossos funcionários.
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NoSSaS PeSSoaS

O zelo pelas pessoas constitui compromis-
so expresso pela Tupy no seu conjunto de 
Valores. Isto se reflete em diversas ações 
da Companhia –investimentos em saúde e 
segurança, treinamento e desenvolvimen-
to, melhorias motivadas pela pesquisa de 
satisfação, práticas de remuneração e be-
nefícios, priorização dos talentos internos 
no preenchimento de vagas abertas etc. 
 
A Missão da Companhia coloca as pes-
soas entre seus públicos prioritários, res-
saltando o objetivo de “colaborar para a 
realização dos objetivos de seus funcioná-
rios”. Além disso, a Política de Gestão de 
Pessoas estabelece como objetivos princi-
pais 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 paí-
ses em que opera.
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DeMoGraFia

FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

braSil MÉXiCo
Abaixo de 20 anos

20 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Acima de 60 anos

25

970

952

794

336

19

189

834

104

MÉXiCo

braSil
 

total De
FUNCioNÁrioS:

POR GÊNERO

braSil MÉXiCo
Feminino 560

Masculino 

180

8.598
funcionários

3.869
funcionários

12.494

MULHERES

HOMENS

7.603 2.916

2.107

2.935

1.991
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ValorizaÇão iNterNa

remuneração e Participação 
nos resultados

A confiança que depositamos em nossas pessoas 
sustenta a prioridade aos talentos internos no pre-
enchimento de vagas em todos os níveis, o que le-
vou à realização de 2.187 promoções em 2016. 

Funcionários promovidos:
»  1.392 no Brasil
»  795 no México 

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 desempe-
nho individual e as práticas de mercado.

A remuneração variável objetiva compartilhar 
resultados, motivar e reconhecer a contribui-
ção de seus profissionais.

»  Em 2016, R$ 44,9 milhões foram distribuí-
dos aos funcionários da Tupy (Brasil, México e 
escritórios comerciais dos EUA e Europa), no 
âmbito de seus programas de remuneração 
variável.

Homenagem por tempo de empresa
O Programa de Home-
nagem por Tempo de 
Empresa é uma forma 
de reconhecer o em-
penho e comprometi-
mento dos funcioná-
rios com a Companhia. 

229
589

funcionários com mais de 
20 anos homenageados no 
Brasil .
funcionários com mais de 

5 anos homenageados no 
México.
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beNeFÍCioS

O cuidado com as pessoas está expresso também na 
política de benefícios da Tupy, voltada ao bem-estar e 
à qualidade de vida dos funcionários da Companhia e 
seus dependentes.
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Plano de Saúde
A Empresa oferece plano de saú-
de para funcionários e depen-
dentes até 18 anos. Além disso, 
mantém serviço odontológico, 
disponível por adesão. Em 2016:

beNeFÍCioS

» no Brasil, 19.900 pessoas foram be-
neficiadas pelo plano de saúde e 9.045 
fizeram uso do serviço odontológico.
 
» no México, 1.090 funcionários conta-
ram com assistência à saúde, facultada 
aos funcionários mensalistas, conforme 
prática local.
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Seguro de Vida

Previdência Privada

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.

Como forma de propiciar conforto e tranquilidade na fase pós-laboral, for-
talecer 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 TUPYPrev estabelece contribuições equivalentes de patrocinador e par-
ticipantes, observados limites e regras aplicáveis. Para os profissionais que 
aderirem ao plano são concedidos ainda, sem ônus adicional, benefícios de 
pecúlios por invalidez e por morte. Em 2016:

beNeFÍCioS

3.030
359

R$ 5,6 MILHÕES

funcionários estavam ativos no TUPYPrev - Brasil.

funcionários ativos no México.

subsídio da Tupy ao plano de previdência para os 
funcionários de ambos os países.



24

restaurantes internos

Cesta de Natal

A Companhia oferece alimentação a preços subsidiados 
aos funcionários. 

» Em 2016, foi inaugurado o novo restaurante na uni-
dade de Joinville, com 1.822 metros quadrados de área 
e capacidade para 402 pessoas. Instalações modernas 
e agradáveis garantem conforto, qualidade e bem-estar 
aos usuários. 

» No México, 136.080 refeições subsidiadas foram ser-
vidas na unidade de Ramos Arizpe, totalizando US$ 
136.080.

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.

Em 2016, foram oferecidas mais de 11 mil cestas para funcio-
nários no Brasil e no México, além de outras 200 doadas para 
entidades beneficentes de Joinville.

1,7 milhão de 
refeições foram 
servidas na Tupy 
Brasil.

beNeFÍCioS



25

SaúDe e SeGUraNÇa

No campo da segurança, os passos iniciais 
em favor da proteção ao trabalhador estão 
consagrados em protocolo e normas que 
devem ser observadas por todos. Envol-
vem 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, den-
tre outros. Em paralelo, utilizam-se meto-
dologias para a identificação e correção de 
desvios, a fim de conscientizar as pessoas 
e motivá-las a perseguir o “Zero Aciden-
te”. 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. Em 2016, foram 
investidos:

Em se tratando de um de seus valores essen-
ciais, Saúde e Segurança têm caráter estraté-
gico na gestão da Companhia. Com efeito, con-
cernem ao propósito de oferecer ao trabalhador 
as condições de que necessita para melhorar 
continuamente sua qualidade de vida, dentro e 
fora do ambiente de trabalho. 

Segurança do trabalho 

R$ 13,5 milhões
R$ 5 milhões 
R$ 5 milhões 

em materiais de proteção e segurança 
nas unidades da Tupy no Brasil.

em materiais de proteção e segurança nas 
unidades da Tupy no México.

em melhorias de estrutura ligadas à segurança 
do trabalho no Brasil.
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Observação Comportamental: abordagem 
educativa, voltada à mudança cultural. É re-
alizada por pessoas treinadas ou funcionários 
que constatem a prática de atos inseguros. A 
abordagem aos colegas é amistosa, baseia-se 
em diálogo sobre o desvio verificado e objeti-
va comprometê-los com mudança de atitude 
quanto à atenção dedicada à segurança. 
» Em 2016, foram realizadas 21.319 observa-
ções comportamentais.

IPS – Índice de Práticas Seguras: inspeção 
realizada por técnicos de segurança, que atri-
buem pontuação a cada desvio observado, a 
fim de mensurar o nível de segurança das ati-
vidades avaliadas.
» Em 2016, foram realizadas 1.072 inspeções 
para Índice de Práticas Seguras. 

Investigação de Acidentes: metodologia 
utilizada para identificar e corrigir as causas 
contribuintes e raiz dos acidentes, visando 
gerenciar e mitigar os riscos de ocorrência 
de novos eventos de mesma natureza, as-
sim como introduzir mudanças de processos 
operacionais, instalação de novas máquinas e 
equipamentos, realocação dos existentes etc. 

Auditorias Efetivas: programa 
de auditorias executadas pelos 
gestores das áreas, com o pro-
pósito de reforçar comporta-
mentos seguros das equipes. 
» O total de auditorias efetivas re-
alizadas, em 2016, foi de 9.827. 

Relatório Semanal de Segu-
rança: apresentado por super-
visores, coordenadores e geren-
tes, com os resultados de saúde 
e segurança, avanços em pre-
venção e necessidades de cor-
reção de desvios. 

Comitê Central de Segurança, 
Saúde e Proteção Ambiental: 
responsável por sistema de pre-
venção integrado, tem reuniões 
mensais e dez subcomitês de 
apoio, correspondentes a dife-
rentes dimensões e ferramentas 
do sistema.  

Metodologias e indicadores

A promoção da segurança do trabalho na 
Tupy está apoiada em metodologias de moni-
toramento e análise.



27

SeGUraNÇa

treinamentos
Conteúdos sobre segurança do trabalho estão presentes em 
inúmeros treinamentos promovidos pela Companhia, aos 
quais se somam cursos exclusivos para capacitação em nor-
mas regulamentadoras (NRs), previstas na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), nas unidades do Brasil. Participam fun-
cionários cujas tarefas envolvem trabalho em espaço confi-
nado, em altura ou com eletricidade, manuseio de produtos 
químicos ou operação de empilhadeiras, além de brigadistas e 
bombeiros industriais. 

No México, além de treinamentos específicos para brigadistas 
e motoristas de empilhadeiras, inúmeros temas de segurança 
foram abordados em capacitações de públicos diversos. Entre 
eles: análise de causa raiz para investigação de acidentes, audi-
torias efetivas, bloqueio e etiquetagem de máquinas, Comissão 
Mista de Segurança e Higiene, cuidados com os dedos e mãos, 
dispositivos de elevação, segurança individual e treinamento 
para supervisores. 

3.547

2.385

12.050

32.831

funcionários participaram de treinamentos 
em NRs, no Brasil. 

horas de treinamento de segurança do tra-
balho foram realizadas nas unidades do 
México.

funcionários foram capacitados.

foi o total de horas dedicadas a trei-
namentos.
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Campanhas de Conscientização  

A promoção de segurança compreende tam-
bém importantes ações de conscientização. Nas 
unidades do Brasil, o cuidado com as mãos foi 
o tema de maior destaque em 2016. Recebeu 
incentivo por meio de peças de comunicação e 
mobilização do time para o uso de equipamentos 
de proteção individual (EPIs) e utilização correta 
de máquinas e equipamentos. 

Na planta de Joinville, realizou-se, ainda, a cam-
panha com foco no cuidado e na segurança dos 
motociclistas. 

Nas unidades do México, a divulgação de te-
mas já trabalhados no Brasil em anos anteriores, 
como regras básicas de segurança, proibições ao 
uso do celular no ambiente fabril, uso correto das 
escadas e o de EPIs se fez por meio de campa-
nhas mensais. Tal como no Brasil, o cuidado com 
as mãos recebeu atenção especial. 

Embora a inexistência de acidentes por si só cau-
se grande satisfação e motive os funcionários, a 
Companhia busca reconhecer o esforço em prol 
desse objetivo e, no México,  mensalmente é en-
tregue o reconhecimento Zero Acidente, na for-
ma de um certificado, para as áreas que atingem 
recordes de dias sem acidentes. 

“as mãos que trabalham 
são as mesmas que
carregam o amor” 
foi o tema da campanha de proteção 
das mãos em 2016.
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Semana interna de Prevenção 
de acidentes do trabalho 
(Sipat)
Organizada pela Cipa (Comissão interna de 
prevenção de acidentes), a Sipat de 2016 
englobou também o tema meio ambiente. 

Na unidade de Joinville, a programação 

trouxe concurso de músicas, concurso de bri-
gadistas, teatro e palestras de conscientização. 
Na unidade de Mauá, foram realizadas pales-
tras, jogos de perguntas e respostas e outras 
atividades.

A Cipa está presente nas unidades do Brasil, em confor-
midade com o que estabelece a Norma Regulamen-
tadora 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.

2.500

300

funcionários participaram 
da Sipat 2016 em Joinville.

funcionários participaram 
da Sipat 2016 em Mauá.
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O Café da 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. 

Café da Segurança e DDS
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. Em 2016, 
foram promovidos cerca de 30 mil DDS no Brasil e 59.085 no México.

11 foi a quantidade de Cafés da Segurança no ano em Joinville. 

215 funcionários participaram dos eventos. 
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Projeto Guiar Seguro
Em 2016, foi lançado em Joinville 
o Projeto Guiar Seguro, que visa 
eliminar a ocorrência de aciden-
tes envolvendo empilhadeiras. O 
Projeto consiste em um conjunto 
de ações que incluem treinamen-
to para motoristas de empilha-
deiras e seus líderes, pintura dos 
equipamentos e checklists para 
serem preenchidos antes e após 
cada turno de trabalho. 

» Nas áreas onde o Projeto Guiar 
Seguro teve início, houve 13,8% 
de  redução no número de aci-
dentes, na comparação entre o 
segundo semestre de 2016 com 
o mesmo período de 2015.
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SaúDe

A assistência à saúde é fundamen-
tal na promoção da qualidade de 
vida dos funcionários e suas famí-
lias, para que desempenhem suas 
funções com tranquilidade e efi-
ciência. A Companhia utiliza dife-
rentes ferramentas para prestação 
desse serviço, conforme se segue.

Campanhas
de Saúde
Campanhas em prol da preven-
ção ao Câncer de Mama e ao de 
Próstata, promoção da saúde 
bucal e combate ao Aedes ae-
gypti foram destaques em 2016.
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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, rela-
cionadas à medicina ocupacional. 

Número de atendimentos no Brasil em 
2016:

Números de atendimentos no México em 
2016: 

atendimentos 
de enfermagem

consultas médicas

consultas médicas

assistenciais

assistenciais

exames complementares 
para a rotina de 
periódicos

22.014
15.948

28.157

2.062

ou ocupacionais

exames periódicos

59.676
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espaço de Saúde tupy

O novo plano de saúde da Tupy, implan-
tado em 2016, reforçou o papel de impor-
tante fundamento do modelo de assistên-
cia à saúde utilizado pela Companhia: o 
Espaço de Saúde Tupy (EST). Trata-se de 
policlínica exclusiva para funcionários e 
seus dependentes, aos quais proporcio-
na atendimento em diversas especialida-
des médicas e serviços complementares 
tais como centro de fisioterapia para rea-
bilitação e coleta de exames.

O EST é o maior estabelecimento do tipo 
na cidade de Joinville e foi inaugurado 
em janeiro de 2017. A área de aproxima-
damente 2.000 m² onde está instalado 
equivale a seis vezes a da clínica que o 
antecedeu, onde 20 mil atendimentos fo-
ram realizados em 2016. 

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

SaúDe

Especialidades oferecidas: 
Clínica Geral
Cardiologia
Dermatologia
Pediatria 
Psiquiatria
Alergologia e Imunologia
Cardiologia
Otorrinolaringologia

Cirurgia Geral
Endocrinologia 
Gastrenterologia 
Hepatologia 
Neurologia 
Nutrição
Ortopedia 
Psicologia 
Urologia

maior que 
o anterior6x 
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Programa de ergonomia
O trabalho nas operações fabris tem 
características específicas e requer 
condições ergonômicas adequadas 
à sua execução. Nesse sentido, co-
mitês formados por coordenado-
res, supervisores, representantes 
da produção, segurança do trabalho 
e médicos do trabalho integram o 
Programa de Ergonomia da Tupy, 
cujo objetivo é analisar os postos 
de trabalho, promover melhorias  e 
disseminar conceitos pertinentes 
ao tema, com vistas à redução do 
estresse, acidentes e fadiga, contri-
buindo para a eficiência operacional. 
Em 2016, foram realizadas:

SaúDe

86
22

análises ergonômicas.

reuniões de discussão do tema.
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Combate ao
aedes aegypti
O tema motivou a orga-
nização de comitê espe-
cífico nas duas plantas do 
Brasil.

Foram realizados muti-
rões para busca e moni-
toramento de possíveis 
focos de criação do mos-
quito, envio de newslet-
ters informativas e a en-
trega de 4.000 panfletos, 
orientando os funcioná-
rios sobre como evitar 
os riscos das doenças 
transmitidas pelo vetor. 
Em Joinville, a comunida-
de do entorno da planta 
também foi envolvida por 
meio de palestras sobre o 
assunto.

outubro rosa e Novembro azul
Ações em prol da prevenção ao Câncer de 
Mama e ao de Próstata foram promovidas, em 
linha com movimentos internacionais ligados ao 
combate a essas doenças: Outubro Rosa e No-
vembro Azul, respectivamente.

As duas campanhas fazem parte do calendário 
anual da Empresa. Em 2016, o assunto foi objeto 
de palestras, sorteio de brindes e distribuição de 
cartilhas informativas, visando à conscientização 
sobre exames preventivos, sinais e sintomas, au-
toexame (Câncer de Mama) e combate ao pre-
conceito contra o exame (Câncer de Próstata).

Saúde bucal
O estímulo ao cuidado com a saúde bucal foi trabalhado por meio de peças 
de comunicação diversas, avaliações odontológicas nos ambulatórios, pes-
quisa de saúde bucal e sorteio de bicicletas. Em 2016, foram realizadas:

122
736

avaliações odontológicas.

pesquisas de saúde bucal.
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Conscientização para 
hábitos saudáveis
Ao longo do ano, nas plantas mexicanas, ferramen-
tas de comunicação como cartazes e panfletos fo-
ram usados para promover a conscientização acer-
ca de dois temas: prevenção contra a dependência 
química e vantagens de não consumir bebidas com 
álcool e refrigerantes. 
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Vacinação
A Companhia oferece aos funcio-
nários vacina gratuita contra a gri-
pe (vírus influenza). Os familiares 
também podem se vacinar – com 
desconto sobre o preço regular 
– junto a entidades com as quais 
a Tupy estabelece parceria. No 
México, a vacinação é realizada 
nos meses de agosto, novembro 
e dezembro, com imunizações 
contra gripe e tétano. Em 2016, 
foram imunizados:

5.776
275

funcionários no Brasil. 

funcionários no México.

Semana da Saúde 
no México
Realizada em agosto, nas unidades do 
México, a Semana propiciou aos fun-
cionários a oportunidade de diagnósti-
co de hipertensão, diabetes, colesterol 
e exame Papanicolau, resultando na 
execução de 310 exames.
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reeducação alimentar

Programa de Controle ao tabagismo

A Companhia mantém, na unidade de Joinville, o Programa de Aten-
ção Nutricional. Conta com duas nutricionistas, focadas no atendi-
mento a funcionários que apresentam alterações como anemia, obe-
sidade, diabetes descompensada e hipertensão descompensada.

A Tupy é um Ambiente Livre de Tabaco. Para garantir o cumprimen-
to da norma e apoiar os trabalhadores 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. 

SaúDe

Ginástica laboral
A ginástica laboral é oferecida aos funcionários de vá-
rias áreas e atividades. As aulas compreendem alon-
gamentos, dicas de atividade física, alimentação sau-
dável e comportamento preventivo. Uma vez ao ano é 
realizada ainda a avaliação física e perfil de saúde dos 
funcionários. Em 2016, a ginástica laboral abrangeu:

Em 2016, foram atendidos 216 funcionários. Ao todo, o 
programa conseguiu promover a redução de 509,7 quilos 
e 575,5 centímetros de circunferência abdominal, entre to-
dos os participantes que necessitavam perder peso.

12
24

3.201
115

18
22

novas turmas.

funcionários realizaram o tratamento no 
Brasil em 2016.

participantes por mês, 
em média.

turmas no total.

conseguiram abandonar o vício.

mil sessões de ginástica.
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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 da organiza-
ção relacionam-se direta e indiretamen-
te 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 ofere-
cidos aos funcionários, e em alguns casos, 
à comunidade.
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estrutura para treinamentos

Programas de treinamento e Desenvolvimento
treinamento nas Unidades

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 41 anos em 2016, tem capa-
cidade para abrigar até 630 pessoas simultaneamente, 
com nove salas de aula e dois auditórios.

Em Mauá estão disponíveis cinco salas de treinamento, 
além de auditório com capacidade para 120 pessoas. 
No México, a planta de Ramos Arizpe possui quatro sa-
las com capacidade total para 100 pessoas. E a de Sal-
tillo, três salas que comportam ao todo 70 pessoas, uma 
oficina de “fundição enxuta”, mais uma sala de telecon-
ferências com capacidade para 25 pessoas.

Promovemos o desenvolvimento de competên-
cias funcionais e comportamentais de nossos 
funcionários por meio dos seguintes programas:

» Integração Institucional; 

» Integração Funcional;

» Ambientação; 

» Certificação e Treinamento Operacional; 

» Programa de Desenvolvimento de Lideranças; 

» Pós-graduação in company;

» Normas Regulamentadoras.

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

19.238 3.413

128.943 48.884

148.181 52.297

Horas de treinamento 
para liderança

Horas de treinamento 
para demais cargos

Horas totais de 
treinamento

5.976
3.735

funcionários treinados
no Brasil.

funcionários treinados
no México.
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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 fun-
cionário e os valores da organização. Engajamento e orgulho de pertencer 
são promovidos e enfatizados. Os instrutores são funcionários das áreas 
responsáveis pelos temas apresentados.

1.584 funcionários participaram da integração no Brasil, 
com 12.672 horas de treinamento.

 Em 2016:

2.104 funcionários participaram da integração no México 
com 25.423 horas de treinamento.
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integração Funcional

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

Exclusiva para funcionários de áreas 
operacionais, em seu segundo dia de 
trabalho, a Integração Funcional visa 
apresentar questões específicas das 
áreas produtivas, além de conheci-
mentos técnicos necessários para 
o desempenho das funções para as 
quais foram contratados. Lançada no 
ano passado, com duração de oito 
horas, acontece apenas na unidade 
de Joinville e será expandida para as 
demais a partir de 2017. Em 2016:

1.373
10.984

funcionários participaram
da Integração Funcional.

horas de treinamento foram ministradas.
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ambientação
Consiste em treinamento intensivo de dois dias para no-
vos funcionários que atuarão em áreas fabris específicas 
da unidade de Joinville. Alternando aulas teóricas, práticas 
e visitas à manufatura, objetiva proporcionar maior adap-
tação 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, minimizando turnover e absenteísmo 
e reduzindo acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 
Atualmente é realizada somente na unidade de Joinville, 
mas este ano deve ser estendida às demais. Em 2016:

Novos funcionários durante a ambientação

Em 2016, nas unidades do México, foi aplicado o Programa 
Tutor, no qual um funcionário mais experiente, com no mí-
nimo 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.

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

17.728

503

1.108

67

horas de treinamento.

funcionários participaram
do Programa no México.

funcionários participaram.

profissionais foram
tutores do Programa.
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Certificação e treinamento operacional

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

O Programa de Certificação Operacional, realizado na unidade 
de Joinville, consiste na capacitação de funcionários para que 
atuem – segundo o padrão estabelecido – como multiplicado-
res de conhecimentos e habilidades necessárias aos operado-
res das áreas produtivas. 

461 funcionários participaram de treinamentos no próprio 
local de trabalho em 2016, totalizando 6.208 horas.

31 funcionários foram certificados, após 280 horas de trei-
namento. 

Formatura da pós-graduação in company em Gestão da Produção

Pós-graduação in Company
Formou-se em 2016 a primeira turma do curso 
de pós-graduação in company, em Gestão de 
Produção. O curso teve ênfase em gestão e me-
lhorias de processos de manufatura a partir da 
utilização de fundamentos e técnicas de sistemas 
de produção enxuta.

39
360

funcionários formados.

horas totais em dois anos (2015 e 2016).
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Programa de Desenvolvimento 
de lideranças

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

Iniciado em 2015 com o primeiro nível de liderança da planta de Joinville, o 
Programa de Desenvolvimento de Lideranças teve importantes avanços no 
último 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.

No ano passado, o Programa expandiu sua abrangência, tanto em termos de 
público quanto das unidades em que foi realizado, mediante:

» Extensão do Programa a 64 ocupantes de posições de coordenação, 
aos quais foram ministradas 1.062 horas de treinamento. 

» Criação do Programa de Formação de Consultores, com 236 horas de 
treinamento, direcionado a profissionais que atuam como consultores 
e apoiam as áreas operacionais na gestão de recursos humanos.

» Formação de 16 novas turmas em Joinville, com 327 participantes e 
8.852 horas de treinamento.

» Extensão do programa para as unidades de Mauá, com a participação 
de 17 funcionários, e do México, com a criação de 27 turmas.

140
27

turmas foram treinadas no Brasil, em 2016, com 
649 participantes.

turmas foram treinadas no México, com 222 participantes.
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Planejamento sucessório
Em 2016, a Tupy deu um importante passo em seu programa de planejamento sucessório. Com a participação de 
conselheiros de administração, diretoria executiva e representantes das áreas, foram revisadas as competências 
comportamentais requeridas para atender aos desafios atuais e futuros, detalhadas por nível de complexidade.
 
Executivos estatutários e de alta gerência foram avaliados individualmente visando identificar potenciais sucessores 
para as posições chave da Companhia. Os executivos receberam feedback e apoio para estruturar seu plano de 
desenvolvimento profissional.



48

bolsas de estudos e Convênios

Além dos programas de capacitação de-
senvolvidos internamente, a Tupy oferece 
oportunidades de aprendizado e desenvol-
vimento para funcionários por meio da con-
cessão de bolsas para o estudo de idiomas, 
formação acadêmica e pós-graduação, nas 
unidades do Brasil e do México. As bolsas 
cobrem entre 60% e 80% do custo.

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

CoNVêNioS

13 convênios com escola 
de idiomas, com percentual 
de 5% a 30% de desconto nas 
mensalidades.

8 convênios com instituições 
de ensino para cursos técni-
cos, de graduação e pós-gra-
duação, com percentual de 5% 
a 30% de desconto.

3 convênios para cursos de 
idiomas, com percentual de 
10% a 20% de desconto nas 
mensalidades.

3 convênios com instituições 
de ensino para cursos técni-
cos, de graduação e pós-gra-
duação, com percentuais de 
15% a 20% de desconto nas 
mensalidades.

51
22

bolsas para idiomas.

bolsas para instrução formal.
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eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

educação Continuada
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 
pequena duração, focados em temas de relevância para 
o desempenho pessoal ou aprimoramento da atuação 
profissional. São cursos como: Inglês, Espanhol básico, 
Administração das finanças pessoais, Comunicação 
interpessoal e Otimização do tempo, entre outros. 

Em 2016, as novidades ficaram por conta do lançamento 
dos cursos Higiene Pessoal e Coletiva – Combatendo o 
Aedes aegypti, aberto à comunidade, e Sustentabilidade 
Ambiental, exclusivo para funcionários. 

39
360
360

horas de cursos.

turmas.

participações.

12 cursos foram oferecidos no ano passado, com:
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eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

biblioteca
Fruto de parceria com o SESI, a biblioteca 
da Tupy, que fica no parque fabril de Join-
ville, 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 pas-
sa de 11.500. No local, há mesas para leitu-
ra e computadores para acesso à internet. 
Também na biblioteca são realizadas ses-
sões da “A Hora do Conto” (saiba mais so-
bre o projeto na página 60).

No ano passado, a biblioteca realizou a 
primeira Feira do Livro, com o objetivo 
de atrair leitores e estimular a troca de 
livros entre os colegas de trabalho. O 
evento, realizado em outubro, atraiu 280 
funcionários.
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Programa tupy de Formação escolar básica 
Realizado desde 2010, em parceria com o SESI, o Pro-
grama oferece aos funcionários da Tupy em Joinville, 
e a pessoas que não trabalham na Companhia, a opor-
tunidade de ensinos fundamental e médio, por meio da 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Os cursos são gratuitos para trabalhadores das in-
dústrias, com material didático e equipe pedagógica 
capacitada pelo SESI Joinville. A infraestrutura de-
dicada ao programa, cedida pela Tupy, é composta 
por sete salas de aulas, dois laboratórios de infor-
mática, um de ciências, sala de matemática, sala de 
leitura e demais dependências.

A Tupy também fornece vale-transporte para os fun-
cionários estimulando a frequência. Os horários das 
turmas são distribuídos para que os funcionários de to-
dos os turnos de trabalho possam frequentar as aulas.

Signatária do Movimento Santa Catarina pela Educa-
ção desde 2012, coordenado pela Federação das In-
dústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc), a Tupy 
facilita o acesso, provê infraestrutura e tecnologia e 
possui políticas voltadas ao desenvolvimento das pes-
soas. A Companhia reconhece o valor estratégico da 
educação de seus profissionais como propulsor essen-
cial de seu crescimento e a importância da extensão 
do Programa à comunidade como alavanca do desen-
volvimento social. 

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

em 2016, o programa recebeu 
o Prêmio Santa Catarina pela 
educação, concedido pela Fiesc.

Funcionários de
outras indústrias

Comunidade

Funcionários
Tupy

Dependentes
Tupy

50%

21%

8%

21%
Em 2016, o Pro-
grama teve 21 
turmas e 683 alu-
nos matriculados, 
distribuídos da se-
guinte forma: 
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Programa aprendiz
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 17 e 24 anos, os quais recebem 
formação teórica e prática. É conduzido em parceria com o SENAI (Ser-
viço Nacional da Indústria), e disponibiliza cursos técnicos alinhados à 
atividade que o estagiário pretende desempenhar ao ingressar no mer-
cado de trabalho. O aprendiz atua em sala de aula e, na unidade da Tupy 
em Joinville, onde coloca em prática os conhecimentos adquiridos.

eDUCaÇão e DeSeNVolViMeNto

Programa de estágio tupy
Focado em contribuir para a formação de estudantes de graduação 
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 enriquecimento de competências técni-
cas e comportamentais complementares à formação. 

Dentre outras atividades, os estagiários desenvolvem projeto relati-
vo à sua área de conhecimento, sob supervisão de tutor interno.

41 29%
26

estagiários nas unidades do Brasil. foram contratados, após concluir 
o programa, para atuar nas áreas 
operacionais e administrativas.estagiários nas unidades do México.
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ProGraMa De MelHoriaS CoNtÍNUaS 

Como o próprio nome sugere, o Criação, 
programa de melhorias contínuas da Tupy, 
objetiva estimular entre os funcionários o 
uso da criatividade e o interesse pela bus-
ca constante de novas soluções. Também 
exercita o trabalho em equipe, já que a par-
ticipação só é possível a partir da formação 
de times, de cinco a sete pessoas, que se 
reúnem para discutir e implantar soluções 
com o propósito de reduzir de custos, apri-
morar o ambiente de trabalho e prevenir 
acidentes.
 
» 13.482 melhorias foram colocadas em 
prática nas unidades do Brasil em 2016, au-
mento de 26,8% com relação a 2015.

» 2.513 funcionários participaram do Pro-
grama no Brasil.

» 2.405 melhorias foram implantas no Mé-
xico, aumento de 20,3% em relação a 2015.

» 758 funcionários participaram do Progra-
ma no México.
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CoMUNiCaÇão iNterNa

A Tupy tem como um de seus valores institu-
cionais a Comunicação, que deve ser oportu-
na, aberta e transparente, como todos os pú-
blicos de relacionamento.

A Companhia dispõe de amplo mix de veícu-
los de comunicação interna nas unidades do 

Brasil e do México, divididos entre canais ele-
trônicos, impressos e de contato presencial. 
Entre os principais objetivos da atividade es-
tão a transmissão de informações relevantes 
com agilidade e clareza, além da promoção de 
engajamento e orgulho de pertencer. 

O estímulo ao diálogo entre gestores e suas 
equipes começa da alta liderança, por meio do 
Encontro de Líderes (foto), realizado periodi-
camente sob condução da Diretoria Executiva. 
Reúne os níveis de gestão de todas as unida-
des da Companhia para apresentação dos re-
sultados e outros temas relevantes.

a empresa preza por 
uma comunicação 

transparente e eficaz.
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DiVerSiDaDe

O combate a todas as formas de discriminação 
e a inclusão social estão entre as principais ini-
ciativas da Tupy, no que concerne à promoção 
da diversidade.

A discriminação é combatida por meio do Có-
digo 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 manifes-
tações, pontos focais para apuração e o Comitê 
de Ética, que analisa cada caso e aconselha os 
gestores sobre que medidas corretivas podem 
tomar.

A inclusão tem duas frentes de atuação: Pes-
soas com Deficiência e estrangeiros, espe-
cialmente haitianos, que nos últimos anos têm 
migrado para Joinville em busca de oportuni-
dades para reconstruir suas vidas. 
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Dando prosseguimen-
to à prática iniciada em 
2014, a Tupy contratou 
101 estrangeiros em 
2016, provenientes dos 
seguintes países:

» Angola;

» Argentina;

» Bolívia;

» Chile;

» Colômbia;

» Congo;

» Guatemala;

» Haiti;

» Paraguai;

» Peru;

» Senegal.

A fim de atrair pessoas com deficiência, a Companhia 
realiza campanhas na mídia, duas vezes por ano, e 
patrocina o Centro de Recursos do SESI, em Joinville, 
conhecido como Casa da Inclusão. 

A entidade atua na escolarização e capacitação de 

pessoas com deficiência, por meio de atividades que 
abrangem da alfabetização ao ensino médio, além de 
outros cursos. Em 2016, a estrutura de atendimento 
da Casa passou a ser abrigada em prédio da Tupy, no 
local onde já acontece o Programa Tupy de Formação 
Escolar Básica, no parque fabril de Joinville. 

Pessoas com Deficiência

estrangeiros

DiVerSiDaDe
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identificação de Melhorias
Como forma de acompanhar o nível de satisfação 
dos funcionários, a Companhia dispõe também 
de metodologia que ajuda a identificar melhorias 
de clima nas áreas. Esta identificação é realizada 
por profissionais de Recursos Humanos, que de-
sempenham papel de consultores das áreas.

PeSQUiSa De SatiSFaÇão

Em 2016, a Tupy investiu na satisfação de seus funcio-
nários, ao priorizar respostas a anseios identificados 
nas pesquisas realizadas em 2015.

Neste contexto, avanços de grande envergadura fo-
ram realizados, a exemplo da inauguração de moder-
no restaurante e da implantação do novo Espaço de 
Saúde Tupy, ambos na unidade de Joinville. Melhorias 
diversas, em número superior a 150, foram implanta-
das na sede da Companhia e nas unidades de Mauá 
e do México. Destaque também para a ampliação do 
Programa de Desenvolvimento de Lideranças.
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eSPaÇoS 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 Asso-
ciação Atlética Tupy (AAT) ofe-
rece atividades aos funcionários 
e seus dependentes, em alguns 
casos, à comunidade. O local 
dispõe de infraestrutura para a 
prática de várias modalidades 
esportivas, do futebol de campo 
ao tênis, e academia de ginástica 
gratuita, com capacidade para 
atender até 150 usuários por 
hora. 

Além de torneios internos, a en-
tidade promove a mobilização 
dos funcionários para participa-
ção em competições entre os 
trabalhadores da indústria e ou-
tros torneios amadores locais, 
nos quais o time Tupy frequente-
mente figura entre os primeiros 
lugares do pódio.

No ano passado, a Associação 

1.353
2.316
1.150

pessoas utilizaram a academia 
da AAT em 2016.

foi o total de participantes dos 
torneios internos do Brasil.

funcionários participaram dos 
torneios internos do México.

foi palco de diversos eventos, 
tais como a Festa Junina, em pa-
ralelo Festival da Canção, Festa 
das Crianças, Feijoada da AAT e 
Festa Germânica. 

Outras atividades sociais são 
realizadas por iniciativa dos fun-
cionários e suas famílias, que 
usufruem de quiosques, parque 
infantil, restaurante e lanchonete.  

Em Mauá, os funcionários con-
tam com espaço de convivência 
e campo de futebol. No México, 
atividades sociais, esportivas e 
recreativas são realizadas em 
clube pertencente à Confedera-
ção dos Trabalhadores do Mé-
xico (CTM),  onde empregados 
das fábricas de Ramos Arizpe 
e Saltillo participam de competi-
ções e outros eventos. Entre os 
torneios organizados, em 2016, 
nas plantas mexicanas, desta-
cam-se softbol, boliche, corrida 
e futebol. Os eventos sociais 
realizados foram a Festa do Dia 
das Crianças, Dia das Mães e 
Dia dos Pais.

Parcerias
A Tupy apoia também a 
educação e a inclusão so-
cial por meio do esporte, 
com base em parcerias 
nas quais cede a infraes-
trutura da AAT para re-
alização de programas 
promovidos por entidades 
tais como a Fundação de 
Esportes de Joinville (Felej) 
– organizadora do Progra-
ma de Iniciação Desporti-
va, que acolheu em média 
120 crianças em 2016. 
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NoSSa CoMUNiDaDe

Contribuir para o bem-estar das 
comunidades onde atua faz par-
te dos propósitos estabelecidos 
entre os valores institucionais da 
Tupy, mais especificamente o va-
lor Comunidade e Meio Ambiente. 

Neste sentido, atua em três ver-
tentes: projetos próprios, desen-
volvidos e custeados pela Compa-
nhia; projetos apoiados, iniciativas 
de terceiros com suporte ou pa-
trocínio da Tupy; e projetos incen-
tivados, mediante utilização total 
ou parcial de recursos oriundos de 
leis de incentivo fiscal.

Todos os projetos são desenvolvi-
dos ou selecionados à luz da Po-
lítica de Investimento Social Tupy. 
O documento estabelece diretri-
zes, objetivos, prioridades e os 
seguintes focos de atuação: meio 
ambiente, educação, esporte e 
cultura, voltados principalmente 
para crianças e adolescentes e 
adequadas ao contexto cultural 
das comunidades. 

38
iniciativas contaram com o apoio da 
Tupy, entre projetos próprios, apoiados 
ou de incentivo fiscal.

R$ 1.051.133  foram os recursos investidos.

15.603
pessoas, entre crianças, jovens e
adultos, foram impactados pelas ações. 
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ProJetoS PróPrioS

a Hora do Conto tupy

Coleta de latas

Campanha do agasalho
O programa “A Hora do Conto Tupy” promo-
ve a educação ambiental de maneira lúdica, 
por meio do teatro e da contação de histórias. 
Uma companhia teatral leva as apresenta-
ções a alunos de escolas públicas localiza-
das no entorno das unidades da Companhia 
no Brasil. Além da consciência ambiental, o 
projeto visa estimular o hábito da leitura e a 
criatividade. 

Em Joinville, o tema central das histórias é 
o manguezal, ecossistema costeiro presente 
em 37km² da região. Em Mauá, o foco é a 
reciclagem. 

» 10.679 espectadores assistiram às apre-
sentações da Hora do Conto em 2016 (6.837 
em Joinville e 3.842 em Mauá), crescimento 
de 12,5% com relação a 2015.

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 200 sessões 
de terapia para crianças com deficiência. 

Em 2016, pelo segundo ano consecu-
tivo, a Tupy realizou a Campanha do 
Agasalho, em suas unidades no Brasil. 
Roupas, calçados, cobertores e outros 
artigos foram coletados e doados para 
instituições de amparo a pessoas ca-
rentes. 
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ProJetoS PróPrioS

Natal luz Solidário

Doação de Cestas de Natal 

Os funcionários são os protagonistas de ini-
ciativa que visa a proporcionar um Natal mais 
feliz para crianças atendidas por instituições 
beneficentes. A Tupy faz o contato com as en-
tidades 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 feita em 
evento promovido na Companhia. No Brasil, a 
campanha tem o nome de Natal Luz Solidário 
e, no México, “Dibujando Sonrisas” (em por-
tuguês, Desenhando Sorrisos).

Em 2016, a Tupy doou 200 cestas de Natal para entida-
des beneficentes por meio da ação “Mãos que Ajudam”, 
encabeçada pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). 

+300
250

crianças foram presenteadas 
em Joinville e Mauá.

presentes foram distribuídos 

no México .
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ProJetoS aPoiaDoS

Circuito boa Vista tupy

Programa rodinhas Nunca Mais

O já tradicional Circuito Boa Vis-
ta Tupy inclui passeio ciclístico 
aberto à comunidade, corrida de 
bicicleta para amadores e uma 
prova de ciclismo para atletas 
profissionais. 

Diante do crescimento das cidades, é cada vez 
mais restrito o número de locais onde a criança 
pode aprender a andar de bicicleta em seguran-
ça. Neste sentido, o programa Rodinhas Nunca 
Mais, realizado em parceria com a Federação 
Catarinense de Ciclismo, objetiva 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 ma-
nhã, em Joinville. O programa oferece também 
a oportunidade do aprendizado sobre regras e si-
nalização de trânsito de maneira lúdica, com uma 
cidade em miniatura, por onde podem pedalar os 
futuros ciclistas. 

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 49º Circuito Boa Vista Tupy, realizado em 2016, 
reuniu cerca de 800 pessoas, entre participantes do 
passeio, atletas amadores e profissionais. 

2462.728
jovens participaram 
do curso em 2016.

crianças participaram
do programa em 2016. 

escola de Montadores 
de bicicletas
O Programa, promovido em par-
ceria 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 manuten-
ção básica de bicicletas. Dispõe de in-
fraestrutura de materiais e transpor-
te, para levar bicicletas, ferramentas 
e uniformes até as escolas, onde as 
salas de aula se transformam em ofi-
cinas. Cada turma recebe 14 alunos 
e a capacitação tem duração de duas 
semanas. 
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Corpo de bombeiros
Voluntários de Joinville (CbVJ) Doações

2  encontro afro-brasileiro o

A Tupy é uma das empresas mantenedoras do Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Joinville. Criada em 1892, a cor-
poração, 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, entre outros.

Em 2016, a Tupy abriu as portas para uma iniciativa nasci-
da na academia da Associação Atlética Tupy. A Campanha 
Força do Lacre, criada em 2014, tem o propósito de arreca-
dar lacres de latinhas de alumínio para trocar por cadeiras 
de rodas. No ano passado, pontos de coleta passaram a ser 
instalados em várias áreas da Tupy. Além da arrecadação dos 
lacres, as áreas se mobilizaram para arrecadar doações em 
dinheiro e cadeiras. O resultado foi a entrega de 21 cadeiras 
de rodas, grande aumento frente às 4 cadeiras que a ação 
havia arrecadado nos anos anteriores. 

Em março do ano passado, o 2º Encontro Afro-Brasileiro, 
promovido pela Secretaria da Educação de Joinville, teve 
como palco a Associação Atlética Tupy.

O Encontro objetivou contribuir para o aumento da autoes-
tima de crianças, adolescentes e jovens negros e indígenas, 
combater o racismo, o preconceito e a discriminação, bem 
como oportunizar a socialização de diferentes manifesta-
ções culturais.

Contou com a participação de cerca de 600 pessoas, entre 
crianças, adolescentes e professores da educação infantil e 
do ensino fundamental de escolas da rede municipal.

ProJetoS aPoiaDoS
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ProJetoS iNCeNtiVaDoS

todos os Projetos incentivados em 2016
» Boi de mamão, boi de inclusão;
» Arte para todos;
» Resgate das histórias em quadrinhos do Menino Caranguejo e 
   seu impacto na comunidade de Joinville;
» Mario Avancini - Vida esculpida em pedra;
» Circolando Kombalhota;
» Bolshoi para Joinville;
» Projeto Aplausos;
» Vanera da AMA Cia de Dança;
» Mais Cultura no Marli;
» 1ª Mostra de Cinema na Praça - Filmes Nacionais;
» 6ª Festa da Banana;
» Projeto Artes do Palco;
» A Mediação pelo Prazer da Leitura;
» Comunidade em Foco;
» Manutenção do Espaço Cultural Casa Iririú;
» Ponto de Cultura AMORABI – ano 2016: Manutenção do Espaço
   e de Atividades Artístico-Culturais;
» Mostras Acadêmicas do Polo de Produção Musical do CBVJ;
» Música nas Escolas Municipais de Joinville;
» Sirene da Memória;
» 2ª etapa da obra de restauração da Serraria Centenária Vogelsanger;
» Salvaguarda e disseminação da obra de Fritz Alt - 2ª etapa;
» Vamos Experimentar;
» Conexões entre dança e teatro;
» Aperfeiçoamento em piano;
» Canto Conta Zumbi;
» Teatro de Papel;
» Memórias Re-partidas: quatro solos da Dionisos Teatro;

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. 

R$ 733,5 
27

mil foi o investimento em projetos 
incentivados para 2016.

projetos receberam incentivo
da Empresa no ano.
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todos os Projetos apoiados em 2016
DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: Luiz Tarquinio Sardinha Ferro 
Vice-presidente de Finanças e Administração: Thiago Struminski 
Vice-presidente da Unidade de Negócios Automotivos: Fernando Cestari de Rizzo

PRODUZIDO POR
Recursos Humanos | Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social: Karen 
Silva (Diretora de Recursos Humanos Corporativo), Frederico Carnevali (Coordenador de 
Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social), Equipe: Deise Roza, Carolina 
Neotti, Sandro Ceola, Fernando Andrade, Letícia Demori, Lucas Koehler, 
Rhaiana Rizzi e Nancy Fuentes (México). Contato: comunicacao@tupy.com.br – (47) 
4009-8562. Fotos: Nilson Bastian, arquivo Tupy, Simão Salomão, Max Schwoelk, 
banco de imagens. Projeto gráfico e diagramação: Compreendo Comunicação.
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