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Palavra do presidente
É um grande orgulho olhar para trás e constatar a trajetória digna
e repleta de conquistas que a Tuper descreveu nos seus primeiros 50 anos de existência. Todos que fazemos parte desta grande
família estamos de parabéns!
A história fascinante da nossa empresa está registrada neste livro, parte das comemorações de um momento tão marcante.
A programação incluiu também a revitalização da marca Tuper e
a redefinição do nosso propósito, farol que nos guiará por muitos
anos: “Inspirar pessoas a criar soluções surpreendentes”. É uma
frase que sintetiza tudo em que acreditamos.
Lembramos com carinho do início das atividades da Metalúrgica
Sicap. As imensas dificuldades com as quais nos deparamos ao
longo do caminho foram superadas com muito trabalho, dedicação e empreendedorismo. Expandimos os setores de atuação
e crescemos ano após ano, até nos tornarmos uma das maiores
processadoras de aço do Brasil. Somos imensamente gratos a cada
pessoa que colaborou, de alguma forma, para essa trajetória.
Não nos faltam razões, também, para vislumbrar o futuro com otimismo e entusiasmo. Nossa empresa vive um ciclo de crescimento e
expansão. O horizonte à frente é amplo e repleto de possibilidades.
Certamente teremos muitas e muitas novas histórias para contar!

Frank Bollmann

Presidente & CEO
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Introdução

Ao completar meio século de funcio-

Coube a um grupo de jovens empreende-

namento, em 1º de fevereiro de 2021, a

dores implantar essa arrojada inovação,

Tuper consolida-se como uma grande

por meio da exploração inicial de um

potência da economia brasileira. A pers-

nicho específico: a fabricação de esca-

pectiva de faturamento para o ano é de

pamentos automotivos para o mercado

R$ 3 bilhões, mesmo com as dificuldades

de reposição. Hoje, são 1.300 modelos de

causadas pela pandemia de covid-19.

escapamentos em produção na Tuper,
tanto para reposição automotiva quanto

Seus 2.000 colaboradores são profis-

para peças originais, com domínio de

sionais com alta capacidade e conhe-

cerca de 30% do mercado nacional.

cimento técnico. Ainda assim, o ambiente de trabalho continua sendo o de

Mesmo com todo esse crescimento, a

uma grande família, como nos primór-

empresa não se limitou ao segmento

dios. Isso certamente tem relação com

de origem. Com o passar do tempo, foi

o fato de a Tuper estar sediada em São

ampliando seus campos de atuação

Bento do Sul, cidade catarinense que,

e construindo novos caminhos para o

com população de 86 mil habitantes,

crescimento. Obteve grandes sucessos

preserva características do tradicional

e passou por sérias dificuldades, mas

interior da região Sul do Brasil.

nunca se acomodou diante das conquistas já realizadas.

Quando a empresa foi criada, ainda
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como Metalúrgica Sicap, em 1971, São

O crescimento ocorreu com base em

Bento do Sul não tinha 20 mil habitan-

inovação, tecnologia, equipe qualifica-

tes e ansiava por novas alternativas

da e diversificação. Hoje, a Tuper possui

econômicas além da indústria move-

três plantas industriais, com área fa-

leira, que predominava na região.

bril total de 120 mil m2. São 21 Centros

de Distribuição em 17 estados. Como

ladas por ano, chegou a 826 mil tone-

uma das maiores transformadoras de

ladas. Os 30 funcionários pioneiros se

aço do país, a Tuper compra cerca de

transformaram em 2.000. Hoje são oito

35 mil toneladas de aço por mês.

unidades de negócio, de alguma forma

Está a caminho da meta de processar

desenvolvidas a partir da ideia original.

500 mil toneladas por ano.
Um divisor de águas para o futuro da
A comparação entre os números da

empresa foi a decisão, no final da dé-

empresa em 1971 e 2021 ajudam a

cada de 1970, de fabricar os próprios

dar a dimensão desse crescimento.

tubos. Com isso, a empresa deixou de

A área construída saltou de 800 m

2

depender de fornecedores que não

para 120 mil m2, enquanto a capaci-

a tratavam com a devida atenção,

dade instalada original, de 500 tone-

por ser ainda uma cliente pequena.
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Surgia aí, pela própria experiência, o

ponentes automotivos; sistemas de

valor número um da Tuper: colocar as

exaustão para veículos originais; sis-

necessidades do cliente sempre em

temas de coberturas metálicas; lajes

primeiro lugar.

mistas nervuradas; andaimes; chapas
de aço, slitters e EPS para aplicação

O desenvolvimento constante levou a

na construção civil. Em todas essas

empresa a conquistar um altíssimo pa-

linhas, a marca Tuper é reconhecida

drão de excelência em todos os mer-

pela qualidade e pela confiabilidade.

cados em que atua: Indústria, Construção Civil, Automotivo, Escapamentos

Os produtos da empresa fazem par-

Aftermarket, Agronegócio, Distribuição,

te do cotidiano dos brasileiros. Estão

Óleo e Gás, entre outros.

em automóveis, transportes coletivos,
tratores, prédios, pontes, elevadores,

Seu amplo portfólio inclui escapa-

eletrodomésticos, móveis, sistemas

mentos automotivos, tubos de aço-

de tratamento de água e esgoto, de

-carbono pretos e galvanizados para

irrigação, centros logísticos, hospitais,

aplicações industriais, estruturais e

estádios de futebol, refinarias petro-

de condução; tubos trefilados; tubos

químicas, complexos industriais e em

para troca térmica; tubos API para o

muitos outros lugares.

mercado de óleo e gás; eletrodutos
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galvanizados; estacas tubulares para

A Tuper segue firme na trajetória de

fundações com conexão rápida; perfis

evolução das linhas de produtos, que

estruturais metálicos; peças e com-

acompanham as tendências e atendem

às mais exigentes normas nacionais e

metalúrgica, e sim uma usina de tecnologia.

internacionais. Os investimentos cons-

“Quem chega primeiro à fonte toma água

tantes na formação e no aprimoramen-

fresca”, costuma dizer.

to profissional de suas equipes têm
sido fundamentais para isso.

A chegada da ArcellorMittal à sociedade,
em 2016, representa uma associação

A gestão moderna e participativa en-

estratégica que trouxe vantagens para

volve um forte vínculo de confiança. Os

ambas as organizações e só fez reforçar

colaboradores encontram na empresa

os compromissos da Tuper com quali-

um ambiente favorável ao crescimento

dade e crescimento. Trata-se da parce-

pessoal e profissional. A maioria dos

ria entre a maior produtora mundial e

líderes é composta por profissionais

uma grande consumidora de aço.

que fizeram carreira internamente.
Começaram cedo, galgaram posições,

“Temos a responsabilidade de conti-

tiveram experiências diversificadas.

nuar escrevendo novos capítulos desta
história tão bonita de respeito, perse-

Convicta de que investir em novas tec-

verança e dedicação ao trabalho”, es-

nologias também é fundamental, a Tuper

creveu o líder da Tuper em uma carta

mantém uma estrutura sólida para o

endereçada a cada colaborador da em-

desenvolvimento de produtos, além de

presa na data do cinquentenário.

parcerias com várias universidades no
Brasil. O presidente e CEO, Frank Bollmann,
sempre ressalta que a Tuper não é uma

Unidade Tuper Óleo e Gás
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A Tuper em síntese
3 bilhões (estimativa)

2021

826 mil

1971

2 mil
120 mil

6 milhões

250 mil

500
30

Faturamento
(R$, valor atualizado)
Capacidade instalada
(toneladas)
Funcionários

8

800
Área construída (m2)
3

5 mil
Área total (m2)

1

Plantas industriais

1

Unidades de negócios

Mercado Interno

Mercado Externo

Logística necessária –
terrestre e marítima:

Exportações constantes para

2.600
15
contêineres/mês
caminhões/mês

via cabotagem

EUA e América do Sul
Vendas aos EUA de cerca de

200
mil t
de tubos

de 2017 a 2020, para o setor
de Óleo e Gás.
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Corpo diretivo
Sob a liderança de Frank Bollmann, os negócios são conduzidos por
profissionais que se somam em suas competências e habilidades.
É um time que, de maneira fluida e prática, nutre a cultura e os
valores da Tuper.

Frank Bollmann

Presidente & CEO
20

Gustavo Bollmann

COO – Chief Operating Officer

Jailson Rodrigo Planca

CCO – Chief Commercial Officer

Alexandre Bollmann

Gerente Unidade de Negócios

Marc Leon Alphonse Ruppert
CFO – Chief Financial Officer
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Linha do tempo

Fundação da Metalúrgica
Sicap Ltda, produzindo
escapamentos
automotivos

Aquisição da
Simol Móveis,
que se
transformaria
em Tuper
Móveis

1971

1987

1981

Inauguração da
Tuper Metalúrgica S/A,
para fabricação de
tubos de aço
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Entrada no mercado
automotivo original
com sistema de
exaustão para
veículos, por
meio da parceria
formada pela joint
venture com a
empresa alemã
Eberspächer

1989

Nasce a
unidade Profil,
produzindo
telhas e perfis,
atual Tuper
Sistemas
Construtivos

2000

Aquisição
da Vanzin
Automotive, uma
das principais
concorrentes em
escapamentos
à época.
Abertura das
unidades Tuper

2006

Inauguração
da Unidade
Tubos
Especiais e
Componentes

Comercial

2008

2009

Unificação das marcas
Tuper, Sicap e Vanzin,
passando a utilizar
apenas Tuper

Início da produção de
tubos galvanizados
com a inauguração de
uma planta industrial

2010

Entrada no
mercado de
fabricação de
andaimes

2012

Inauguração da
Tuper Óleo e
Gás, uma das
mais modernas
plantas de
fabricação
de tubos do
mundo

2013

Parceria
estratégica da
Tuper com a
ArcelorMittal

2014

Implementação
de uma linha de
revestimento em
tubos para óleo e gás

2016

Tuper completa
50 anos e passa
por revitalização
da marca

2019

2021

Lançamento das
estacas tubulares
Tuper com
conexão rápida
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1
Década de 1970

Criação
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Primeira participação
da Sicap em eventos
de negócios: Feira do
Centenário de São Bento do
Sul, realizada nos galpões
da Indústria Artefama, 1973
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Do sonho à realidade:
nasce uma potência

Final da década de 1960. Feriado de 7 de setembro
em São Bento do Sul, tranquila cidade do planalto
norte catarinense, que ainda não havia chegado a
20 mil habitantes, mas crescia rapidamente. Enquanto um grupo de jovens amigos acompanhava o tradicional desfile cívico das escolas, um deles comentou:
“Quanta criança! Será que vai ter emprego para todas
aqui no nosso município?”.
Era uma preocupação pertinente. A cidade dependia basicamente da indústria moveleira. Diversificar a economia local era fundamental, mas como?
Iniciou-se um debate entre os amigos, que transformaram a conversa em um plano: investigar negócios que ainda não existiam na cidade. Se encontrassem uma ideia promissora, poderiam formar
uma sociedade.
Foi assim que eles descobriram uma carência da
região, que certamente ocorria também em outras
partes de Santa Catarina e do Brasil: a dificuldade
das oficinas mecânicas em obter escapamentos de
reposição. Era comum que veículos das mais diversas marcas precisassem de reparos nesse sistema,
26

São Bento do Sul em
1958, antes da fundação
da Metalúrgica Sicap:
oportunidade para
diversificar os negócios
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Do sonho à realidade: nasce uma potência

por conta dos danos decorrentes das más condições das estradas à época. Quando a única solução
era a troca do escapamento, a peça tinha que ser
encomendada em São Paulo, com prazo longo para
entrega e alto custo.
Assim surgiu a ideia de criar a primeira metalúrgica
de São Bento do Sul: a Sicap, palavra formada pela
junção de “silenciosos” e “escapamentos”. A data
oficial de fundação é 1º de fevereiro de 1971, estabelecida no contrato social para o início de funcionamento da empresa.
Era uma sociedade composta por quatro amigos, com
perfis complementares. Odenir Osni Weiss, que assumiu a direção do empreendimento, já tinha experiência como empresário – a família possuía moinhos
de trigo e uma casa comercial – e cuidaria da parte
administrativa e financeira. Seu cunhado Leonardo
Afonso Grosskopf, conhecido pelo apelido Nato, havia
sido mecânico ferramenteiro nas indústrias Condor
e decidira abrir sua ferramentaria. Ele ficaria à frente
da produção e seria auxiliado nessa missão por outro
dos sócios, Alfredo Eichstaedt, que até então trabalhava como latoeiro em sua própria oficina. O quarto
integrante da sociedade era Roberto Gschwendtner, concunhado de Alfredo. Havia sido mecânico na

São Bento do Sul dependia basicamente da indústria
moveleira. Diversificar a economia local e gerar
empregos era fundamental, mas como fazer isso?
28
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Primeiro contrato social:
o nascimento da empresa

Contrato formalizando
a sociedade que deu
origem à Metalúrgica
Sicap, com atividades
iniciadas em 1º de
fevereiro de 1971
29
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A Sicap foi assunto do
jornal comemorativo
ao centenário de São
Bento do Sul, em 23 de
setembro de 1973

concessionária Ford da cidade, mas em certo momento investiu as economias na compra de um caminhão,
o que o levou a viajar pelo país. Bem relacionado e
expansivo, ele comandaria a área comercial.
O início do negócio exigiu o máximo de esforço financeiro de cada um dos sócios, que direcionaram todas
as economias à ideia. Uma decisão difícil, pois todos
30
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já eram casados. Alguns tiveram até que se desfazer
do patrimônio acumulado até então – foi o caso de
Roberto, que vendeu o caminhão.
Uma ajuda importante foi a da lei municipal que
incentivava a instalação de novos setores econômicos na cidade. Com isso, os jovens empreendedores
puderam receber um terreno para a construção da
fábrica e tiveram acesso a um financiamento do
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), fundamental para a infraestrutura inicial e
a aquisição das primeiras máquinas.
Havia um entusiasta da ideia que não se tornou sócio-fundador, mas colaborou com a Sicap desde o
primeiro momento. Era o jovem Frank Bollmann,
21 anos, cunhado de Odenir e de Leonardo. Ele estudava Engenharia Mecânica na Universidade do Estado
de Santa Catarina (Udesc), em Joinville. Enquanto o
galpão era construído, Frank iniciou o desenvolvimento do ferramental para a fabricação daquele que
seria o primeiro produto da Sicap: o escapamento
de reposição para o modelo Jipe Willys. No dia 1º de
agosto de 1972, depois de formado, Frank tornou-se
funcionário oficialmente contratado.
Para desenvolver os primeiros moldes, os sócios
aproveitavam o fato de serem muito conhecidos na
cidade para pedir emprestados veículos das mais diferentes marcas e modelos. Os carros eram levados
à fábrica, onde tinham o sistema de escapamento
destrinchado para a produção de moldes. Quando a
empresa já havia alcançado uma variedade mínima
de modelos, Roberto voltou às estradas, como nos
tempos de caminhoneiro. Só que, dessa vez, ao vo31
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lante do seu Corcel. Levando consigo um catálogo
produzido a máquina de escrever, saiu pelo país
para mapear e visitar clientes em potencial. Cada
vez que voltava a São Bento do Sul, trazia uma pilha
de pedidos.
Alfredo decidiu sair da sociedade em 1973. Seus
25% foram adquiridos por cinco novos sócios –
Frank Bollmann e o pai, Ornith Bollmann, estavam
entre eles, além de Raulino Guido Hastreiter, Landivo
Stoeberl e Eloy de Castilho. Em setembro daquele mesmo ano, a Sicap marcou presença na grande
feira do centenário de São Bento do Sul, realizada
no galpão da fábrica de móveis Artefama, a maior
empresa da cidade à época. Em meio a dezenas de
anúncios e reportagens sobre a indústria moveleira,
o jornal comemorativo do evento deixava claro o impacto causado pelo surgimento de uma metalúrgica
na cidade.
O título da reportagem sobre a jovem Sicap mencionou o “barulho” causado pela empresa durante
o evento – o que pode ser interpretado tanto no
sentido figurado quanto literal. A recém-fundada indústria levou à feira um motor de fusca adaptado
para demonstrar seus escapamentos e, também, uma
prensa, com pressão de 40 toneladas, que fabricava
ao vivo os tampos dos silenciosos a partir de chapas
de aço. Os fortes ruídos chamavam a atenção dos
visitantes, curiosos com um processo industrial até
então jamais visto em São Bento do Sul – era impossível não se aproximar para verificar a novidade.
Havia um amplo mercado para conquistar, mas a
Sicap enfrentava uma dificuldade que ameaçava sua
32
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sobrevivência: a falta de regularidade no fornecimento de tubos, matéria-prima essencial para os
escapamentos. Os fornecedores nem sempre cumpriam os prazos de entrega e as quantidades encomendadas, possivelmente porque viam a produção
da Sicap ainda como muito pequena e fragmentada
em diversos modelos.
Em 1978, estando à frente dessas negociações, Frank

Alceu Moraes,
colaborador da
Expedição, com
um carregamento
de silenciosos para
a Mercedes-Benz:
encomendas
multiplicadas

foi a São Paulo com o objetivo de ter uma conversa
franca com o diretor da principal fornecedora. Não
obteve o nível de comprometimento que esperava e saiu dali decidido a dar um novo e desafiador passo: fabricar os próprios tubos de aço para
os escapamentos.
33

2
Década de 1980

Arrojo

34

Registro da primeira carga de tubos
de aço fabricados pela Tuper, em
1981. Na carroceria, Nato e Frank.
No chão, Geraldo dos Santos,
primeiro funcionário da empresa
35

Tempos de
expansão

Assim que voltou a São Bento do Sul, depois da reunião com o fornecedor em São Paulo, Frank lançou-se

36

Abertura da Rua 21 de

à missão de convencer os sócios sobre a pertinência

Maio, para acesso à Tuper.

de fabricar os próprios tubos. Ele sabia, entretanto,

Em 1992, a via teve o nome

que o sucesso do projeto dependeria basicamente da

mudado para Avenida

sua dedicação à ideia, pois seria preciso desenvolver

Prefeito Ornith Bollmann

o maquinário necessário.

Tratava-se de um novo negócio, com operação independente da Sicap. A fábrica de tubos seria uma fornecedora da empresa-irmã, solucionando o problema
da escassez de matéria-prima para a produção dos
escapamentos, mas poderia atender também a vários
outros clientes. Frank estava convicto de que o novo
projeto tinha potencial para se tornar bem maior que
o negócio original da Sicap.

Colaboradores da
metalúrgica fizeram
mutirões - conhecidos
na região como
“pixiruns” - para
limpar o terreno onde
a fábrica seria erguida

Batizada como Tuper, palavra formada pela junção das
sílabas iniciais de “tubos perfilados”, a nova unidade
começou a ser erguida num terreno que já pertencia à
família Bollmann – o pai de Frank, Ornith, colocou-se
à disposição para ser avalista dos empréstimos necessários. Enquanto isso, Frank mergulhou no estudo
técnico para desenvolver uma máquina formadora
37
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Ornith Bollmann
inaugura a produção
da Tuper, em 1981 –
e os primeiros tubos
saem no mesmo dia

38
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de tubos. Foram noites e noites debruçado sobre os
projetos, até iniciar a construção do equipamento.
Quando a formadora ficou pronta, em 1981, houve
uma grande festa para celebrar a inauguração. A fita
foi descerrada por Ornith, em reconhecimento ao
papel fundamental que ele exerceu para a materialização da ideia – além de colocar seus bens como
garantia, o pai de Frank estava cuidando de toda a
parte administrativa e financeira da nova unidade. A
primeira carga produzida pela formadora pioneira saiu
no mesmo dia da inauguração, processo que pôde
ser testemunhado pelos convidados. Uma prova de
solidez é que o equipamento continua produzindo
até hoje, ainda que tenha passado por alguns ajustes
tecnológicos naturais no decorrer de meio século.
Nascia a tradição de celebrar os avanços e as conquistas, algo que a Tuper sempre fez questão de manter,
mesmo nos momentos mais difíceis. A inauguração
de cada uma das demais formadoras de tubos, projetos também liderados por Frank, sempre mereceu
uma grande comemoração. Verticalizar a produção –
ou seja, fazer o máximo possível dentro de casa – é
uma estratégia que surgiu junto com a empresa e
proporcionaria excelentes resultados ao longo das
décadas seguintes.
Enquanto ampliava gradualmente sua participação na
empresa, Frank vivia intensamente o desafio da expansão dos negócios. Casado desde 1977 com Eliane Mari
Bollmann, grande parceira e conselheira, ele transformou a Tuper numa extensão natural de casa. Sempre
que precisava resolver algo na fábrica nos finais de
semana, levava os filhos, Alexandre, Gustavo e Karina.
39
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Atrativos para as crianças não faltavam: era no terreno
repleto de árvores frutíferas que Frank criava seus cães
perdigueiros. Sem falar, claro, no material de escritório.
De tanto respirar os ares do trabalho do pai, Gustavo
e Alexandre passaram a integrar o time da Tuper.
Gustavo também se dedicou à área técnica, tornando-se
o diretor industrial – curiosamente, ele nasceu no mesmo mês em que a Tuper teve a sua primeira produção de tubos, abril de 1981. Já Alexandre desde cedo
demonstrou ter um perfil mais voltado para gestão e
finanças. Apenas Karina, que se formou em arquitetura,
não seguiu carreira no negócio familiar. Frank deixou
claro para os filhos, desde o início, que seria preciso
mostrar valor para permanecer e crescer na empresa.
E que as cobranças seriam ainda maiores por eles pertencerem à família proprietária. Tanto Alexandre quanto
Gustavo iniciaram suas trajetórias como estagiários e
foram assumindo novas responsabilidades à medida que
demonstravam capacidade e maturidade para o cargo.
Os Bollmann são uma família tradicional de São Bento
do Sul. Foi o bisavô de Frank, o boticário Guilherme
Bollmann – imigrante da Alta Saxônia, norte da

Os Bollmann são uma família tradicional de São
Bento do Sul. Foi o bisavô de Frank, o boticário
Guilherme Bollmann – imigrante da Alta Saxônia,
norte da Alemanha, proveniente da cidade de
Köthen –, quem fincou raízes na cidade
40
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Alemanha, proveniente da cidade de Köthen –, quem
fincou raízes na cidade. Ele abriu uma farmácia de manipulação ao pé do morro da igreja matriz Puríssimo
Coração de Maria. A família teve a primeira marcenaria da cidade, propriedade de Carlos Bollmann, e
o primeiro jornal, Volkszeitung (Jornal do Povo, em

Ao lado do funcionário
Wilson Koch, Frank
visita as obras com
Gustavo (no colo) e
Alexandre (em pé)

alemão), sob a direção de Luiz Bollmann – um dos
familiares foi o primeiro tipógrafo a exercer a profissão em São Bento do Sul. Os Bollmann também
sempre cultivaram os dons musicais e incentivaram
a criação de instituições ligadas à música e à cultura.
Inspirado pela história familiar de empreendedorismo,
Frank desenvolveu um modelo de liderança baseado
no exemplo. Além de projetar e coordenar a construção
das formadoras, ele sempre se preocupou em conhecer profundamente o funcionamento de cada máquina.
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Já havia ficado claro que, além do aumento da
produção de escapamentos e tubos, o caminho
para o crescimento permanente da empresa
seria buscar novos mercados de atuação

Colocou a mão na massa, literalmente – tanto que
nenhum dos dedos das mãos escapou de alguma sutura. Hoje, é claro, os padrões de segurança
são outros.
Aos poucos, a Tuper foi se consolidando como grande empregadora em São Bento do Sul. Havia o desafio de formar a própria força de trabalho, considerando-se que a metalurgia era um setor até então
inédito na cidade. Para muitos dos jovens recrutados, aquele seria o primeiro emprego. A maioria nem
sequer havia tido contato com “modernidades” como
telefones e máquinas de escrever. Mas eram integrantes de famílias conhecidas e estavam dispostos a fazer o máximo para contribuir na construção
da empresa.
Quem já era funcionário sempre tinha um parente,
um amigo, um vizinho para indicar – aqueles que se
enquadravam no espírito da empresa eram acolhidos. A Tuper sempre apostou no desenvolvimento
da “prata de casa”, visão que jamais foi abandonada.
Hoje, muitos dos profissionais que ocupam os principais cargos têm um bom tempo de casa e galgaram
promoções ao longo de suas trajetórias na Tuper.
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A sensação, desde o início, era a de que se tratava de uma grande família. Depois do trabalho ao
longo da semana, era comum que todos se reunissem aos sábados e domingos para churrascos, jogos ou mesmo mutirões (conhecidos na região como
“pixiruns”) em benefício de algum projeto da empresa
ou de alguém que estava precisando de ajuda para
limpar um terreno ou erguer uma casa. Os diretores
e seus familiares sempre participaram intensamente
de todas essas atividades.
Como o desenvolvimento da primeira formadora de
tubos não assegurou 100% da produção dos diferentes formatos e bitolas necessários, foi preciso

Aos poucos, a Tuper

manter relacionamento com fornecedores por mais

foi se consolidando

algum tempo. Logo foi iniciado o projeto da segunda

como uma grande

formadora, que seria inaugurada em 1986 e ampliou

empregadora em

o grau de autonomia da Tuper.

São Bento do Sul
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Já havia ficado claro que, além do aumento da produção de escapamentos e tubos, o caminho para o crescimento permanente da empresa seria buscar novos
mercados de atuação. Com esse propósito a Tuper
abriu mais uma unidade em 1989, a Profil (palavra que
significa “perfil”, em alemão), que depois se tornou
a Tuper Telhas e hoje é chamada de Tuper Sistemas
Construtivos. Trata-se da unidade que desenvolve
sistemas para coberturas metálicas e soluções es-
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Tuper Telhas, atual Tuper

truturais e arquitetônicas em aço. A década chegava

Sistemas Construtivos,

ao fim com uma certeza para os colaboradores da

foi mais um passo rumo

empresa: se havia algo que eles jamais experimen-

à diversificação

tariam, trabalhando ali, seria rotina.

Tempos de expansão

Desbravadores de mercados
Enquanto a Tuper avançava na transformação do aço para várias
outras aplicações, a Sicap expandia-se no atendimento ao mercado

Cenas de uma viagem
de 45 dias pelo Brasil,
realizada na década
de 1980 por Roberto
Gschwendtner e Gildo
João Linzmeyer, a
bordo do heroico
Corcel II da empresa:
teve até balsa para
chegar a Manaus (AM)

“Temos motivos para celebrar a trajetória da Tuper, sabendo que na
formação dessa empresa há muitos traços do nosso pai. Com muita
dedicação e esforço ele conectou os clientes aos produtos. Ele não
gostava de falar de problemas, mas certamente enfrentou muitas
dificuldades em suas viagens.” (Declaração para este livro dos filhos
de Roberto, Carlos Gschwendtner e Cleide Regina Gschwendtner Weiss)
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Formadoras de Tubos
As formadoras são
os equipamentos fundamentais
empregados nas
linhas de fabricação de tubos
de aço com solda
longitudinal. A partir de bobinas de
aço, formam tubos
de seção redonda, retangular e
quadrada ou ainda com geometria
complexa.

Formadora I - 1981
Formadora III - 1997

Formadora II - 1986
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Formadora VII - 2012

Formadora IV - 2002

Quando a empresa tomou a
decisão estratégica de fabricar
os próprios tubos, ficou sob
responsabilidade de Frank
Bollmann projetar e executar a
primeira formadora de tubos da
Tuper, inaugurada em 1981. Desde
então, já foram colocadas em
atividade outras cinco formadoras,
contemplando diferentes
bitolas (a número VI está em
construção). A inauguração de
cada uma delas foi amplamente

Formadora V - 2010

celebrada, como marco importante
da evolução da empresa.
47

Formadora I em 1983:
máquina pioneira
passou por ajustes
tecnológicos ao longo
dos anos, mas continua
em plena atividade
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Equipe de colaboradores
da Tuper diante
da Formadora II,
inaugurada em 1986
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Década de 1990

Confiança
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Última década do
milênio foi de grande
expansão para a Tuper
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Crescimento
ano após ano

Em 1993, Frank Bollmann assumiu como prefeito de
São Bento do Sul. Decidiu lançar-se candidato para
contribuir com a construção de uma cidade prepaCatálogo bilíngue publicado

rada para o futuro. Estava convicto, no entanto, de

no início da década de 1990

que seria possível conciliar o comando do executivo
municipal com as atividades empresariais. E assim
fez, ainda que muitas vezes tenha sacrificado o descanso, os finais de semana e as horas de sono, que
nunca foram muitas.
Frank cumpria expediente na prefeitura e ainda encontrava tempo para passar diariamente na
empresa – às vezes ia durante o dia e também
à noite, para checar se tudo estava indo bem e
dar encaminhamentos às questões mais urgentes.
O modelo para tal decisão era o próprio pai,
Ornith, que também havia sido prefeito e não abandonou as atividades profissionais por conta disso.
Apreciador de música, contador autodidata, tesoureiro na comunidade luterana, campeão de bolão,
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Campanha da Tuper, em

enxadrista entusiasmado, admirador da nature-

1993, ressalta o quanto seus

za, Ornith era uma grande referência para o filho,

produtos faziam parte do

que herdou vários de seus interesses. Olga, a mãe,

cotidiano das pessoas

também foi uma inspiração, especialmente pelo

Mesmo exercendo
cada vez mais o lado
executivo, Frank nunca
deixou de atuar como
engenheiro na empresa
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caráter conciliador – não conseguia guardar mágoa
de ninguém.
Em 1996, a Tuper apresentou uma ideia arrojada ao
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Material Elétrico
e Informática de Santa Catarina (Sintimesc): abolir
o uso de cartão-ponto na fábrica. A proposta foi
aprovada em acordo coletivo, e desde então passou a ser renovada ano a ano. A empresa tornou-se,
assim, pioneira na política de horários flexíveis. “Muita gente me disse que era loucura, que a empresa
ficaria vulnerável. Mas sabíamos dos vínculos de
confiança mútua que estávamos construindo com os
nossos colaboradores”, contou Frank numa reportagem da revista Exame, em novembro de 2013, sobre
a iniciativa, credenciada por ele ao entendimento de
que as relações entre empregadores e colaboradores
deveriam se basear em confiança e respeito. A reportagem representava o reconhecimento nacional,
em um grande veículo da imprensa especializada,
sobre a modernidade da gestão da Tuper.

“Sabíamos dos vínculos de confiança
mútua que estávamos construindo com
os nossos colaboradores”, contou Frank
numa reportagem sobre a iniciativa de
abolir o uso de cartão-ponto na fábrica
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Frank com o ex-governador de
Santa Catarina Vilson Kleinübing
(acima), com o ex-presidente do
Brasil Fernando Henrique Cardoso
(à direita) e, como prefeito, ao lado
de Pelé e dos ex-governadores
catarinenses Paulo Afonso Vieira
e Esperidião Amin (abaixo), na
abertura dos Jogos Abertos de
Santa Catarina (Jasc) de 1996,
realizados em São Bento do Sul
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As equipes da Tuper passaram a ser autogeridas,
com eventuais necessidades individuais de mudança de horário sendo negociadas diretamente com
a liderança mais próxima. A possibilidade de substituir o cartão-ponto por um controle alternativo,
registrando apenas as exceções no sistema, estava
prevista por uma portaria do Ministério do Trabalho
e Emprego.
Outra atividade à qual Frank se lançou enquanto era
prefeito foi o “xodó” de sempre: o desenvolvimento de
uma nova máquina formadora de tubos. A Formadora III
foi inaugurada em 1997, último ano de mandato
de Frank como prefeito. Ao final daquele período
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Frank (à direita) com
o prefeito da cidade
alemã de Hannover,
Herbert Schmalstieg (ao
centro) e o empresário
Constantino Bäumle: visita
durante a participação
da Tuper na Feira de
Hannover, no estande
do Sebrae, em 1993

Crescimento ano após ano

exaustivo, estava claro que seria preciso decidir entre
um caminho ou outro, pois continuar conciliando as
duas atividades seria inviável. Entre seguir carreira
política e permanecer à frente da Tuper, ele não teve
dúvidas de que era na empresa que ficaria – pois estava convicto de que poderia contribuir de forma mais
efetiva e perene para o desenvolvimento da região dedicando-se à vida corporativa. A preocupação com os
interesses coletivos manteve-se por meio da atuação
em diversas associações empresariais e instituições
comunitárias – e culminaria com o recebimento por

Primeira feira realizada
pela Fundação Promotora
de Eventos de São Bento
do Sul (Promosul), em
1996, com a presença da
Tuper Móveis. A Promosul
é um pavilhão de eventos
construído por iniciativa
de empresas locais,
entre elas a Tuper

Frank, em 2014, da Ordem do Mérito Industrial da
Confederação Nacional da Indústria (CNI), a mais alta
comenda do setor no Brasil.
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Diversificação

60

Participação feminina na força
de trabalho da Tuper ganhou
impulso ao longo dos anos

61

Investimento
nas pessoas

O milênio começou com passos importantes para a
Tuper: a empresa ingressou no segmento de sistemas
de exaustão para a indústria automobilística, conhecido pela sigla em inglês OEM (Original Equipment
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A Tuper possui um

Manufacturer). Com isso, deixava de fabricar apenas

programa específico

escapamentos para reposição e passava a fornecer

para receber, avaliar e

peças originais para veículos zero quilômetro, das mais

premiar as ideias dos

diversas marcas. Dessa forma, desenvolveria produtos

colaboradores: o GAS

com maior valor agregado e tecnologia avançada, o

(Gestão Autônoma

que conectou a indústria de São Bento do Sul de vez

de Soluções)

ao mercado global.

Todo o desenvolvimento da Tuper Exhaust Systems ocorreu em sintonia com a demanda por sistemas de controle da poluição, exigência ambiental que ganhava cada
vez mais relevância no Brasil. Ao fornecer sistemas de
exaustão para as maiores montadoras do país, a Tuper
passou a ter importante participação no pós-tratamento
de gases de exaustão para veículos comerciais, em atendimento às normas do Programa de Controle da Poluição
do Ar por Veículos Automotores (Proconve P-7).
A Tuper havia se tornado uma grande referência empresarial em São Bento do Sul e para todo o Brasil.
Muitos jovens passaram a sonhar em trabalhar na
companhia, reconhecida pela combinação entre desenvolvimento profissional e ganho financeiro acima

Convenção de vendas

da média regional, com gestão moderna e democrática.

(abaixo) e formatura da

Um dos maiores atrativos era o incentivo ao estudo,

Academia do Conhecimento

com o apoio da empresa para cursos técnicos, supe-

Tuper, que ofereceu

riores ou de pós-graduação.

premiação com viagem
técnica para a Alemanha

Os colaboradores foram convocados a participar ativa-

aos colaboradores

mente da busca pela melhoria constante, por meio de

(foto do centro)
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iniciativas como os Grupos de Alavancagem de Soluções (GAS) – que mais tarde teriam o nome trocado
para Gestão Autônoma de Soluções, sem perder a sigla
consagrada. Trata-se de um programa de sugestões que
oferece premiação para ideias bem-sucedidas.
Consolidavam-se alguns dos pilares do estilo de gestão da Tuper, como a simplicidade, a transparência e
a objetividade, que continuam valendo plenamente
hoje. Uma das medidas adotadas para tornar o dia a
dia mais dinâmico é a realização de reuniões com pauta definida e atenção à pontualidade. Esses mesmos
princípios sempre guiaram, também, a relação com
fornecedores, clientes e parceiros comerciais.
Reuniões com duração
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pré-estabelecida

Novo impulso à diversificação ocorreu em 2006, com

e pautas claras: a

o lançamento da unidade Tubos Especiais e Compo-

objetividade sempre foi

nentes (TEC), desenvolvedora de produtos com ainda

um princípio essencial no

mais valor agregado, feitos sob medida para necessi-

cotidiano da empresa

dades específicas dos clientes. Trata-se da fabricação
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de peças e componentes tubulares para a indústria
automotiva – duas rodas e quatro rodas –, além de
tubos trefilados para diversos segmentos de mercado.
Para atender ao alto grau de exigência da indústria automotiva, a Tuper investiu fortemente em tecnologia no

Dar espaço a novos
talentos tem sido uma
diretriz da Tuper ao
longo da sua trajetória

parque fabril, adquirindo máquinas e equipamentos de
última geração, a maioria de origem alemã ou italiana.
O crescimento do grupo dava-se também por aquisições. Em 2008, a Tuper adquiriu uma tradicional concorrente na área de escapamentos, a Vanzin, sediada
em Xanxerê (SC), a 400 quilômetros de São Bento do
Sul, o que exigiu grande esforço logístico e estratégico
da gestão. Com 400 funcionários, a Vanzin enfrentava dificuldades financeiras. A transação consolidou a
Tuper na posição de liderança nacional no mercado
de escapamentos para reposição e envolveu também
a transportadora Transpeças e a Vanfix Plásticos, instalada em Curitiba.
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Com a aquisição da Vanzin, o grupo passou a ter três
marcas para gerir: Tuper, Sicap e Vanzin. Isso tornava
mais complexo o dia a dia, tanto internamente quanto
junto ao mercado e aos clientes. Um trabalho conduzido por uma consultoria de branding levou à conclusão
de que a denominação Tuper congregaria todos os
negócios da empresa, ganhando forças para consolidar-se como marca única da companhia.
Mesmo com a unificação das marcas, Sicap, Tuper e
Vanzin ainda funcionavam como organizações, em muitos aspectos, independentes. Houve um forte trabalho,
incluindo gincanas de integração e intercâmbio entre
colaboradores, no sentido de vencer resistências e aproA atenção aos detalhes,

ximar as equipes. Era preciso reforçar o sentimento de

sempre em busca do

que todos estariam verdadeiramente do mesmo lado.

melhor resultado, é
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um dos princípios dos

Tantas novidades suscitaram um evento que entrou

processos na Tuper

para a história da Tuper, o “Dia D”, realizado em 14 de
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novembro de 2008. O objetivo era congregar toda a equipe em torno dos mesmos valores. Uma das estratégias
usadas para isso durante o evento foi o depoimento dos
fundadores, dos colaboradores mais antigos e de clientes. O encontro fortaleceu os seis Valores Tuper – Cliente, Superação, Segurança, Comprometimento, Respeito
e Resultado – e também as atitudes que sintetizam a
prática cotidiana de cada um desses valores: Satisfaça

A Tuper já teve vários
momentos em que
reavaliou objetivos e
reconheceu a contribuição
de todos, como no caso
do “Dia D”, realizado em
14 de novembro de 2008

os clientes, Faça sempre mais, Elimine os riscos, Seja
responsável, Respeite a todos e Busque a excelência.
Reforçar os valores era uma estratégia para enfrentar
problemas comuns a todas as corporações naquele
início de milênio, como as rápidas mudanças no mercado, a multiplicação da concorrência, a competição
agressiva, a falta de recursos e de matérias-primas, o
excesso de oferta de produtos e o “apagão” de competências profissionais. Para os colaboradores Tuper, a
sensação geral ao final do “Dia D” foi a de que o grupo
estava saindo renovado e ainda mais forte daquele
grande encontro.
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Celebrar as conquistas

Festa de aniversário de 10 anos da Tuper Tubos, em 1991, na
Associação Recreativa e Esportiva da Tuper (Arsiper)

Comemorações dos 20 anos da Tuper Tubos, em 2001
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Homenagem aos colaboradores com mais tempo de casa, em 2006

Bolo em celebração aos 25 anos da Tuper Tubos, no refeitório da empresa, em 2006
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Inovação
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A chegada da Tuper
aos mercados mais
exigentes contribuiu
para elevar ainda
mais os padrões
de qualidade
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Inovar para
crescer
sempre
Participação da Tuper,
com toda a linha
de produtos para a
construção civil, na
edição de 2012 da Feira
Internacional da Indústria
da Construção (Feicon),
um dos maiores eventos
do setor na América Latina

Em 2010, dando sequência ao projeto de diversificação, a Tuper iniciou a produção de tubos galvanizados com a instalação de uma fábrica específica para essa linha. Nesse mesmo dia, inaugurou a
Formadora V, que ampliou a atuação da empresa no
mercado de tubos de condução pretos e galvanizados, com bitolas maiores, e também no mercado de
tubos estruturais.
Naquele mesmo ano, a empresa decidiu investir num
projeto ousado: a construção de uma fábrica de tubos
com grandes diâmetros, para atender principalmente
ao mercado de óleo e gás, que se mostrava promissor
no Brasil com a descoberta do pré-sal pela Petrobras.
A nova fábrica produziria também tubos estruturais
para as indústrias naval, rodoviária, ferroviária, agrícola,
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de grandes construções, entre outras. Havia grande
expectativa por um impulso nas obras de infraestrutura em decorrência da realização no Brasil da Copa
do Mundo de Futebol, em 2014, e das Olimpíadas, em
2016, eventos que envolveriam várias cidades-sede
das competições, em diferentes estados.

Novas áreas de atuação,
como a Tuper Óleo e
Gás (TOG), ampliam o
mercado da empresa –
na foto, imagem da sede
administrativa da unidade

A nova unidade, Tuper Óleo e Gás (TOG), foi inaugurada com uma grande festa em 14 de setembro de
2012, mais de dois anos depois do início da construção. Tratava-se de uma fábrica-modelo, pois a Tuper
seria a única empresa de capital 100% nacional a
fabricar esses produtos no Brasil. Era, portanto, um
símbolo de crescimento e diversificação. Com 34,5
mil m2 de área construída e investimentos totais de
aproximadamente R$ 200 milhões – compostos por
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recursos próprios e de terceiros –, a fábrica foi proFrank Bollmann e Gabriel

jetada para produzir tubos line pipe (para condução

Jeszensky, consultor de

de óleo, gás, minerais e combustíveis) e tubos casing

mercado, acompanhando

(utilizados para revestimentos de poços de petró-

os testes de produção do
primeiro tubo para o setor
de Óleo e Gás

leo ou gás), além de tubos estruturais e industriais
pretos e galvanizados. O maquinário que equipou a
nova unidade veio de fornecedores da Alemanha, da
Itália, da Áustria, dos Estados Unidos e da França.
A Formadora VII, desenvolvida para equipar a nova
unidade, produziu o primeiro tubo em 26 de janeiro
de 2012. O pedido inicial, de 200 toneladas de tubos,
foi fechado para entrega em 15 de março nas obras do
Estádio Governador Plácido Castelo, também conhecido como Arena Castelão, em Fortaleza (CE), uma das
sedes da Copa do Mundo de 2014. Já os pedidos para o
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setor de Óleo e Gás não estavam chegando conforme
esperado, o que deixava a produção da unidade bem
abaixo da capacidade anual de 180 mil toneladas.
Manter a idoneidade sempre foi e continuará sendo
um princípio inegociável para a Tuper. A empresa teve
grande dificuldade para se habilitar como fornecedora da Petrobras ao recusar “atalhos” propostos
ao longo do processo. A etapa de habilitação, que
deveria ser efetivada em cerca de seis meses, foi
inexplicavelmente prolongada por dois anos, o que
impediu o retorno dos investimentos na velocidade
esperada. Os motivos para todas essas dificuldades não tardariam a ficar claros, entretanto: logo
surgiram denúncias de um esquema bilionário de

Inauguração da unidade

favorecimento de fornecedores e desvio de verbas

Tuper Óleo e Gás, em

públicas envolvendo a Petrobras. Mas a Tuper per-

14 de setembro de 2012
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maneceu firme em seus valores e propósitos, e passou a desbravar outros mercados para aplicações
dos tubos da TOG.
Em 2015, em meio a uma situação econômica difícil
no Brasil, a crise financeira instalou-se definitivamente na Tuper. A unidade de Xanxerê – a antiga
Vanzin – teve que ser fechada. Foi preciso demitir
muita gente, incluindo vários diretores – o número de
posições na diretoria foi gradualmente reduzido de 12
para apenas quatro. Quem ficou teve que demonstrar
resiliência por conta de todas as dificuldades, que
incluíam atrasos nos pagamentos de salário. As manifestações diárias dos colaboradores continuaram
sendo de grande esperança e confiança no futuro da
empresa, entretanto.
A credibilidade da Tuper no mercado, além do reconhecimento pela qualidade dos produtos e da grande
capacidade técnica e comercial, levou à solução que
a recolocou no trilho da saúde financeira: a associação estratégica com a ArcelorMittal, líder no mercado global de aço, que adquiriu 40% da companhia
catarinense. A negociação estendeu-se por um ano
e envolveu uma cuidadosa auditoria, realizada pela
respeitada KPMG, sobre os mais diversos aspectos
da Tuper, que passou plenamente na avaliação – um
verdadeiro atestado de idoneidade.
Havia inúmeros detalhes a acertar para a materialização
do acordo. Cada etapa da negociação foi acompanhada
com expectativa pelos colaboradores da Tuper e seus
familiares. Para a felicidade de todos, tudo foi resolvido
e a empresa encontrou, assim, a saída para dar continuidade à trajetória de sucesso percorrida até então.
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Em 2013, a Tuper iniciou mais um negócio: a fabricação de
andaimes e escoras metálicas, produtos que têm como base os
tubos, especialidade da casa. Desenvolveu uma linha completa
para uso na construção civil e possível aplicação também em
eventos artísticos e esportivos. A novidade foi apresentada ao
mercado através de uma coletiva de imprensa, em fevereiro
de 2013 (fotos acima), e lançada nas feiras Feicon e Concrete
Show, em São Paulo, naquele mesmo ano.
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Sediado em Luxemburgo, o grupo ArcelorMittal, produtor de aço líder no mercado global, é fruto da união
entre a europeia Arcelor e a anglo-indiana Mittal Steel.
É uma potência global, com clientes em 160 países e
quase 190 mil empregados. No Brasil, a empresa opera
na produção de aços longos e planos de alta qualidade para as indústrias automobilística, de eletrodomésticos, embalagens, de construção civil e naval,
com capacidade instalada superior a 12,5 milhões de
toneladas por ano. Atua também em outros setores,
como mineração, geração de energia e tecnologia da
informação. Com plantas industriais em seis estados,
emprega mais de 16 mil pessoas no país.
Para reforçar o time de gestão da Tuper, o executivo
luxemburguês Marc Leon Alphonse Ruppert foi recebido como representante da ArcelorMittal, assumindo a diretoria financeira. A parceria estabelecida,
adequada para ambas as partes, permitiu a volta da
liquidez e dos investimentos na Tuper – que, a partir
daí, se recuperaria gradualmente, chegando em boas
condições ao final da década.
Esse período reservou, ainda, mais uma novidade:
o lançamento das estacas tubulares com conexão
rápida, grande inovação da Tuper no setor da construção civil, com patente requerida no Brasil e na
Europa, além de países como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Índia, México e China. Fabricadas em
aço-carbono, as estacas tubulares trazem eficiência e
economia à etapa de fundação das obras, aplicando o
conceito de conexão rápida – utilização de uma peça
pronta, de fácil manuseio e produzida com precisão
para a acoplagem interna. Essa inovação permite que
as emendas sejam executadas com mais rapidez,
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simplicidade e segurança, eliminando a necessidade
de solda. Com isso, o processo de cravação torna-se
até duas vezes mais ágil. O lançamento está sintonizado com a tendência de maior utilização de aço pela
construção civil no Brasil, a exemplo do que ocorre
nas principais economias do mundo.
Em conformidade com o alto padrão de segurança e
de performance estabelecido pela Tuper, o desenvolvimento do novo produto incluiu uma ampla bateria
de ensaios e de provas de carga. Esse processo contou com a participação essencial do engenheiro civil

As estacas metálicas

e professor doutor Nelson Aoki, grande referência na

tubulares com conexão

área de fundações, com atuação no projeto e na exe-

rápida foram testadas na

cução de diversas obras relevantes no país. A empre-

estrutura do Centro de

sa estabeleceu, também, uma parceria com o Centro

Inovação em Construção

de Inovação em Construção Sustentável (CICS) do De-

Sustentável (CICS),

partamento de Engenharia de Construção Civil da Es-

na Universidade de

cola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP).

São Paulo (USP)
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A Tuper dispõe de
estrutura sólida para
o desenvolvimento
de novos produtos,
com laboratórios
equipados para realizar
análises químicas,
ensaios mecânicos
e metalúrgicos,
alinhados aos melhores
conceitos mundiais

A parceria inclui a construção da nova sede do CICS,
no campus Butantã da USP, em São Paulo, com fundações utilizando estacas tubulares com conexão
rápida fornecidas pela Tuper.
Esse produto representa mais um marco na trajetória
da Tuper de incessante busca por inovações. O maior
símbolo desse processo é o depósito de mais de 30
pedidos de patentes, nacionais e internacionais. Todos esses investimentos em inovação e tecnologia
não significam, no entanto, que o acesso está restrito
às grandes corporações. Hoje, a Tuper conta com um
amplo portfólio de produtos, vendidos a uma base de
mais de 30 mil clientes com os mais diversos perfis.
A Tuper Automotive – Escapamentos, por exemplo,
atende desde pequenas oficinas até grandes distribuidores e centros automotivos, enquanto a Tubos
abastece desde serralheiros com atuação local até
grandes obras de engenharia.
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Catálogos de produtos são referências no mercado

Referências fundamentais para os
clientes, os catálogos dos produtos
Tuper demonstram a expansão e a
variedade das linhas da empresa
ao longo dos anos. Contendo
dados técnicos, são utilizados
também por engenheiros,
calculistas e projetistas. Edições
atuais (acima) e de 1997 (ao
lado, à esquerda). Nas duas
imagens ao lado, à direita,
edição de bolso (2001). Hoje, os
catálogos estão disponíveis em
versões impressas e digitais.
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O tripé dos investimentos sociais
Cultura, esporte e educação são as áreas em que a Tuper
concentra seus projetos voltados à comunidade

A Tuper tem patrocinado
uma série de atividades
universitárias, como
o desenvolvimento de
protótipos de veículos

A empresa prestigia
diversas modalidades
esportivas. Aqui, a
Brasília que aparece
na página 99 deste
livro participa de uma
prova automobilística
com o apoio da Tuper
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Iniciativas educacionais,
como o Programa
Educacional de
Resistência às Drogas
(Proerd), contam com o
apoio da Tuper

Tradição histórica em
São Bento do Sul e dentro
da família Bollmann,
a música também é
incentivada pela empresa

Da escolinha de futsal
ao patrocínio de
equipes profissionais,
a Tuper incentiva a
prática de esportes em
todas as idades
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Tuper Sistemas
Construtivos,
uma das unidades
da empresa
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O conhecimento é
transmitido pelos
colaboradores mais
experientes aos
novos contratados
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A Tuper está preparada para fornecer produtos
certificados de alta qualidade e confiabilidade, que têm
como base as normas ABNT NBR, API, ASTM, DIN EN e
os certificados IATF, API e ISO, além de estar capacitada
para atender a requisitos adicionais, especificados pelos
clientes. Os investimentos aplicados em equipamentos,
desenvolvimento e treinamentos superam os padrões
estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais.
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Consolidação
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A nova década inicia-se com um desafio
adicional: a pandemia de covid-19,
que parou o mundo. E mais uma vez o
engajamento do time Tuper se fortaleceu
para que a empresa continuasse crescendo
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Amplo horizonte
à frente

Em 2020, a Tuper marcou presença como a 35ª maior
empresa de Santa Catarina, de acordo com o ranking
produzido pela revista Amanhã em parceria com a consultoria PwC. A publicação ordena as empresas por Valor
Ponderado de Grandeza (VPG), indicador que leva em
conta a combinação de três fatores: patrimônio, receita
líquida e resultado líquido do exercício. Já no ranking
nacional do jornal Valor Econômico, a Tuper ficou na
548ª posição entre as 1.000 maiores empresas do Brasil.
Mesmo com a crise global decorrente da pandemia de
covid-19, a Tuper chegou ao ano do cinquentenário de
maneira marcante, tendo alcançado o melhor Ebitda
(lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de toda a sua trajetória. O projeto para a década que está começando é aumentar a produção mês a
mês até chegar à meta anual de 500 mil toneladas de
aço processadas. Tudo isso para continuar atendendo
com excelência aos padrões nacionais e internacionais
de qualidade.
O respeito ao meio ambiente é uma prática que a Tuper
sempre priorizou, tanto na busca pela redução dos
impactos decorrentes do processo produtivo quanto
92

A Tuper é feita da união
da força do aço com a
capacidade humana
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A Tuper fomenta o
uso sustentável de
energia elétrica com a
contratação de fontes
renováveis – eólica,
pequenas centrais
hidrelétricas, biomassa
e solar, entre outras

nas ações de educação ambiental junto aos seus colaboradores. Um exemplo é a utilização de cisternas que
permitem armazenar até 750 mil m3 de águas pluviais,
tratadas e reutilizadas nos processos industriais. Em
2021, cerca de 96% dos resíduos gerados nos processos produtivos da empresa são reciclados. Também a
matéria-prima, por ser 100% reciclável, contribui para
que toda a sucata seja reaproveitada na fabricação de
mais aço. A empresa realizou, ainda, o plantio de mais
de 500 mil mudas de palmito, sem propósito comercial, além de 45 mil árvores nativas e mais de 200 mil
mudas de outras essências na última década.
E, claro, a Tuper jamais deixará de apostar no desenvolvimento dos colaboradores, caminho para que a
organização continue crescendo, assim como ocorreu
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ao longo dos seus primeiros 50 anos de história. O
ano de 2021 começou com mais de 300 colaboradores
participando de cursos subsidiados pela companhia,
desde ensino profissionalizante até pós-graduação,
por meio de parcerias com renomadas instituições de
ensino superior. Em 2020, foram 23,5 mil horas de treinamento, resultado de investimentos de R$ 1,4 milhão.
O compromisso de transparência na relação com a
equipe continua mais firme do que nunca, reforçado
por diversos canais de comunicação interna, tanto impressos quanto digitais. A diretoria mantém reuniões
bimestrais com toda a equipe de gestores, para repassar
informações relevantes sobre o desempenho do negócio
e a performance dos indicadores, além de abrir espaço
para perguntas e debates. Da mesma forma, os gestores
são estimulados a realizar reuniões mensais com suas
equipes, disseminando as informações recebidas da
diretoria e reforçando metas e conceitos.
O programa Gestão Autônoma de Soluções (GAS), que
incentiva os colaboradores a apresentar sugestões de
melhorias nas mais diversas áreas, teve 899 ideias
apresentadas ao longo de 2020, das quais 431 foram
aprovadas e 198 efetivamente implantadas, o que gerou a eliminação de 126 condições inseguras e economia de R$ 637 mil a partir das medidas adotadas.
Com isso, foram pagos R$ 120 mil em premiação. Outra poderosa ferramenta de gestão é o Diálogo Diário
de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (DDSMS), que
reafirma um dos principais valores da Tuper, a segurança dos colaboradores. Essas conversas dos líderes
com as equipes são realizadas no próprio ambiente
de trabalho, onde os cuidados são relembrados e a
necessidade de atenção aos riscos é reforçada.
95

A Tuper investe no
desenvolvimento dos
colaboradores e renova a
cada dia o compromisso
de transparência na
relação com a equipe
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Família sempre presente

Família Bollmann na solenidade de entrega da Comenda Nacional
do Mérito Industrial, concedida pela CNI a Frank (Fiesc, 2014)

Dona Olga Bollmann inaugura Formadora III, em 1997
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Eliane e Frank Bollmann na entrega da
Ordem do Mérito Industrial de Santa
Catarina, concedida pela Fiesc, em 2007

Sr. Ornith Bollmann aciona a Formadora I, em 1981

Amplo horizonte à frente

Leonardo A. Grosskopf (Nato) com o filho Henry, a esposa
Sonja Bollmann Grosskopf (de frente) e Romilda Koetzler, sogra de Henry

Quem vive em São Bento do
Sul certamente já ouviu falar
que a Tuper é uma grande
família. Essa afirmação
resulta de fatores como o
ótimo ambiente de trabalho, o
incentivo ao desenvolvimento
profissional e pessoal e a
presença de muitos familiares
de colaboradores no ambiente
de trabalho. A família dos
proprietários também se faz
Henry e Nato à frente da lendária Brasília

sempre presente
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A preparação deste livro incluiu sessões de fotos no final de 2020 e
início de 2021. Na página ao lado, Frank Bollmann com os filhos Gustavo
e Alexandre, cujos perfis complementares certamente ajudarão a
Tuper no rumo do futuro. Acima, o querido Leonardo Afonso Grosskopf
(Nato) com o filho Henry, que também trabalha na empresa. Poucas
semanas depois dessa foto, e exatamente quatro dias depois de a Tuper
comemorar seu cinquentenário, Nato nos deixou. Seu legado de trabalho
e dedicação ao coletivo certamente serão sempre lembrados e honrados.
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Para sempre
em nossa memória

Esta foto histórica registra verdadeiros exemplos de empreendedorismo, garra e
respeito a todos. Reúne três dos fundadores da Tuper com Frank Bollmann, que
esteve ligado à empresa desde o início e logo se tornou sócio. Da esquerda para
a direita: Odenir Osni Weiss, Frank Bollmann, Leonardo Afonso Grosskopf (Nato) e
Roberto Gschwendtner. Os dois últimos, já falecidos, deixaram imensa saudade.
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Leonardo Afonso Grosskopf
29/10/1939 - 05/02/2021

A Família Tuper
está de Luto
É com profundo pesar que a Tuper
comunica o falecimento de um dos
seus sócios-fundadores,
Leonardo Afonso Grosskopf,
conhecido como Sr. Nato.
Extremamente querido pelos
colaboradores da empresa, ele foi um
dos responsáveis pela criação, no dia
1º de fevereiro de 1971, da
Metalúrgica Sicap, atual Tuper.
Recentemente, o Sr. Nato participou
ativamente das celebrações dos 50 anos
de fundação da empresa, que incluíram
uma sessão de fotos na fábrica.
É esse sorriso e o grande legado
de um homem forte e amável
que guardaremos para sempre em
nossos corações.
Família Tuper.

Publicações
que marcaram
momentos de
luto para a
empresa
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o futuro
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Como parte das celebrações do cin-

racterísticas da sua cultura. A data

quentenário, a Tuper realizou um

definida para anunciar essas novida-

amplo processo de reavaliação e

des não poderia ser mais propícia:

modernização da sua marca e orga-

9 de abril, Dia Nacional do Aço, a ma-

nizou uma imersão em seu DNA para

téria-prima que possibilitou o surgi-

transformar em palavras o propósito

mento e impulsionou o crescimento

da empresa: “Inspirar pessoas a criar

da empresa, que hoje tem 2 mil fun-

soluções surpreendentes” – uma fra-

cionários e capacidade produtiva de

se que sintetiza várias crenças e ca-

826 mil toneladas por ano.

O evento precisou ser realizado em

Barabach (soldador de produção, 41),

formato digital, por conta da pandemia.

Henrique Antonio Rocha (analista de

Se não fosse por essa circunstância,

engenharia, 40), Jonas Luis Meros (su-

certamente seria a típica ocasião em

pervisor de qualidade, 39), Valdir Alexi

que todos se reuniriam para celebrar

(gerente de Tecnologia da Informa-

mais uma etapa importante da traje-

ção, 38), Ademir Schiessl (gerente de

tória da empresa. Explorando o novo

ferramentaria, 37), Fabiano Sebastião

formato de comunicação, a transmis-

Piontkewicz (monitor de acabamen-

são ao vivo foi repleta de informações

to, 37) e Ildefonso José Buchinger

relevantes e momentos emocionantes

(supervisor de ferramentaria, 36). Se

– como, por exemplo, os comentários

não tivesse se tornado sócio, o pró-

e as lembranças de Frank Bollmann a

prio Frank Bollmann seria o funcionário

partir de algumas das fotos seleciona-

mais antigo, com 48 anos de casa. “No

das para este livro, retratos de momen-

dia 1º de agosto de 2022 teremos outro

tos marcantes da trajetória da Tuper.

cinquentenário para comemorar, o da
minha contratação”, ele brinca.

Ao ver as obras iniciais da Metalúrgica
Sicap, por exemplo, Frank recordou

Ao remodelar sua marca, que simbo-

o entusiasmo com que participou do

liza a modernização da empresa e a

projeto, antes mesmo de se tornar um

busca por novos desafios e oportuni-

dos sócios. “Tínhamos um tratorista, o

dades de negócios, a Tuper juntou-se

Siqueira, que estava fazendo a terra-

a um grupo de grandes empresas que

planagem do terreno. Cada vez que ele

já passaram pelo chamado rebranding.

parava para almoçar ou tomar um café,

Com o envolvimento de toda a diretoria

eu assumia o trator para não deixar o

e conduzido pela área de marketing,

motor esfriar”, relatou Frank.

o projeto atualizou o design da marca,
sem perder a conexão com referên-

Outro momento especial da comemo-

cias importantes na história da Tuper.

ração dos 50 anos da empresa foi a

A apresentação ao mercado e ao pú-

homenagem aos colaboradores que

blico foi realizada por meio da campa-

somavam mais tempo de casa. O re-

nha “A gente transforma o aço. E o aço

cordista é Adolar Linzmeyer, há 44 anos

transforma você.”

na Tuper, como operador de produção. Na sequência vêm Paulo Hnatiak

Ainda que tenha nascido e continue se-

(almoxarife, 43 anos de casa), André

diada numa pequena cidade do interior
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de Santa Catarina, a Tuper está em

O presidente e CEO da Tuper descre-

contato permanente com o que há de

veu bastidores do processo que levou

mais avançado no setor. Tudo o que foi

à definição do propósito da empresa,

construído internamente é visto com

o que exigiu a realização de uma série

muito respeito pelos especialistas ao

de reuniões entre pessoas-chave da

redor do planeta. “Os alemães, que

organização, mediadas por especia-

são ícones em tecnologia, já fizeram

listas. “Uma das etapas foi discutir

propostas para comprar o projeto da

qual era a nossa maior paixão”, ele

nossa Formadora VII”, contou Frank

contou. “Chegamos à conclusão de

durante a live.

que a nossa grande paixão é perceber

Evolução da marca
1971

1981

1994

1989

2004

2008

2009

106

2021

Pronta para o futuro

o quanto os nossos produtos e os

para o futuro. “A renovação da mar-

nossos serviços participam do cres-

ca simboliza o quanto a Tuper está

cimento da sociedade.”

pronta para esta década, que certamente será repleta de desafios, mas

O evento mesclou a reverência ao

também de muitas oportunidades”,

passado, a celebração do presen-

disse Frank Bollmann. Quanto aos

te – afinal, a Tuper detém cerca de

desafios, a trajetória descrita nes-

20% de market share num mercado

te livro demonstra que os enfrentar

que envolve mais de 30 fabricantes

e superar é a grande especialidade

de tubos no país – e a preparação

da Tuper.

A nova marca
Uma das novidades da comemoração dos 50 anos da empresa foi a remodelação
da marca Tuper. O novo design representa a modernização da empresa, com
harmonia e dinamismo. Várias referências à marca anterior foram mantidas, no
entanto, em respeito à ideia de tradição e continuidade.
• A estrutura gráfica traz um desenho
mais moderno e com clareza de leitura,
adequado aos ambientes digitais.
• O formato quadrado, em substituição ao
retângulo, assegura melhor ocupação do espaço.
• Manutenção da forma aberta da
letra inicial, reforçando conceitos
de movimento e continuidade.
• Letras com contornos sinuosos e
marcantes, transmitindo conceitos de
tecnologia, inovação e dinamismo.
• O vermelho continua sendo a cor da empresa,
mas numa tonalidade mais encorpada e sóbria.
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Propósito Tuper

“Inspirar pessoas a criar
soluções surpreendentes”
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O aço é sólido, forte, duradouro. Ajuda a transformar a vida das
pessoas. Representa novas possibilidades, novos caminhos, novas realizações. Contribui para aprimorar o que já existe e para
gerar inovações. Assim é também a Tuper - que, aos 50 anos de
existência, inicia mais um capítulo da sua trajetória. Chega aqui
consolidada como uma das maiores transformadoras de aço da
América Latina, com a marca aliada à realização de obras significativas. O momento é de celebrar as conquistas, mas também
de vislumbrar o futuro com o otimismo e o arrojo que sempre
caracterizaram esta empresa. Obrigado a todos que contribuíram
para chegarmos aqui! Desejamos continuar inspirando pessoas
a criar soluções surpreendentes.
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Linha de produtos
Tecnologia e evolução há 50 anos
Garantia de excelência nos produtos e serviços prestados
Amplo portfólio de produtos e uma moderna estrutura fabril permitem à Tuper
acompanhar e atender com excelência e qualidade aos desafios do desenvolvimento sustentável, com inúmeras aplicações nas áreas de Indústria, Construção
Civil, Óleo e Gás, Automotivo, Agronegócio e no mercado de Distribuição.
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Tubos Estruturais
e Industriais

Tubos de
Condução

Eletrodutos
Galvanizados

Tubos para
Andaimes

Tubos
Trefilados

Line Pipe
API 5L

Tubos
Galvanizados

Tubos para Caldeiras,
Condensadores e
Trocadores de Calor

Casing
API 5CT

Segmentos atendidos

Linha de produtos
Indústria

Óleo e Gás

Construção Civil

Agronegócio

Automotivo

Distribuição

Tubos para
Fundações

Coberturas
Metálicas em Aço

Perfis
Estruturais

Lajes
Nervuradas

Andaimes

Slitters

Sistemas de
Exaustão para
Montadoras

Peças e
Componentes
Automotivos

Escapamentos
Aftermarket
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