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NA WEB

Thilo Mannhardt, 
presidente executivo do Grupo Ultra

Renato Jakitas
Vivian Codogno

Quando o assunto é crédito, os 
bancos e os pequenos empresá-
rios brasileiros tradicionalmen-
te não se misturam. Este ano,  
essa cisão está ainda mais evi-
dente.  Apenas  17%  dos  em-
preendedores  recorreram  ao  
sistema financeiro em busca de 
financiamento no primeiro se-
mestre de 2016. 

Em volume de tomadores de 
empréstimo, a queda é de quase 

30% na comparação com 2015. 
Os dados fazem parte de uma 
pesquisa que será divulgada ho-
je pelo Sebrae e pelo Banco Cen-
tral,  realizada  com  cerca  de  7  
mil microempreendedores indi-
viduais (MEIs), micro e peque-
nas empresas em todo o Brasil.

Segundo  o  levantamento,  a  
maioria  dos  empresários  nem  
considera bater na porta dos ban-
cos quando sentem a necessida-
de de  dinheiro  extra  para,  por  
exemplo, engrossar o capital de 
giro. Na primeira parte de 2016, 
foi isso o que motivou metade 
dos pedidos de crédito direciona-
dos às instituições financeiras. 

As  taxas  de  juros  cobradas,  
em média de 4,5% ao mês, e a 
falta de garantias para oferecer 
como  contrapartidas  aos  em-
préstimos  são  os  pontos  que  
mais  afugentam  os  empresá-
rios dos bancos. 

Dos que procuraram as insti-
tuições,  27%  tiveram  o  em-
préstimo  negado  –  as  recusas  

de  empréstimos  pelos  bancos  
cresceram 59% na comparação 
com o mesmo período de 2015. 

Para o presidente do Sebrae 
Guilherme Afif Domingos, o re-
sultado reflete a crise, mas não 
se  explica  apenas  por  isso.  
“Mais  do  que  conjuntural,  o  
mercado tem uma falha estrutu-
ral.  O  banco  ainda não  é  uma  
alternativa viável para o peque-
no empresário”, diz. “Enquan-
to os Estados Unidos têm um 

infinidade de bancos, no Brasil 
cinco instituições concentram 
80%  das  operações”,  destaca.  
Segundo o banco central dos Es-
tados  Unidos,  existem  5.340  
bancos no pais. 

Ciclo maior. Sem contar com o 
banco, o empresário acaba re-
corre a fontes alternativas de fi-
nanciamento.  Segundo  a  pes-
quisa, no primeiro semestre de 
2016, 52% dos empreendedores 

negociaram  prorrogações  de  
prazos  de  pagamento  junto  a  
fornecedores e 27% utilizaram 
cheques pré-datados. 

Na  opinião  de  Afif  Domin-
gos, as práticas estendem a difi-
culdade de caixa para toda a ca-
deia  envolvida  com  as  peque-
nas empresas. “Ao vender com 
prazo maior, o fornecedor tam-
bém se endivida”, afirma.

Pessoal. A  pesquisa  também  
mostra que o número de finan-
ciamento  concedidos  às  pes-
soas físicas cresceu de 23% para 
35%. Segundo o levantamento, 
a maior parte dos pequenos em-
presários acha mais fácil pedir 
financiamento no seu banco de 
relacionamento  pessoal,  mes-
mo tendo que pagar taxas de ju-
ro superiores. 

Foi  o  que  aconteceu  com  
Newton  Marchioni,  dono  de  
uma distribuidora de alimentos 
congelados  em São  Paulo.  No  
começo do ano, ele procurou os 
bancos para levantar R$ 40 mil 
a ser investido na expansão da 
empresa. Não conseguiu. 

“Ouvi que não tenho perfil pa-
ra a captaçao porque meu fatu-
ramento de R$ 60 mil por ano é 
baixo”  diz.  Para  não  perder  a  
oportunidade,  ele  pegou  o  di-
nheiro como pessoa física. “Es-
tou  pagando  uma  taxa  muito  
maior e vou demorar mais tem-
po para conseguir quitar o em-
préstimo, mas não tinha alterna-
tiva”, diz Marchioni.

Mônica Scaramuzzo

No cenário de crise econômi-
ca, gigantes como a canaden-
se Brookfield e a chinesa Sta-
te  Grid  emergiram  como  
grandes compradoras de ati-
vos brasileiros, ao lado de um 
grupo nacional: o Ultra, dono 
da Rede Ipiranga e da Ultra-
gaz. Com o Brasil mais barato 
e empresas estratégicas à ven-
da, a Ultrapar – holding  que 
atua em distribuição de com-
bustíveis, gás de cozinha, lo-
gística, química e varejo far-
macêutico – deu duas impor-
tantes  tacadas  para  crescer  
em meio à recessão.

Em  menos  de  seis  meses,  o  
grupo fundado pela família Igel, 
com sede em um prédio esparta-
no no centro de São Paulo, de-
sembolsou  R$  5  bilhões  em  
duas aquisições.  Primeiro,  em  
junho, comprou a Rede Ale para 
reforçar a operação da Ipiranga 
e  garantir  a  vice-liderança  no  
segmento. Na semana passada, 
garantiu a liderança isolada em 
gás de cozinha ao arrematar a 
Liquigás, distribuidora que per-
tencia à Petrobrás. 

Discretamente, o time do Ul-
tra – sob o comando de Paulo 
Cunha, presidente do conselho 
de  administração  da  compa-
nhia,  Pedro  Wongtschowski,  
também do colegiado,  e  Thilo  
Mannhardt, presidente executi-
vo  –  está  selecionando  ativos  
que possam fazer sentido à ex-
pansão da companhia no País e 
olham  também  negócios  na  
América Latina. 

No início do ano, antes de en-
trar de vez na briga pela Liqui-
gás, o Ultra, por meio de sua divi-
são Ultragaz, fez uma oferta pe-
los ativos de GLP (Gás Liquefei-
to  de  Petróleo)  da  espanhola  
Repsol, na América Latina, mas 

não ganhou. Não se deu por ven-
cido.  Vai  continuar  pinçando  
oportunidades.

Em entrevista ao Estado, Thi-
lo Mannhardt, à frente do gru-
po, e Pedro Jorge Filho, diretor-
superintendente  da  Ultragaz,  
afirmaram que o conglomerado 
busca sua expansão em setores 
resilientes  nos  quais  já  atua  e  
que a prioridade é o crescimen-
to orgânico.  Isso  não quer  di-
zer,  contudo,  que  o  grupo  vai  
fechar os olhos para aquisições 
dentro e fora do País. 

A divisão química Oxiteno é o 
braço do grupo com negócios no 
exterior – Estados Unidos, Méxi-
co e Uruguai. Mas a companhia 
tem uma equipe que está olhan-
do ativos de gás que podem ser 
complementares à estratégia do 
grupo na América Latina. 

Botijão. No  mercado  interno,  
o  Ultra  tem  escolhido  a  dedo  
seus ativos. Líder em vendas de 
gás de cozinha no País, a com-
pra da Liquigás vai acelerar a ex-
pansão do grupo nesse segmen-
to,  afirmou  o  diretor-superin-
tendente da Ultragaz, Pedro Jor-
ge Filho. 

“Esse setor movimenta 7,5 mi-
lhões de toneladas por ano e po-
de chegar a 9 milhões de tonela-
das nos próximos anos com o 
pré-sal, a partir da maior dispo-
nibilidade de gás”, disse o execu-
tivo.  “O  grupo  é  pioneiro  em  
gás GLP no Brasil, com uma his-
tória de 80 anos (em 2017).”

A disputa foi acirrada. Apon-
tado como favorito, o grupo dis-
putou os ativos com os princi-
pais concorrentes do setor – Su-
pergasbras  (holandesa  SHV),  
Nacional Gás e Copagaz, entre 
outros. A operação ainda depen-
de  da  aprovação  do  Conselho  
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), que terá de no-
ve a 12 meses para dar seu aval. 
Até lá, as empresas vão atuar de 
forma independente. 

A expectativa é que a marca 
Liquigás seja mantida onde tem 
força. “A marca faz parte do ati-
vo adquirido. Vamos mantê-la 
onde for forte. Foi o caso da Bra-
silgás, adquirida pelo grupo nos 
anos 70 na Bahia”, disse Jorge.

Embora  tenha  uma  equipe  
própria para fazer fusões e aqui-
sições, o grupo contratou o Bra-
desco BBI para fechar com a Li-
quigás. O banco também deu o 

aval final para a compra da rede 
Ale e coordenou recentemente 
a emissão de bonds (título de 
dívida) de US$ 750 milhões. 

Com intenso movimento  de  
grupos de fora olhando o Brasil, 

o Ultra é um dos poucos conglo-
merados nacionais que estão in-
do às compras.

“Beneficiam-se nesse cenário 
de crise as empresas com forte 
caixa e menor endividamento”, 

afirmou Sérgio Lazzarini, do Ins-
per. Com um faturamento anual 
de R$ 75,6 bilhões, a relação dívi-
da líquida e Ebitda do grupo é 
considerada baixa: 1,4 vez (dado 
anualizado). 
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Segundo pesquisa do 
Sebrae, empresários
recorrem a prorrogação de 
prazos com fornecedores 
e ao cheque pré-datado

Ultra ignora crise e busca novas aquisições
Grupo, que em menos de 6 meses desembolsou R$ 5 bilhões para comprar Liquigás e Rede Ale, mantém ativos na América Latina no radar 
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Banco Mundial
Washington,

D.C.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CEL PROREDES-BIRD/RS

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Comissão Especial de Licitações - CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo para
apresentação de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI para:
OBJETO: Seleção de EMPRESA DE CONSULTORIA para realização de cursos in company na área de Licitações.
Prazo para entrega das Manifestações de Interesse: até às 18 horas do dia 06/01/2017. Origem: Contrato de
Empréstimo nº 8155-BR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, para a
execução do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul -
PROREDES BIRD/RS.
Maiores informações: CEL PROREDES-BIRD/RS, fone  55 51 3288.1432, 55 51 3288.1194, e-mail
celproredes@gmail.com e site www.seplan.rs.gov.br/cel. Porto Alegre, em 21 de novembro de 2017.

Luis Napoleão Zettermann
Presidente da Comissão Especial de Licitações

CEL PROREDES-BIRD/RS

Lista. Os bairros 
mais caros para 
ter sua empresa

estadao.com.br/e/bairros
6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente Edital e de conformidade com o que estabelece nos artigos 19, inciso 4º, 25º a 30º do seu Estatuto, são
convocados os Sócios Efetivos do Grupo Espírita Paulo de Araújo, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que
se realizará no dia 30 de Novembro do ano em curso, em primeira convocação às 19h (dezenove horas) e, em segunda
convocação, às 19;30h (dezenove horas e trinta minutos), em sua Sede em São Paulo, SP, na Rua Engenheiro Reinaldo
Cajado, 401, Bairro Belenzinho e CEP: 0361-030, na sala posterior a secretaria no andar Térreo da Instituição para: 1)
Aprovação do Estatuto ; 2) Eleger e empossar os novos  Diretores e em sequência o Presidente, para o mandato de 5
(cinco) anos, que se inicia no corrente mês.; 3) Aprovação e ratificação de todos os balanços realizados desde 2010 ate
2015; 4) Ratificação de todos os atos realizados pela antiga diretoria.;

São Paulo, 09 de Novembro de 2016.
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Campinas, 21 de novembro de 2016Campinas, 21 de novembro de 2016Campinas, 21 de novembro de 2016Campinas, 21 de novembro de 2016
José Alberto PanzanJosé Alberto PanzanJosé Alberto PanzanJosé Alberto Panzan

PresidentePresidentePresidentePresidente

Jeitinho. Marchioni (à esquerda) acabou usando crédito pessoal para financiar empresa

PATRÍCIA CRUZ/SEBRAE-SP-18/11/2016

JOSE PATRICIO/ESTADÃO-13/1/2014

Só 17% das pequenas 
empresas buscam 
crédito em bancos 

1.O cenário de crise favore-
ceu aquisições do Ultra?
A companhia não se pau-

ta pela crise para fazer seus 
movimentos de expansão. 
Priorizamos o movimento or-
gânico, mas sempre buscamos 
oportunidades que fazem sen-
tido para o nosso negócio.

2.No ano passado, o Ultra 
mostrou-se interessado 
na BR Distribuidora. É o 

caso agora? 
A BR Distribuidora (da Petro-
brás) é um grande ativo. Mas, 
neste momento, fica uma si-
tuação complicada pela con-
centração de mercado.

3.O apetite do Grupo Ultra 
continuará forte?
Vejo o grupo em um 

momento de continuidade de 
suas ambições para avançar 
em seus negócios. Seja por ex-
pansão orgânica ou não. 

3 PERGUNTAS PARA...

Expansão na crise. Mannhardt, à frente do Ultra, está confiante na retomada da economia
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