
Localidade Área Cursos  Descrição

São Paulo (SP)
Tecnologia da 

Informação (Projetos)

Administração com ênfase em Ti, 

Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Engenharia da 

Computação, Ciência da Computação 

ou Sistemas de Informação.

A área de Tecnologia da Informação da Ultragaz é responsável pela identificação, estruturação e implementação de soluções que agreguem 

vantagem competitiva ao negócio. Inovação, agilidade e redução de custos são alguns dos principais aspectos tratados pela área para a consecução 

de seus objetivos.

O entendimento do negócio combinado com o conhecimento tecnológico da equipe determinam as melhores soluções a serem aplicadas no negócio 

de GLP. As soluções contemplam modelos, processos, software, hardware e telecomunicações.

Para cada tipo de projeto, aplicamos metodologias especificas que nos garantem assertividade e precisão na execução. As principais metodologias 

são: seleção de fornecedores, mapeamento e revisão de processos, desenvolvimento de aplicações e a gestão de projetos propriamente dita.

Salvador (BA),

Duque de Caxias (RJ),

São Luis (MA),

Betim (MG),

Uberlândia (MG),

Passo Fundo  (RS),

S. J. Campos (SP)

São Paulo (Zona Leste)

Bauru (SP),

Cuiabá (MT)

Mauá (SP)

Paulínia (SP)

Araucária (PR)

Comercial
Administração, Economia e 

Engenharias.

Domiciliar - Envasado

Responsável pela gestão comercial e estratégica da rede de revendedores da Ultragaz, oferecendo consultoria de negócios nos setores de:

- Logística

- RH

- Fluxo de caixa

- Ações de marketing

- Mapeamento da concorrência

- Frota

- Padronização 

A área comercial tem, ainda, o objetivo de prospecção, com o desenvolvimento de novas oportunidades de negócio. 

Empresarial - Granel

Responsável pela Captação e/ou Fidelização da carteira atual de clientes. Entre as atribuições da área Comercial do Empresarial, estão:

- Negociações técnico-comerciais

- Análises de investimento

- Conversões energéticas

- Mapeamento de mercado

- Análise e gestão de contratos

- Análise de Indicadores de Desempenho

- Cobrança

São Paulo (SP) CSC Administração ou Engenharias.

O Centro de Serviços Compartilhados é uma área de operações que concentra a gestão de importantes processos administrativos e financeiros da 

Ultragaz, tais como Compras, Relações Trabalhistas, Gestão de Contratos, Pagamentos, Crédito e Cobrança. Em uma estrutura com metodologias e 

processos padronizados, visa obter ganho de sinergia e redução de custo.

Mauá (SP)

Projetos (Instalações)

Projetos (Logística)

Projetos (Relac. com 

clientes)

Projetos (Comercial)

Administração, Economia e 

Engenharias.

A área de projetos do VIS10N prevê a integração de processos para simplificar e tornar mais ágil a gestão do segmento empresarial. Está dividida 

em cinco frentes de ação, e as áreas envolvidas são: 

• Logística

• Investimentos/Contratos e Cadastro

• Obras e Instalações 

• Medição Individual

• Relacionamento com o cliente

Com a finalização do diagnóstico de processos e tecnologias utilizados no segmento, tem início a implementação das ações de melhoria, 

padronização e automatização do modelo. 

As melhorias tecnológicas previstas têm como base o planejamento estratégico da companhia e oferecem suporte à expansão projetada para os 

próximos anos, com visão sistêmica e integrada do processo.

As  vagas são para Mauá/SP nas áreas de Instalações, Logística, Relacionamento com Clientes, Comercial.

São Paulo (SP)
Planejamento 

Estratégico

Administração, Economia e 

Engenharias.

A área de Planejamento Estratégico e Precificação tem os seguintes objetivos:

• Ser consultoria e referência interna nos conceitos e análises do tema precificação.

• Capacitar a equipe comercial em conceitos e práticas de precificação.

• Identificar preços e práticas prejudiciais à rentabilidade, além de oportunidades de precificação – oferecendo suporte à decisão comercial.

• Sistematizar os processos comerciais alinhando-os com as estratégias da Companhia.

• Formulação do Planejamento Estratégico da empresa.

• Acompanhamento e suporte aos projetos do VIS1ON.

São Paulo (SP)
Planejamento 

Tributário

Administração, Ciências Contábeis, 

Economia, Engenharias, Matemática e 

Estatística.  

Racionalizar e uniformizar as informações fiscais, identificar eventuais inadequações, controlar as contingências tributárias e atender fiscalizações 

são algumas das atribuições da gerência de Planejamento Tributário da Ultragaz, cuja atuação divide-se em duas frentes: Apuração de Impostos e 

Coordenação Tributária.

São Paulo (SP) Suprimentos Administração ou Engenharias.

A área de Suprimentos é responsável pela negociação, aquisição e distribuição do Gás LP para as bases primárias e secundárias. Além disso, tem a 

função de garantir a compra, distribuição, requalificação e destroca de vasilhames retornáveis. Prática que garante a disponibilidade de insumos 

para a companhia e o menor custo de capital empregado, trazendo competitividade frente aos concorrentes.

Programa de Estágio Ultragaz 2015


