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Somos ULMA

Quem é a ULMA?
Participação,
Inovação,
Competitividade
e Cooperação

A ULMA é um Grupo Empresarial comprometido com
sua equipe e com seu ambiente. É um projeto aberto a
um mundo cada vez mais globalizado. A ULMA é um dos
maiores Grupos Empresariais do norte da Espanha com mais
de 50 anos de presença no Mercado e um compromisso
claro com a Inovação, Emprego e o Valor Agregado.
A ULMA é um projeto socioempresarial baseado nas
Pessoas e em seu desenvolvimento integral que,
através da contínua satisfação de seus clientes, do
pessoal do Grupo, dos colaboradores externos e do
ambiente social, possibilita um crescimento rentável e
sustentável gerador de riqueza e emprego em um âmbito
cooperativo, de comunicação e participação ativa.
A ULMA é vinculada desde sua fundação como empresa,
à Experiência Cooperativa da MONDRAGON e faz parte
da MONDRAGON Corporation. A identidade da ULMA
está determinada por um ambiente marcado por entidades
pioneiras nos âmbitos educativo, financeiro, de pesquisa
e previsão social.

··
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G
G

Grupo Social

Compromisso
com a Nossa
Equipe

No Grupo ULMA a Pessoa está situada no centro do
devenir empresarial. Os conhecimentos, as habilidades
e o compromisso das pessoas que fazem parte do Grupo
são seu principal ativo. Hoje em dia já são mais de 4.500
pessoas que fazem parte do Grupo.
A ULMA busca o desenvolvimento profissional das pessoas
dentro de um projeto corporativo comum e fomenta
aspectos como a participação e a integração das pessoas
na gestão e nos resultados.
O projeto da ULMA como Grupo Social tem como objetivo
final alcançar um modelo de Empresa Social e Saudável
que a diferencie em forma e conteúdo dos modelos
socioempresariais tradicionais. A ULMA, como grupo
cooperativo que é, tem uma finalidade social que contribui
para construir uma Sociedade mais justa onde as pessoas
possam viver cada dia um pouco melhor.

··

6| 7

V

Vocação
Universal

Projetos
que Mudam
o Mundo

A ULMA aposta em um Grupo de caráter internacional,
com uma atitude aberta e receptiva, adaptandose à cultura de cada mercado e país. O projeto de
Internacionalização está orientado ao futuro e se enquadra
dentro de um contexto de competitividade que responda
de maneira efetiva e eficiente a um mercado cada vez
mais globalizado.
As oportunidades de crescimento a nível internacional vêm
da análise da especificidade local e pretendem melhorar
as práticas empresariais para adaptá-las como iniciativas
aos diferentes mercados nos quais o Grupo ULMA está
presente. Saber navegar pelos fluxos da inteligência
que percorrem o mundo equivale a se posicionar
competitivamente em todos os mercados.
O Grupo ULMA está presente em mais de 80 países através
de seus Negócios. Em 2014 alcançou vendas superiores a
700 milhões de euros das quais as vendas internacionais
representaram mais de 75% das vendas totais.
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P

Promover
e Inovar

Ideias que
Melhoram
a Vida das
Pessoas

O objetivo principal da Política de Inovação do Grupo
ULMA é promover e facilitar o desenvolvimento de
novas atividades empresariais no âmbito de seus
Negócios e do próprio Grupo para dar origem a
novas áreas de atuação.
Hoje são duas as novas atividades que já estão em
andamento e nas quais trabalha o Grupo ULMA:
A ULMA Embedded Solutions, que colabora com
seus clientes na inovação de produtos através do
desenvolvimento de Sistemas Incorporados, uma
combinação de hardware e software sob medida
para o desempenho de um propósito ou função
específicos.
A ULMA Inoxtruck, que projeta e fabrica
equipamentos de manipulação higienizáveis
e inoxidáveis tecnologicamente avançados,
principalmente para o setor agroalimentar e
os laboratórios de indústrias, como a indústria
farmacêutica.
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S

Ser
Responsáveis

Compromisso
Social

A fim de colaborar com o avanço para um modelo de
desenvolvimento mais sustentável, o Grupo ULMA tem um
compromisso sólido de contribuição para a criação de uma
sociedade mais próspera, justa e saudável, tanto para as
gerações atuais como para as futuras. Harmonizar o êxito
econômico e o bem-estar social de uma forma compatível
com o Meio Ambiente é a base na qual se fundamenta a
estratégia corporativa do Grupo ULMA.
A ULMA conta com uma Fundação como entidade
mediante a qual materializa seu compromisso social e
distribui a riqueza gerada na conquista de um maior bemestar social. A Fundação ULMA nasce como instrumento
de cooperação com seu entorno para compartilhar com a
Sociedade sua Identidade, seus Valores e sua Cultura.

··
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Agrícola

Maider
Iñaki
,

filha de

Colaborador de Fabricação na ULMA

·· Estufas
A ULMA Agrícola fabrica e comercializa todo tipo de
estruturas de estufas agricolas assim como coberturas
para o gado ou depósitos. Desenvolve sua atividade num
mercado global, oferecendo soluções integrais dirigidas,
principalmente, aos setores da Agricultura e da Pecuária.
Acrescenta às estruturas a mais alta tecnologia de
controle climático, serviço de engenharia, montagem e
assistência pós-venda especializada. A ULMA Agrícola
cria projetos sob medida adaptados às necessidades
específicas de cada cliente.

··
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ulma

01

Agrícola
··

Estufas Inteligentes
A ULMA Agrícola é especializada em oferecer equipamentos
tecnológicos avançados para as mais diversas atividades
e aplicações do setor Agrícola e Pecuário, tais como:
Criadouros, Viveiros, Armazéns, Galpões Industriais,
Secadouros, Aquicultura, Floricultura, etc., procurando
sempre uma solução personalizada, inteligente e
atendendo às mais altas exigências de qualidade tanto
em produtos como em serviços e atendimento.
Com uma garantia de fabricação própria e um vasto
conhecimento do setor, oferece uma resposta completa
ao cliente. Começa com a identificação das necessidades
e pensando sempre nele, procurando o melhor sistema
de produção sob cobertura, assim como os sistemas
automatizados de irrigação, fertilização ou controle de
temperatura, umidade e outros dados climáticos que sejam
necessários. A ULMA Agrícola quer dotar o produtor com
a tecnologia necessária para consolidar um setor agrícola
e pecuário com o conhecimento para enfrentar os desafios
do futuro.

··
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02

Architectural
Solutions

PeioGustavo

, filho de

Colaborador de Fabricação na ULMA

·· Sistemas

Pré-fabricados
A ULMA Architectural Solutions projeta, fabrica e
comercializa sistemas e produtos pré-fabricados,
industrializados e inovadores para os campos de
arquitetura e engenharia.
Seu objetivo é diminuir os prazos de construção e cortar
despesas de manutenção da edificação, favorecer a
redução do consumo energético, fomentar os sistemas
integrados de segurança do trabalho, contribuir com
soluções para o meio ambiente e facilitar a união entre
todos os agentes envolvidos no processo construtivo.
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02

Architectural
Solutions
··

Soluções para
Arquitetura e
Engenharia
A ULMA Architectural Solutions está orientada à procura
de novas soluções construtivas. Desenvolve una ampla
gama de soluções arquitetônicas em concreto polímero
tais como produtos para Canalização e Drenagem (Canais
de Drenagem Linear, Conduções Elétricas e Balizamento),
Fachada Ventilada e Fechamento Industrializado e Préfabricados Arquitetônicos (Parapeitos, Coroamentos,
Lintéis, etc.).
A Drenagem Linear da ULMA é fruto de conjugar o
concreto polímero com sua condição de pré-fabricado,
o que oferece uma inigualável facilidade de instalação e
economia na mão de obra. Seus sistemas de drenagem
proporcionam, além disso, uma grande capacidade de
evacuação.
A Fachada Ventilada é um sistema de revestimento do
paramento do prédio que une características estéticas
apreciáveis a vantagens eficazes em termos de isolamento
térmico e acústico. Oferece a possibilidade de personalizar
projetos adaptando as soluções às propostas arquitetônicas
dos clientes.
Os Pré-fabricados Arquitetônicos oferecem peças
projetadas para serem incorporadas como acabamento em
qualquer projeto construtivo. Os resultados de resistência
e impermeabilidade são muito superiores aos de outros
materiaise e apresentam acabamentos estéticos de alta
qualidade.
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03

Empilhadeiras

AJoseitorAntonio

, filho de

Responsável pela Rede de Distribuidores na ULMA

·· Empilhadeiras
A ULMA Empilhadeiras é especialista em soluções
completas para a manipulação de mercadorias mediante
o uso de maquinário de manutenção.
Mais de 30 anos de experiência bem-sucedidos
permitiram adequar a organização as mais exigentes
requisitos de seus clientes, proporcionando-lhes
altos padrões de qualidade e assessoria profissional
nas análises de suas necessidades e incrementos de
produtividade.

··
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03

Empilhadeiras
··

Melhoramos
o excepcional
A ULMA Empilhadeiras se dedica ao aluguel e venda da
mais completa gama de empilhadeiras e elementos de
manutenção de primeira linha, sendo importador exclusivo
para a Espanha das marcas MITSUBISHI e HUBTEX.
Também comercializa maquinaria de ocasião e semi-nova,
recondicionada dentro de altos padrões de qualidade,
tanto para pequenas como para grandes frotas.
A ULMA Empilhadeiras, através da sua rede de
distribuição e representação, oferece um exclusivo
serviço de manutenção e reparação multimarca em toda
a Espanha, assim como a venda de peças de reposição.
Dispõe de um serviço de assessoria financeira através
da USM Finance que proporciona soluções flexíveis e
sob medida para cada tipo de operação de compra ou
aluguel em equipamentos de manutenção.

··
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04

Construction

XGurutze
abier

, filho de

Administradora de Processos de Faturamento na ULMA

·· Fôrmas,

escoramentos
e andaimes para
construção
A ULMA Construction oferece soluções completas de
fôrmas, sistemas trepantes, escoramentos e andaimes,
tanto em venda quanto em locação, para obras de
edificações residenciais, comerciais, industriais,
infraestrutura e reformas.
Os mais de 50 anos de existência nos permitiram o
acúmulo de conhecimentos e experiência. Um knowhow gerado que permite oferecer a seus clientes o
melhor serviço. Incorporam em cada projeto um grande
valor agregado, com soluções eficazes e pioneiras.

··
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04

Construction

··

From the beginning
of your projects
A ULMA Construction executa a obra da maneira
mais eficaz, otimizando os materiais e contribuindo
com inovação para seus clientes. Tudo isso graças aos
profissionais que desejam contribuir oferecendo soluções,
conhecimento e contribuindo com tecnologia pioneira
para o setor da construção. É um modelo de trabalho em
equipe que estimula o desenvolvimento profissional e os
dota de uma alta especialização, tornando-se especialistas
no desenvolvimento de produtos e processos construtivos.
A ULMA é uma das maiores empresas mundiais do setor
da construção. Está presente em todos os continentes,
onde seus produtos e serviços se adaptam às realidades
de cada país.

··
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05

Conveyor
Components

Alaitz
Montse
,

filha de

Administração Comercial na ULMA

·· Rolos, Grinaldas,

Suportes e Tambores
A ULMA Conveyor Components projeta, fabrica e
comercializa componentes para o transporte a granel
como rolos, grinaldas, suportes e tambores dirigidos
principalmente aos setores mineiros, cimentos de aço.

··
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05

Conveyor
Components

··

Soluções completas
A ULMA Conveyor Components conta com duas linhas
de atividade, a linha HDC (Heavy Duty Conveyor), dirigida
às instalações com transportadores com altas exigências
quanto a carga, velocidades, consumo de energia e
ruído. Esta linha fornece principalmente produtos para
a industria de carvão, cobre e mineral de ferro, assim
como para as Engenharias que realizam projetos nesses
segmentos.
Por sua vez, a MDC (Medium Duty Conveyor), é uma linha
de negócio dirigida às instalações com transportadores
de capacidade intermediária e com requerimentos
segundo as normas habituais no setor. Esta linha
fornece seus produtos às centrais térmicas de carvão,
ao setor cimenteiro, a minas de fosfato, assim como
às engenharias e fabricantes de transportadores que
realizam projetos nesses segmentos.

··
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ulma

06

Handling
Systems

June
Oihane

, filha de

Engenheira de Organização na ULMA

·· Engenharia

logística completa
A ULMA Handling Systems desenvolve sua atividade
como Engenharia Completa em Material Handling
Systems. Mantém uma oferta de Produtos e Serviços
que tem como objetivo satisfazer de forma contínua
as exigências e necessidades de seus clientes buscando
ser percebida como parte importante do seu ativo
empresarial.
Conta com uma equipe de profissionais altamente
qualificados com experiência e know-how acumulados,
e a colaboração da líder mundial no setor, DAIFUKU,
que garante os meios tecnológicos mais avançados e
adaptados a cada projeto.

··
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06

Handling
Systems

··

Paixão pela
Inovação logística
A ULMA Handling Systems oferece uma vasta gama de
soluções logísticas automatizadas, desde sistemas de
armazenamento e preparação de pedidos até sistemas
de transporte e classificação automática, orientados ao
setor industrial, aeroportuário e sanitário.
Seus serviços de engenharia logística criam e garantem
uma solução completa de logística global, oferecendo
desde serviços de projeto e planejamento logístico até
serviços de pós-venda e reengenharia desenvolvidos
numa estreita colaboração com seus clientes.
A ULMA Handling Systems conseguiu estabelecer um
importante ponto de referência no setor da Intralogística
ao tornar-se a empresa líder no mercado de soluções
logísticas integradas. Conta com uma rede técnicocomercial que engloba representações e filiais na Espanha,
França, Holanda, Brasil, Peru, Chile…

··
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07

Packaging

NAinara
aroa

, filha de

Recepcionista na ULMA

·· Equipamentos

e Sistemas de
Acondicionamento
A ULMA Packaging se dedica ao projeto e produção
de equipamentos e serviços de packaging e, para isso,
conta com as mais avançadas tecnologias de projeto e
fabricação.
Dispõe da gama de máquinas e aplicações mais ampla
do mercado e sua equipe de profissionais altamente
qualificados oferece sempre a solução mais adequada às
necessidades de seus clientes. A ULMA Packaging está
comprometida com a Inovação, Qualidade e o Serviço,
e sua vocação é contribuir com valor agregado aos
produtos do seus clientes.

··
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07

Packaging

··

Global packaging
A ULMA Packaging fabrica linhas integradas de
acond icionamento; máquinas automáticas de
acond icionamento Flow Pack, Termoformagem,
Termoselagem, embaladoras verticais, embolsadoras e
enfaixadoras, Retrátil, envolvedoras de Filme Extensível,
Sistemas de Inspeção, Sistemas de transporte, Robôs e
módulos de manipulação.
Suas vantagens competitivas estão centradas na
amplitude de soluções de acondicionamento, numa
organização global com atendimento local, na presença
própria em mais de 20 países, numa orientação firme ao
cliente com atendimento e assessoria desde o primeiro
minuto, numa inovação constante dos produtos e em
minimizar os consumos e o uso de materiais.

··
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MJeanaddi
Martin

, filha de

Responsável pela Manutenção na ULMA

Piping

·· Braçadeiras e Fittings
A ULMA Piping fabrica e comercializa accessórios forjados
para Tubulações, Braçadeiras e Fittings, destinados
à industria do Petróleo, Gás, Petroquímica e geração
de Energia. É líder mundial do setor em capacidade
produtiva e tecnológica.

··
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Piping

··

Confiabilidade
sem Fronteiras
A ULMA Piping conta com prensas mecânicas de até
8.000 toneladas e importantes linhas de automação,
assim como com o reconhecimento e a homologação das
principais companhias do setor; EXXON MOBIL, TOTAL,
SHELL, CHEVRON, PETROBRÁS, SAUDI ARAMCO, etc.
Graças à sua equipe de P+D+i oferece uma grande
variedade de serviços, entre os quais estão incluídos
solda e engenharia de produtos, o que permite projetar e
fabricar qualquer tipo de peça e oferecer soluções técnicas
inovadoras e competitivas, atendendo sempre as normas
correspondentes.

··
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01

·· Agrícola
ULMA Agrícola, S. Coop.
Bº Garibai, 9 Apartado 50
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 71 64 66
info@ulmaagricola.com
www.ulmaagricola.com

02

·· Architectural
Solutions

00

·· Departamentos
Centrais
Grupo ULMA, S. Coop.
Garagaltza auzoa, 51 - Apartado 22
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 25 03 00
F 00 34 943 78 09 17
www.ulma.com
grupoulma@ulma.com

05

·· Conveyor
Components
ULMA Conveyor Components, S. Coop.
Bº Zelaieta s/n
48210 Otxandio · Bizkaia · Espanha
T 00 34 945 45 00 75
F 00 34 945 45 02 57
info@ulmaconveyor.com
www.ulmaconveyor.com

06

·· Handling
Systems

ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.
Bº Zubillaga, 89 Apartado 20
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 78 06 00
F 00 34 943 71 64 69

ULMA Manutención, S. Coop.
Bº Garagaltza, 50 Apartado 67
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 78 24 92
F 00 34 943 78 29 10 | 00 34 943 71 81 37

info@ulmaarchitectural.com
www.ulmaarchitectural.com

informa@manutencion.ulma.es
www.ulmahandling.com

03

·· Empilhadeiras

07

·· Packaging

ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.
Ps. Otadui, 8 Apartado 32
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 71 80 33
F 00 34 943 78 35 02

ULMA Packaging, S. Coop.
Bº Garibai, 28 Apartado 145
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 73 92 00
F 00 34 943 78 08 19

atencionalcliente@manutencion.ulma.es
www.ulmacarretillas.com

info@ulmapackaging.com
www.ulmapackaging.com

04

·· Construction

08

·· Piping

ULMA C y E, S. Coop.
Ps. Otadui, 3 Apartado 13
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 03 49 20

ULMA Forja, S. Coop.
Bº Zubillaga, 3 Apartado 14
20560 Oñati · Gipuzkoa · Espanha
T 00 34 943 78 05 52
F 00 34 943 78 18 08

contact@ulmaconstruction.com
www.ulmaconstruction.com

ulma@ulmapiping.com
www.ulmapiping.com

S

Somos
SOMOS

S

Somos
SOMOS

