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Empre s a s

Commodities afetam Vale
O diretor de Operações Logísti-
cas da Va l e , Humberto Freitas,
afirmou que a redução dos pre-
ços das commodities no merca-
do mundial mostram que as mi-
neradoras não são mais tão lu-
crativas. Para ele, a maior preo-
cupação atual da empresa não é
com a possibilidade de desacele-
ração da economia chinesa, mas
com a baixa demanda nos mer-
cados europeu e americano.
“Nós não temos problema com a
China. A China bate recorde de
produção de aço todo mês. A
gente tem problema com Euro-
pa, que está parando de produ-
zir aço, e com os Estados Unidos
em crise”, afirmou durante uma
conferência da Associação Na-
cional de Pesquisa e Desenvolvi-
mento das Empresas Inovadoras
(Anpei), em Vitória.

Comércio eletrônico
A Câmara Brasileira de Comércio
Eletrônico (Câmara-e.net) lançou
ontem um comitê de investimen-
tos que atuará como uma ponte
entre empresas do setor de varejo
online e investidores — como fun-
dos de private equity e “investido -
res anjo” (na fase inicial do proje-
to). A intenção do comitê é apro-
ximar as partes e ajudar investi-
dores a encontrar projetos na
área, segundo o presidente da Câ-
mara-e.net, Ludovino Lopes. Para
este ano, o comitê tem como meta
criar um mapa de fundos de in-
vestimentos no país. Dessa forma,
uma empresa com um projeto
poderá procurar o fundo mais
adequado para uma parceria.
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Sob nova gestão desde janeiro, o
grupo Ultra começou a avaliar no-
vas oportunidades de negócios. O
conglomerado, que reúne ativos
em distribuição de combustíveis
(Ipiranga), gás GLP (Ultragaz), quí-
micos (Oxiteno) e de logística (Ul -
tracargo), sob o guarda-chuva da
holding Ultrapar Participações,
poderá entrar em uma nova área,
ainda em análise. Para o curtíssi-
mo prazo, os planos de investi-
mentos são agressivos, com apor-
tes de R$ 1,43 bilhão voltados para
expansão orgânica este ano. Aqui-
sições no meio do caminho não es-
tão descartadas. “Queremos forta-
lecer o que o Ultra se tornou e o
que o grupo vai ser no futuro”, dis-
se ao Va l o r Thilo Mannhardt, prin-
cipal executivo do grupo.

À frente da companhia desde o
início do ano, Mannhardt não pre-
tende promover uma revolução no
grupo, mas já tem deixado marcas
de sua administração. Anunciado
há um ano como novo presidente
— no lugar de Pedro Wongts-
chowski, que foi para o conselho
de administração —, o executivo
de origem alemã, com várias pas-
sagens pelo Brasil quando ainda
era da consultoria M c K i n s e y, foi
nomeado para o cargo em maio do
ano passado e desde então fez uma
imersão no Ultra. “Quis interagir
mais, conhecer o dia-a-dia para
não liderar uma empresa do nono
andar [do prédio onde a matriz es-
tá instalada em São Paulo]. Viajei
muito nesses últimos meses pelo
país e exterior, onde o grupo tem
negócios e fiquei muito impressio-
nado com o que vi.”

O novo negócio no qual o grupo
pode entrar está em análise. “Não
espere nenhum ‘Big Bang’ ”, disse
Mannhardt, reduzindo as expecta-
tivas de uma grande virada, como
a entrada do Ultra na distribuição
de combustíveis em 2007, com a
compra dos ativos da Ipiranga no
Sul e Sudeste do país. “Esse proces-
so vem de longo amadurecimento.
A cultura do pioneirismo faz parte
do Ultra e, além disso, processos de
fusões e aquisições não são de uma
hora para outra”, disse.

Os planos de curto prazo são co-
locar em prática os aportes de
R$ 1,4 bilhão projetados para o
ano. O conglomerado vai focar boa
parte desses recursos no mercado
interno. Principal divisão de negó-
cio, a Ipiranga, vice-líder em distri-

buição de combustíveis, vai rece-
ber 60% do total. Além de avançar
por meio de conversão de unida-
des independentes (bandeira
branca), novos postos e expansão
de lojas de conveniência, a compa-
nhia planeja se fortalecer nas re-
giões Norte e Nordeste com maior
base de recepção de combustíveis.

Para a Ultracargo, que se tornou
a maior empresa de armazenagem
de granéis líquidos (combustíveis
e produtos químicos) do país, a ex-
pansão também vai ocorrer nessas
regiões. O grupo está amadurecen-
do os recentes investimentos — a
compra de um terminal em Itaqui
(MA) feita há um ano.

Segundo Mannhardt, a região
do Mapito — que engloba os Esta-
dos do Maranhão, Piauí e Tocan-
tins , com grande potencial agrí-
cola —, está na mira do Ultra. Mas
os investimentos serão nas áreas
de distribuição de combustível,
de gás GLP e logística.

A divisão Ultragaz — negócio
que deu origem ao grupo no fim
dos anos 30 — tem um projeto am-
bicioso delineado. Apesar de re-
presentar 7% do total de fatura-
mento do grupo, que atingiu
R$ 53,9 bilhões em 2012, o setor de
GLP (Gás Liquefeito de Petróleo)
sempre teve margens atraentes,
afirmou Mannhardt. Com posição
de liderança no Sudeste e parte do
Nordeste, a companhia está explo-
rando novos negócios para esse
segmento. No país, a empresa pos-
sui cerca de 4.500 revendedores.

Tradicional vendedor de gás de
cozinha, o grupo quer aumentar
sua presença em mercados com
pouca presença e também em con-
domínios de prédios e áreas co-
merciais, como restaurantes. Man-
nhardt explicou que está reforçan-
do sua posição nesses condomí-
nios — residenciais e comerciais —
com o maior abastecimento de gás
GLP em tanques estacionários. O
grupo já colocou em prática co-
branças individuais aos consumi-
dores, como ocorre em empresas
de gás canalizado. Esse sistema de
cobrança ainda está em teste. Boa
parte dos aportes do grupo nessa
divisão será para promover a ex-
pansão nesse modelo UltraSystem
e na captação de novos clientes.
“Temos como aperfeiçoar esse ser-
viço e nos aproximarmos mais dos
consumidores”, disse.

A vocação de empresa voltada à
prestação de serviços foi reforçada
no fim do ano passado, quando o
grupo anunciou a criação da Co -

n e c t C a r, em parceria com a Ode -
brecht, empresa de serviço de pa-
gamento eletrônico de pedágio.

Embora tenha planos ambicio-
sos no mercado interno, o proces-
so de internacionalização da com-
panhia não será deixado de lado. E
as aquisições que movimentaram
os negócios químicos do grupo em
2012 — com a compra de um ativo
da Pasadena Property, no Texas,
marcando a entrada do grupo em
especialidades químicas nos EUA,
e a  da American Chemical, no Uru-
guai, podem se intensificar. Dos
R$ 1,43 bilhão de investimentos, a

Oxiteno, divisão química, receberá
cerca de R$ 200 milhões para ele-
var a capacidade de produção da
unidade dos EUA e México. O gru-
po quer ganhar maior robustez no
mercado americano a partir de
2014, afirmou Mannhardt.

Avaliação de outros ativos, co-
mo de gás no mercado global,
também está no radar, embora o
grupo não comente o assunto.

Entre os desafios do executivo,
que ajudou a estruturar a Mckin-
sey no Brasil, além de perpetuar os
negócios do grupo, estão a busca
por novos talentos. “Tenho voca-

ção por desenvolver geração de lí-
deres. Cerca de 30% dos nossos
quadros são de colaboradores jo-
vens. Cheguei no grupo [em 2011]
e herdei uma excelente gestão dos
negócios de meus antecessores.
Vou ambicionar uma visão de pra-
zo maior de estratégia para o Ultra
nos próximos anos”, disse.

Avesso ao estilo “workaholic”,
Mannhardt não faz questão de es-
tar acessível 24 horas por dia.
“Adoro desligar o telefone de vez
em quando. Acredito que o execu-
tivo tem de se distanciar para po-
der refletir sobre o trabalho.”

C o n g l o m e ra d o Ipiranga terá maior
aporte e gás GLP grande potencial

Ultra investe
R$ 1,4 bi em
2013 e avalia
novo negócio
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Mannhardt, presidente do grupo: “Queremos fortalecer o que o Ultra se tornou e o que o grupo vai ser no futuro”
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Seguros

Desde 1994 fazendo seguros

que garantem soluções.

Fase ll disponível para locação

Fácil acesso • Módulos Flexíveis • Piso com capacidade

para 5 ton/m2 • Pé direito de 12 m livres

Condomínio Logístico/Industrial

Av. Jerome Case, 2.600

Sorocaba - SP

SOROCABABUSINESS PARK

• Ocupação flexível de 35.200m2

divididos

em 10módulos de 3.520m2

• Vagas para carretas, automóveis emotos

• Proteção perimetral com concertina

• 4 Docas por módulo

• Localização Privilegiada

• Segurança 24h

• CFTV

• Refeitório e Auditório

• Heliponto homologado

• Garra de Tigre

Tel.: 11 2344-2999 • www.fulwood.com.br

www.sbpark.com.br

Fase II
Fase IILOCADO

Fase I

Temos galpões disponíveis na região de Jundiaí

Rod. dos Bandeirantes - Caieiras/SP

Vendo Área
273 mil M2 - Z6 - ZUP-1

Localizado as margens da Rod. Bandeirantes, KM 36.5 sentido Interior
Acesso apenas pela Rod. Anhangüera

A 30km da Marginal e 19km do Rodoanel
Topografia pouco acidentada - Fácil terraplanagem
Terreno com diversos estudos de solo e ambiental

Ideal p/ Centro logístico ou Indústria
Fotos e informações no link: http://youtu.be/hhz0B0_4uOE

Valor: R$150/M2

(11) 9 9403-5552 ou betop20@gmail.com - Tratar com Alberto
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4 jun. 2013, Empresas, p. B1.




