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A solidez da holding 

UTC Participações reflete 

a atuação diversificada 

e a integração entre as 

empresas que fazem parte 

da Organização, da mesma 

forma que a sinergia e a soma 

de capacidades nas diferentes 

áreas de atuação alicerçam 

o crescimento sustentável 

dos nossos negócios.
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Atentos às oportunidades dos mercados nacional e 

internacional, e amparados pela experiência e pelos di-

ferenciais de nossas empresas controladas, em 2013 for-

talecemos nossa estratégia de expansão e diversificação 

das áreas de atuação. 

A Constran, adquirida há quatro anos, passou por 

processo de renovação organizacional, além de ter con-

quistado negócios que a recolocam como importante pla-

yer no setor de infraestrutura. Podemos destacar a parti-

cipação no Consórcio Move São Paulo para a construção 

da Linha 6 – Laranja do Metrô paulistano e também a 

conquista do contrato da Usina Hidrelétrica de São Ma-

noel, na divisa do Mato Grosso e do Pará, cuja capacidade 

instalada será de 700 MW.

A UTC Engenharia destacou-se pelo desempenho 

qualificado na execução dos contratos e pela manutenção 

de crescimento consistente, aproveitando oportunidades 

na área de serviços em engenharia industrial. 

Juntas, as duas empresas constituem nosso carro-

chefe, e, como as demais controladas, estão qualificadas 

para atuar em linha com os novos modelos de negócios, 

como concessões e parcerias público-privadas, traba- 

lhando sinergicamente. Além disso, demos início ao 

processo de internacionalização tanto da UTC Engenharia 

quanto da Constran com a abertura de sucursais no Peru.

Os investimentos próprios da Organização são condu-

zidos pela UTC Investimentos, sempre com foco em negó-

cios correlatos com engenharia. 

Os desempenhos da UTC Óleo e Gás e da UTC Desen-

volvimento Imobiliário (DI), no ano, também nos permitem 

afirmar que estamos no caminho da consolidação e do 

fortalecimento dessas empresas. A UTC Óleo e Gás arre-

matou três blocos de exploração onshore na 11ª rodada 

do Leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustível (ANP), e a UTC DI lançou empreendimen-

to odonto-médico empresarial em Lauro de Freitas, na 

“Somos uma holding capaz de prover 

os investimentos das empresas operadoras, 

e estamos preparados para agregar 

outras unidades de negócios.”

Bahia, que, ao final do período, já tinha cerca de 40% das 

unidades vendidas.

O ano foi marcado ainda pela criação da UTC Defesa, 

que tem como propósito realizar, desenvolver, integrar e 

gerenciar tecnologias de soluções brasileiras para aten-

der às necessidades de defesa e segurança interna do 

País. Para isso, a empresa atuará por meio de parcerias no 

desenvolvimento de projetos de tecnologia qualificados, o 

que permitirá sua participação em licitações de projetos 

relacionados à defesa de fronteiras.

Esse cenário interno foi tratado e conduzido de acor-

do com nossa estratégia e nossos princípios. Sempre 

atentos às oportunidades dos mercados, estreitamos 

relacionamento internacional importante para atuar na 

construção de plataformas marítimas offshore sob o mo-

delo de Afretamento.

Seguiremos a trajetória de internacionalização e par-

ticipação em negócios qualificados, sempre com aus-

teridade, além de mantermos a busca permanente por 

otimização de custos, sem perda de eficiência, para nos 

mantermos competitivos. Somos uma holding capaz de 

prover os investimentos das empresas operadoras, e 

estamos preparados para agregar outras unidades de 

negócios. O comprometimento de nossos colaborado-

res com o alcance de resultados consistentes é o que 

nos move e nos fortalece. É também o que nos permitirá, 

cada vez mais, participar de negócios estruturados, fun-

damentais para o desenvolvimento da infraestrutura no 

Brasil e exterior.

Ricardo Ribeiro Pessôa – Presidente

Francisco Assis de Oliveira Rocha – Vice-Presidente

João de Teive e Argollo – Vice-Presidente

MENSAGEM 
DA ADMINISTRAÇÃO
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PERFIL

Constituída como holding em 1997, a UTC Participa-

ções S.A., com sede na capital paulista, detém o capital das 

empresas UTC Engenharia S.A., Constran S.A., UTC Óleo e 

Gás S.A., UTC Desenvolvimento Imobiliário S.A., UTC Inves-

timentos S.A. e UTC Defesa S.A. – última a ter sido criada, 

em 2013. Por meio dessas controladas, coloca à disposição 

de clientes em todo o Brasil e em alguns países do exterior 

soluções e projetos, principalmente nas áreas de constru-

ção industrial, infraestrutura, óleo e gás, desenvolvimento 

imobiliário e tecnologia associada às suas áreas de atua-

ção. Exemplos são os contratos em andamento para a 

construção de um dos mais modernos estaleiros do mundo, 

o Enseada do Paraguaçu, em Maragojipe (BA); para a am-

pliação, manutenção e exploração do Aeroporto Interna-

cional de Viracopos, em Campinas (SP), e do Aeroporto de 

Feira de Santana, em Feira de Santana (BA); e  a participa-

ção na concessão para implantação, operação e expansão 

da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo (SP). 

A Organização baseia sua estratégia de crescimen-

to, tanto no mercado nacional quanto no internacional, 

na diversificação. Nesse sentido, a forma como está es-

truturada constitui importante diferencial competitivo, 

na medida em que as empresas controladas se comple-

mentam e usufruem ganhos da sinergia, como o compar-

tilhamento e a otimização de custos comuns ao suporte 

às operações. Além disso, a UTC Engenharia e a Cons-

tran inauguraram em 2013 filiais no Peru, seguindo pro-

cesso de internacionalização.

Ao fim de 2013, com 27.360 colaboradores, a UTC 

Participações registrou receita operacional líquida de 

R$ 4 bilhões, superior em 35% na comparação com o 

ano anterior. Para 2014, em continuidade à trajetória 

de expansão, a UTC Participações planeja constituir 

uma nova frente de negócios, Afretamento de Unidades 

Marítimas de Produção e Unidades de Manutenção e 

Segurança, valendo-se das oportunidades desse mercado 

e do fato de já atuar no setor de offshore. 

A estruturação da Organização e os canais de comu-

nicação e interação que coloca à disposição de seus di-

versos públicos – acionistas e investidores, clientes, for-

necedores, colaboradores, comunidades e organizações 

socioambientais – são demonstrados a seguir:



 // PERFIL 7

ACIONISTAS E INVESTIDORES 
E-mail investimentos@utc.com.br | Balanços financeiros |  

Reuniões periódicas | Relatórios mensais | UTC em Revista

CLIENTES
Relatórios anuais e de sustentabilidade | Reuniões periódicas | 

Relatórios mensais

FORNECEDORES
E-mail utc@utc.com.br | Relatórios anuais e de sustentabilidade | 

Reuniões periódicas

COLABORADORES
Reuniões | Comunicados internos | Site www.utc.com.br | Intranet | 

Newsletter | Relatórios anuais e de sustentabilidade | UTC em Revista

COMUNIDADES E 

ORGANIZAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS
Reuniões | Site www.utc.com.br | Relatórios anuais e de sustentabilidade 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO

AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS – CAMPINAS, SÃO PAULO

sucursal peru

Maragojipe/BA
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UTC ENGENHARIA

A UTC Engenharia S.A. é uma empresa de engenharia 

industrial dedicada especialmente aos segmentos de pro-

dução e processamento de petróleo e gás, instalação de 

refinarias, terminais, dutos, bases de distribuição de com-

bustíveis, petroquímicas, geração de energia - hidrelétri-

cas, termoelétricas e nuclear, siderurgia, papel e celulose, 

metalurgia, construção e manutenção industrial. A empre-

sa também atua na execução de contratos para indústrias 

e complexos industriais integrados e possui portfólio de 

serviços que inclui gerenciamento, engenharia, constru-

ção e montagem, comissionamento, assistência à partida 

e à manutenção. Assim, é um dos principais players do 

mercado para atendimento dos clientes. 

A empresa opera orientada por Sistema de Gestão Inte-

grada (SGI), e mantém estrutura que engloba sede adminis-

trativa, em São Paulo (SP), escritórios comerciais nos Esta-

dos do Rio de Janeiro, da Bahia e de Minas Gerais, e duas 

bases de operações offshores no Estado do Rio de Janeiro, 

no entorno da Bacia de Campos e do Polo de Construção 

Naval da Baía de Guanabara. A Base de Operações de Niterói 

está sediada em área de 112 mil m2, e comporta a construção 

simultânea de módulos para plataformas offshores e outros 

componentes. Já a Base de Macaé, com 91 mil m2, tem como 

foco serviços de apoio offshore e montagem, manutenção, 

assistência técnica, acabamento e modificações em plata-

formas de óleo e gás. A UTC participa de joint ventures com 

parceiros nacionais e internacionais, e, no exterior, mantém 

escritórios comerciais e de apoio no Texas (EUA) e no Peru. 

No exercício, com um efetivo total de 17.705 profis-

sionais, entre contratados e terceiros, a UTC Engenharia 

registrou receita operacional líquida de aproximadamente 

R$ 3 bilhões, o que representa cerca de 12% mais que a 

obtida no período anterior.

MONTAGEM ELETROMECÂNICA - VALE - PA

FERROVIA NORTE SUL – LOTE 4 – SÃO SIMÃO, GO

CONSTRAN

Empresa dedicada à construção civil pesada, com 

atuação em todo o território nacional nos vários segmentos 

da engenharia, como metroviário, aeroportuário, ferroviário, 

hidrelétrico, petroquímico, de mineração, oleoduto e 

gasoduto. Mantém sede administrativa em São Paulo e 

filiais em Minas Gerais, Brasília, no Rio de Janeiro e na 

Bahia. Responde, entre outras, por obras de infraestrutura 

de grande porte, como a Ponte Rodoferroviária sobre 

o rio Paraná, que liga os Estados de São Paulo e Mato 

Grosso do Sul; a Hidrelétrica de Xingó; a Ponte Estaiada 

sobre o Rio Tocantins, que liga os Estados de Maranhão e 

Tocantins; e o Trecho Sul do Rodoanel, em São Paulo (SP), 

além de várias obras do Metrô Paulistano. Desde 2012, a 

Constran participa das obras do Aeroporto Internacional 

de Viracopos, em Campinas (SP). No final de 2013, sagrou-

se ainda vencedora de licitação para construção da Usina 

Hidrelétrica de São Manoel, na divisa do Mato Grosso e 

Pará, fortalecendo sua posição como um player importante 

e competitivo no setor elétrico nacional. Integra ainda o 

Consórcio Expresso Linha 6, responsável pela construção 

da Linha 6 - Laranja do Metrô Paulistano.

Em 2013, a empresa inaugurou sucursal no Peru.  

Ao fim do período, obteve receita operacional líquida de 

R$ 1,14 bilhões, 184,7% mais que no exercício anterior, e 

mantinha 2.342 colaboradores orientados por um Siste-

ma de Gestão Integrada (SGI) certificado nas normas ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e PBQP-H Nível A.
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UTC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO (DI)

A UTC Desenvolvimento Imobiliário tem como foco a 

realização de negócios estruturados (built to suit) e a in-

corporação de empreendimentos comerciais e/ou empre-

sariais. A facilidade da companhia em adaptar os projetos 

às necessidades e às características de diferentes re-

giões é um dos seus pontos fortes. 

Em 2013, seu desempenho se destacou pelo lança-

mento do empreendimento odonto-médico empresarial 

Dual Medical & Business, em Lauro de Freitas (BA), e pela 

finalização de empreendimento na capital de São Paulo.

UTC ÓLEO E GÁS - MOSSORÓ, RN

UNIQUE TRADE CENTER - SP

UTC ÓLEO E GÁS

A UTC Óleo e Gás, constituída em 2009, atua na ex-

ploração e produção de petróleo onshore, além de pres-

tar serviços nos segmentos de óleo e gás. Sediada em 

Mossoró (RN), em área de 10 mil m2, a empresa está ca-

pacitada para acompanhar o ritmo de expansão de seu 

mercado. Em 2013, arrematou três blocos de exploração 

onshore na 11ª rodada do Leilão da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). A UTC Óleo 

e Gás terá de cinco a oito anos para desenvolver seus 

projetos e 30 anos para explorar seus campos. A expe-

riência da empresa permitirá ainda à UTC constituir em 

2014 uma nova frente de negócios, o Afretamento de 

Unidades Marítimas de Produção e de Manutenção e Se-

gurança para o setor offshore.
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UTC DEFESA

Constituída em 2013, é voltada para as atividades 

de pesquisa, projeto, desenvolvimento, industrialização, 

prestação de serviços de tecnologia industrial básica, 

criação e modernização de produto estratégico de defe-

sa no Brasil. Sua constituição alinha-se à estratégia da 

Organização de diversificar as atividades e valer-se das 

boas oportunidades do mercado. A empresa, com sede no 

Rio de Janeiro, atuará em parcerias para o desenvolvi-

mento de projetos estratégicos de defesa no País.

UTC INVESTIMENTOS

Constituída em 2012 como estruturadora de projetos 

para as empresas da UTC Participações, a UTC Investi-

mentos é a empresa de desenvolvimento e participações 

em projetos do setor de infraestrutura. Em 2013, atuou em 

vários projetos, dos quais destacam-se:

Enseada Indústria Naval S.A. – Fruto da associação 

da UTC Participações, Odebrecht Participações e Inves-

timentos, OAS Investimentos e Kawasaki Heavy Indus-

tries, tem foco na construção e integração de unidades 

offshore, como plataformas, navios especializados e uni-

dades de perfuração. A associação é responsável pela 

construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, na Bahia, 

e pela operação no Estaleiro Inhaúma, no Rio de Janeiro. 

Aeroportos Brasil – Viracopos – É a concessionária 

responsável por serviços públicos para ampliação, manu-

tenção e exploração da infraestrutura aeroportuária do 

Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). 

É composta pela Empresa Brasileira de Infraestrutura 

Aeroportuária (Infraero) e Aeroportos Brasil – Sociedade 

de Propósito Específico (SPE) –, formada pela UTC Par-

ticipações, Triunfo Participações e Investimentos e Egis 

Airport Operation. Ao longo dos 30 anos de concessão, 

os ciclos de investimentos em melhoria de infraestrutura, 

segurança, novos processos e serviços para os passagei-

ros permitirão atingir, ao final, a capacidade operacional 

para atender mais de 75 milhões de usuários. O terminal 

de cargas tem pátio de estacionamento dedicado a aero-

naves cargueiras com previsão de atingir 910 mil t/a de 

movimentação de cargas.

ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL  – UNIDADE PARAGUAÇU – MARAGOJIPE, BA

Aeroporto Feira de Santana S.A. – A SPE composta 

pela UTC Participações e Sociedade Nacional de Apoio 

Rodoviário e Turístico Ltda. tem como finalidade a ges-

tão de contrato de concessão, assinado com a Agência 

Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, 

Transportes e Comunicações da Bahia, para ampliação, 

administração, operação, manutenção e exploração co-

mercial das áreas e dos serviços do Aeroporto de Feira de 

Santana (BA) por 25 anos.

Move São Paulo – Consórcio formado em 2013 pela 

UTC Participações, Odebrecht Transport, Construtora 

Queiroz Galvão e Eco Reality – Fundo de Investimento em 

Participações. É responsável pela prestação de serviços 

públicos de transporte de passageiros da Linha 6 – Laranja 

do Metrô paulistano por 25 anos. A linha a ser construída 

ligará a Vila Brasilândia à Estação São Joaquim da Linha 1 

– Azul e terá 15,3 quilômetros e 15 estações, incluindo um 

pátio de estacionamento e manutenção de trens.
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ESTRATÉGIA E GESTÃO

A estratégia da UTC Participações está voltada para a 

diversificação de negócios e mercados e para a sinergia 

e complementaridade entre as empresas controladas que, 

atuando em conjunto, agregam valor aos projetos. O em-

penho por redução de custos e aumento de produtividade 

é um dos focos importantes na estratégia.  

Os destaques do ano quanto à diversificação foram a 

constituição da UTC Defesa, a abertura de sucursais no 

Peru, em escritório compartilhado por suas controladas 

UTC Engenharia e Constran, e a atuação da UTC Desen-

volvimento Imobiliário, com lançamento de empreendi-

mento comercial em Lauro de Freitas, na Bahia.

Essas ações demonstram o quanto a UTC Participa-

ções está atenta à busca de oportunidades em áreas que 

apresentam grande potencial de expansão. Foi sob essa 

ótica que também se preparou para atuar em linha com 

as novas realidades de mercado e dos atuais modelos de 

negócios nas áreas de concessões, parcerias público-pri-

vadas e concorrências públicas, entre outros modelos. 

Assim, a holding, valendo-se de sua experiência da ca-

pacidade da UTC Investimentos e da competência da UTC 

Óleo e Gás na prospecção, operação e produção, e da ex-

periência da UTC Engenharia em construção e montagem 

de plataformas offshore, e por meio de parceria com em-

presa internacional especializada, planeja atuar em nova 

frente de negócios – Afretamento de Unidades Offshore 

– pela oportunidade que o mercado oferece. 

A gestão da holding é caracterizada por uma filosofia 

empresarial que contempla três princípios. 

Princípio nº 1: “O comprometimento prioritário com a 

austeridade e com o atendimento às expectativas de re-

sultados empresariais, quantitativos e qualitativos – do 

negócio como um todo e de cada contrato em particular 

– deve balizar todas as decisões e ações da empresa”.  

O valor essencial decorrente é o “Foco em resultados”, e 

o resultado esperado de sua aplicação é “A efetividade 

dos resultados referenciando e diferenciando o compor-

tamento empresarial”. 

Princípio nº 2: “Para otimizar os resultados empresa-

riais, é imprescindível manter aprimorada, continuamente, 

nossa competência de atuação com alto grau de autonomia 

e inquestionável senso de responsabilidade, sempre focan-

do a agilidade de decidir e agir com segurança e indepen-

dência na linha de frente de nossas operações”. O valor es-

sencial decorrente é “Iniciativa responsável”, e o resultado 

esperado de sua aplicação é “Descentralização do processo 

decisório orientada para a otimização dos resultados”. 

Princípio nº 3: “Nossa postura, interna e externamen-

te à empresa, deve ser marcada: pela consideração e res-

peito ao ser humano, tanto na dimensão social quanto na 

profissional; pelo absoluto cumprimento dos compromis-

sos assumidos com os propósitos do negócio e com a ima-

gem institucional”. O valor essencial decorrente é “Com-

prometimento e lealdade”, e o resultado esperado de sua 

aplicação é “Profissionalismo, com a marca registrada da 

honestidade de propósitos”.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

A UTC Participações, assim como suas empresas con-

troladas, em linha com a estratégia de desenvolvimento, 

rege sua atuação por princípios éticos formais e pelos va-

lores honestidade, dignidade, lealdade, eficácia, transpa-

rência, respeito, decoro e zelo. Para isso, mantém estrutu-

ra de gestão que permite às suas empresas atenderem às 

oportunidades que se apresentam nos mercados nacional 

e internacional, atuando isoladamente, conjuntamente ou 

em associação com empresas de reconhecida capacidade 

no mercado.

Em busca de constante evolução, a governança 

corporativa da holding contempla o monitoramento da 

execução de suas estratégias, vinculadas ao orçamen-

to administrativo e aos planos de investimento. O apri-

moramento da governança das controladas também é 

estimulado para o atendimento qualificado dos clientes, 

de forma sinérgica, nas respectivas áreas de negócios 

de cada empresa. Assim, a UTC Engenharia e a Constran 

reestruturaram seus modelos em 2013 para consolidação 

e fortalecimento de suas posições como importantes pla-

yers em seus mercados.

A gestão das controladas é norteada ainda pela filoso-

fia de que “todos têm a ver com tudo e tudo tem a ver com 

todos”, ou seja, os colaboradores devem estar envolvidos 

em todos os processos corporativos e em cada contrato 

específico. Essa prática é facilitada por sistema decisório 

descentralizado, o que permite que os profissionais te-

nham autonomia tanto na prospecção como na execução 

dos negócios. As atuações são reforçadas pelos princípios 

de sua Filosofia Empresarial e pelos compromissos as-

sumidos por meio de Código de Ética, disseminado e co-

nhecido por todos os colaboradores e disponível no site  

www.utcparticipacoes.com.br.

O Código contempla princípios éticos que orientam 

para a manutenção da imagem de empresa sólida e con-

fiável, na qual as condutas profissionais visam atingir 

padrões éticos cada vez mais elevados no exercício das 

atividades. Trata das práticas de comportamento a serem 

observadas no exercício laboral quanto à integridade, à 

clareza de posições e ao decoro, e motiva o respeito e a 

confiança entre os próprios colaboradores e com os de-

mais stakeholders. Entre outras determinações, expressa 

o compromisso da holding com a não utilização de tra-

balho infantil ou forçado e com o respeito à criança e ao 

adolescente e às resoluções da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT).
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ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

O principal órgão de governança corporativa da UTC 

Participações é o Colegiado de Acionistas, cujas respon-

sabilidades incluem o estabelecimento das políticas gerais 

da empresa e de suas controladas, a escolha dos direto-

res, a supervisão das práticas administrativas e de ges-

tão, além da aprovação das operações estratégicas para 

os negócios. Além do Colegiado de Acionistas, a estrutura 

de governança engloba o Colegiado Executivo, compos-

to de diretores, líderes executivos e operacionais. Para a 

sinergia das empresas que compõem a holding, todos os 

órgãos das controladas são relacionados e integrados, o 

que possibilita que as demandas principais, as sugestões 

e os comentários cheguem ao Colegiado de Acionistas da 

Organização para apreciação de seus integrantes.

COLEGIADO DE ACIONISTAS 

Presidente – Ricardo Pessôa

Vice-Presidente – João Argollo

Vice-Presidente – Francisco Rocha

CONSELHO CONSULTIVO

Presidente – Ricardo Pessôa

Vice-Presidentes – Francisco Rocha e João Argollo

Presidente da Constran – João Santana

Diretores Superintendentes da UTC Engenharia – 

Antonio C. Miranda, Mauro 

Cruz e Carlos Galvão

Diretor Financeiro (CFO) da UTC Participações – 

Walmir Pinheiro

ESTRUTURA CORPORATIVA

Diretor Financeiro (CFO) – Walmir Pinheiro

Líder Operacional – Controladoria – Claret Guedes

Líder Operacional – Planejamento e 

Controle Empresarial – Ronaldo Fuzzato

PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES

A Organização participa de fóruns e debates em diver-

sas áreas de interesse, como infraestrutura, relações do 

trabalho, realização de serviços no âmbito nacional, pro-

dutividade, responsabilidade social e sustentabilidade. Por 

meio de suas controladas, integra a Associação Brasileira 

de Engenharia Industrial (Abemi), a Organização Nacional da 

Indústria do Petróleo (Onip), o Instituto Brasileiro de Petró-

leo (IBP), o Centro de Excelência em EPC (CE-EPC) e a Asso-

ciação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor).
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A UTC Participações é uma holding que detém o con-

trole de empresas no setor de engenharia industrial, 

construção civil pesada, imobiliária, defesa, investimentos 

e óleo e gás. Além disso, possui participação em compa-

nhias dos setores naval, aeroportuário e metroviário. Em 

2013, obteve receita bruta de R$ 4,4 bilhões e EBITDA de 

R$ 303 milhões. 

No ano, diversos fatores econômicos e políticos refle-

tiram no desenvolvimento dos países, sobretudo no Bra-

sil. A economia brasileira registrou crescimento de 2,5% 

do Produto Interno Bruto (PIB) – o 3° maior do mundo 

–, voltando a aquecer o País comparativamente com os 

anos anteriores, principalmente pelo desempenho da área 

agropecuária e pelos investimentos realizados, especial-

mente em infraestrutura. 

A UTC deverá continuar se beneficiando do potencial 

crescimento dos projetos de infraestrutura no País e no ex-

terior, uma vez que tem se consolidado em alguns segmen-

tos de mercado por meio da Constran e mantido saudável 

carteira de projetos, principalmente na UTC Engenharia. 

Em 2013, a Organização diversificou sua carteira de 

clientes como consequência dos esforços comerciais e 

do crescimento orgânico das suas empresas controladas.  

Os destaques do ano foram os setores de mobilidade, ae-

roportuário, óleo e gás, siderurgia e energia.

O cenário global adverso e o aumento das taxas de 

juros no Brasil não impediram a UTC de realizar investi-

mentos. Em outubro de 2013, por meio do Consórcio Move 

São Paulo, a holding consagrou-se vencedora da con-

corrência internacional do Metrô Linha 6 de São Paulo.  

A concorrência teve por objeto a contratação de parceria 

público-privada, na modalidade de concessão patrocina-

da, para prestação de serviços públicos de transporte de 

passageiros da Linha 6 – Laranja do Metrô de São Paulo, 

contemplando implantação das obras civis e sistemas, 

fornecimento de material rodante, operação, conservação, 

manutenção e expansão, por 25 anos. A Linha 6 – Laran-

ja, também conhecida como linha universitária, vai ligar a 

Vila Brasilândia à estação São Joaquim (Linha 1 – Azul) por 

meio de 15 estações em 15 quilômetros.

A conquista da Concessão da Linha 6 – Laranja do 

Metrô de São Paulo representa a concretização de mais 

uma importante etapa do planejamento estratégico da 

UTC Participações, que tem por objetivo crescer de forma 

sustentável, com comprometimento e austeridade na 

busca de resultados empresariais, contribuindo para o de-

senvolvimento socioeconômico e ambiental do Brasil.

A entrada no segmento de defesa também representa 

um novo desafio para a Organização, que conta com a ex-

periência de parceiros estratégicos nessa área, no Brasil e 

nos Estados Unidos. 

No segmento imobiliário, a UTC investe em negócios 

estruturados (built to suit) e incorporações de empreendi-

mentos comerciais e/ou empresariais, nos Estados de São 

Paulo e da Bahia. 

Em maio de 2013, a UTC Óleo e Gás arrematou na 11° 

rodada do Leilão da Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) três blocos explorató-

rios na Bacia de Potiguar, no Rio Grande do Norte. Somada 

às atividades em desenvolvimento na região, a conquista 

consolidará a holding como exploradora de petróleo e gás 

onshore no Brasil.

A UTC possui estratégia financeira conservadora e 

tem, historicamente, preservado forte liquidez. A Organi-

zação apresentou em 2013 lucro líquido de R$ 107 milhões 

e receita líquida consolidada de R$ 4 bilhões, superior em 

35% à conquistada no ano anterior. Já a margem EBITDA 

foi de 7,5% em 2013 – em 2012, foi de 6,4%. No mesmo pe-

ríodo, a alavancagem líquida da Organização, medida pelo 

índice dívida líquida/EBITDA, foi de 1,95 vezes.
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

UTC ENGENHARIA 

ESCRITÓRIO CENTRAL

Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384 – 

Chácara Santo Antônio 

CEP: 04726-170 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3124-1200

Fax: (11) 3259-2539

E-mail: utc@utc.com.br

FILIAL RIO DE JANEIRO

Rua Nilo Peçanha, 50 – Sala 2.809 – 28º andar – Centro 

CEP: 20020-100 – Rio de Janeiro (RJ)

Tel.: (21) 2532-2289

Fax: (21) 2220-7411

E-mail: filialrj@utc.com.br

FILIAL BAHIA

Edifício Prof. Jorge Novis 

Rua Lucaia, 337 – Sala 502 – 5º andar – Horto Florestal 

CEP: 40295-130 – Salvador (BA)

Tel.: (71) 3334-6000

Fax: (71) 3334-9042

E-mail: filialba@utc.com.br

FILIAL BELO HORIZONTE

Rua Tomaz Gonzaga, 802 – Sala 1.503 – 

15º andar – Bairro Lourdes

CEP: 30180-140 – Belo Horizonte (MG)

Tel./Fax: (31) 3297-8226

E-mail: filialbh@utc.com.br

BASE DE OPERAÇÕES

OFFSHORE – NITERÓI

Rua Monsenhor Raeder, 273/275 – Barreto 

CEP: 24110-814 – Niterói (RJ)

Tel.: (21) 2624-9200

Fax: (21) 2620-4948

E-mail: base.niteroi@utc.com.br

BASE DE OPERAÇÕES OFFSHORE – MACAÉ

Estrada Jose Recorder, 315 

Parque Aeroporto – CEP: 27963-844

Macaé (RJ)

Tel.: (22) 2763-3750

Fax: (22) 2763-3791

E-mail: base.macae@utc.com.br

DEQ UTC ENGENHARIA/CONSTRAN

Rua Torquato Pontes Lima, 101 A – 

Vila Carmosina – Itaquera 

CEP: 08290-445 – São Paulo (SP)

Tel./Fax: (11) 2522-3979

E-mail: deq@utc.com.br

UTC ENGINEERING SERVICES, LLC

11511 Katy Freeway, suite 460 

Houston – Texas – 77079

EUA

Tel.: + 1 281 556-1188

Fax: + 1 281 493-1931

SUCURSAL PERU

Calle Coronel Andrés Reyes 360 

OF. 703 Torre B

Urb. Jardín, San Isidro

Lima 27 – Lima, Perú

Tel.: +51 (1) 514-8800

CONSTRAN 

ESCRITÓRIO CENTRAL

Centro Empresarial de São Paulo

Av. Maria Coelho Aguiar, 215 – 5º andar – 

BI.F – Jardim São Luís 

CEP: 05804-900 – São Paulo (SP) 

Tel.: (11) 3706-1000

Fax: (11) 3706-1098

E-mail: constran@constran.com.br

FILIAL RIO DE JANEIRO 

Edifício Rodolfo de Paoli

R. Nilo Peçanha, 50 – 27º andar – Sala 2709 – Centro 

CEP: 20020-906 – Rio de Janeiro (RJ)

Tel./Fax: (21) 2240-7925

FILIAL BRASÍLIA 

Edifício Brasil XXI 

SHS QD 06 Conjunto A BL A – 3º andar – 

Sala 307 – Asa Sul 

CEP: 70316-102 – Brasília (DF)

Tel./Fax: (61) 3248-6824

FILIAL MINAS GERAIS

Edifício Alfa

Alameda da Serra, 322 – 2º andar – 

Salas 206 e 209 – Vale do Sereno

CEP: 34000-000 – Nova Lima (MG)

Tel.: (31) 2127-4936

FILIAL BAHIA

Edifício Prof. Jorge Novis

R. Lucaia, 337 – 3º andar – 

Salas 301, 302 e 303 – Horto Florestal

CEP: 41940-660 – Salvador (BA)

Tel.: (71) 3034-8555

Fax: (71) 3034-8554

UTC ÓLEO E GÁS

BR 304, km 39,70 – Alto Sumaré

CEP: 59633-550 – Mossoró (RN)

Tel./Fax: (84) 3312-3460

E-mail: filial.mossoro@utc.com.br 

UTC DI

Edifício Prof. Jorge Novis

Rua Lucaia, 337 – Sala 304 – Horto Florestal

CEP: 40295-130 – Salvador (BA)

Tel./Fax: (71) 3034-6060

UTC INVESTIMENTOS 

Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384 – 

7º andar – Chácara Santo Antônio 

CEP: 04726-170 – São Paulo (SP)

Tel.: (11) 3124-1200

Fax: (11) 3259-2539

UTC DEFESA

Av Nilo Peçanha 50, sala 2810, 

CEP 20020-100, Edf Rodolpho de Paoli, 

Centro Rio de Janeiro, RJ. 

Tel.: (21) 2532-2289
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