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O Grupo Ultra

A versão completa do 
Relatório Integrado 2020 
está disponível aqui.

Um dos principais grupos 
empresariais do País, com 
atuação nos mercados 
de óleo e gás por meio 
da Ultragaz, Ultracargo e 
Ipiranga, no segmento de 
especialidades químicas 
por meio da Oxiteno e no 
varejo farmacêutico com a 
Extrafarma. 

PROPÓSITO: 
Criamos valor para a sociedade, 
investindo em empresas sustentáveis 
e essenciais para a vida das pessoas.
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9.800

Desempenho 
econômico-financeiro

Receita líquida 
(R$ milhões)

2020
89.298 

81.241

2019

EBITDA1 ajustado 
(R$ milhões)

3.394

3.479

Lucro líquido1

(R$ milhões)

795

928

Valor de mercado 
(R$ milhões)

2020

2019

Investimentos
(R$ milhões)

1.578

1.48826.470

Patrimônio líquido 
(R$ milhões)

9.835

9.910

Dívida líquida/EBITDA1

3,0x 

3,0x2020

2019

1. Não inclui o impairment da Extrafarma de R$ 593 milhões para 2019.

90.698 2018 3.069 1.132 

1.947 29.601 2018

2,7x2018

Estratégia ESG

8 TEMAS  
prioritários para a gestão da 
sustentabilidade

 – Ética e integridade

 – Privacidade de dados

 – Transição energética

 – Operações ecoeficientes

 –  Responsabilidade com o entorno

 – Cadeia de valor

 –  Cultura inovadora, inclusiva e de excelência

 – Saúde e segurança

Gestão da sustentabilidade em consolidação: participação 
da liderança nas decisões relacionadas à agenda ESG (am-
biental, social e de governança, na sigla em inglês), aprova-
ção da Política de Sustentabilidade do Grupo Ultra e estrutu-
ração de grupos de trabalho (GTs), com representantes da 
Holding e dos negócios, para definir as próximas ações. 

28.354 



RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020 VERSÃO RESUMIDA7 8

Ética e integridade

Iniciativas reunidas no Programa de Ética e Compliance, 
ativo na Holding e nos negócios. 

Diagnóstico de Cultura de Compliance
Grupo Ultra classificado no nível Proativo, atestando a 
consciência ética dos colaboradores e a confiança nas 
iniciativas de compliance. 

Colaboradores 
comunicados em 
temas anticorrupção

Colaboradores 
treinados em temas 
anticorrupção

98% 91%

96%

2020

86%

2019

 –  Política Corporativa de Privacidade e 
Proteção de Dados Pessoais e Política 
de Segurança da Informação vigentes.

 –  Nenhum registro substancial de quebra 
de privacidade e perda de dados de 
clientes em 2020, 2019 e 2018.

 –  Diferentes iniciativas na Holding e nos 
negócios para adequação à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), em 
vigor desde setembro de 2020 no Brasil. 

Privacidade de dados
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Transição energética

Tema acompanhado pela alta liderança, presente no pla-
nejamento estratégico e no processo de gestão de riscos.

Emissões
Holding e negócios monitoram as emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) e contam com diferentes estratégias 
de redução e mitigação. 

491.513,3
Emissões diretas  
(escopo 1) 

911.785,8
Outras emissões indiretas 
(escopo 3)

153.730,2
Emissões indiretas 
(escopo 2)

TOTAL
1.557.029,3

Emissões totais de GEE 2020 (tCO2e)

GRUPO ULTRA NO CARBON 
DISCLOSURE PROJECT (CDP)
O Grupo manteve a nota B 
no questionário Disclosure, 
Insight, Action 2020, do 
CDP. O desempenho supera 
a média regional da América 
do Sul e do setor de varejo 
de óleo e gás, ambos 
classificados no score D. 

Operações ecoeficientes

Gestão impulsiona o uso eficiente de energia elétrica, 
combustíveis e água e a redução do volume de resíduos 
gerados nas unidades e operações. 

SEGURANÇA HÍDRICA
Em 2020, pela primeira vez, o Grupo Ultra respondeu ao 
questionário sobre segurança hídrica do Carbon Disclosure 
Project (CDP), sendo classificado no score B, o mesmo 
da América do Sul e do setor de varejo de óleo e gás. 

Consumo total 

Energia (milhões de GJ)

2020

2019
8,5

8,7

Água (milhões de m³)

2020

2019
6,0

6,4

Destinação de resíduos 2020

92%
Disposição final

8% 
Recuperação

PERIGOSOS 
Total

13.636,7t

NÃO 
PERIGOSOS 

Total
40.913,4t

83%
Recuperação

17% 
Disposição final
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Responsabilidade com o entorno 

Foco em ampliar o impacto positivo gerado à sociedade e 
às comunidades próximas às operações dos negócios. 

Foram realizados diversos 
investimentos para combater 
a pandemia, como o apoio à 
infraestrutura hospitalar do País e 
à rede de revendedores do Grupo. 
Somadas, as ações corresponderam 
a cerca de R$ 37 milhões.

Ao todo, o Grupo Ultra investiu cerca de R$ 56,5 milhões 
em iniciativas de responsabilidade social em 2020. 

Investimento social 2020

56% 
R$ 10,85 milhões 

recursos incentivados

44% 
R$ 8,54 milhões 
recursos próprios

TOTAL
R$ 19,4 MILHÕES

Cadeia de valor

Compromisso com a geração de valor e com o estímulo à 
adoção de melhores práticas socioambientais na cadeia 
de valor: fornecedores, revendedores e outros parceiros 
de negócio.

Cerca de

13 mil  
fornecedores 

e mais de 

12,2 mil 
revendedores (Ultragaz 
e Ipiranga) integravam a 
cadeia de valor do Grupo 
Ultra em 2020

COVID-19
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Cultura inovadora, inclusiva e 
de excelência

Compromisso com uma cultura corporativa que preza 
pela excelência, inovação, desenvolvimento contínuo dos 
colaboradores e um ambiente de trabalho cada vez mais 
favorável à inclusão e à diversidade. 

Taxa de rotatividade (%)

24,4

16,5

15.923 
colaboradores

2020

2019

Diversidade de gênero 2020 (%)

37
mulheres

63  
homens

Total de  
colaboradores

Liderança1

75
homens

25
mulheres

1. Inclui os cargos de diretoria, 
gerência e gerência executiva. 

Em média, cada 
colaborador 
concluiu 23 horas 
de treinamento 
em 2020.

Desenvolvimento 
profissional

Saúde e segurança 
Para garantir um ambiente seguro a todos os colaboradores, 
profissionais terceirizados e fornecedores, a Holding e os 
negócios contam com políticas, procedimentos e programas 
de Saúde e Segurança estruturados. 

Saúde e segurança do trabalho 

2018 2019 2020

COLABORADORES

Taxa de frequência1 2,71 2,87 2,32

Taxa de gravidade2 192,53 35,74 31,53

Óbitos 1 0 0

OUTROS TRABALHADORES

Taxa de frequência1 1,14 2,67 3,25

Taxa de gravidade2 5,16 3,68 17,04

Óbitos 0 0 0

Considerados atividades essenciais, todos os negócios 
do Grupo Ultra mantiveram suas operações durante a 
pandemia. Nas unidades operacionais, protocolos de 
saúde e segurança foram reforçados. Para as equipes 
administrativas, rapidamente foi instituído o home office.

1. Inclui acidentes com e sem afastamento. O cálculo considera a fórmula: 
(No. acidentes x 1.000.000)/Horas-homem trabalhadas (HHT).
2. Considera a fórmula: (No. dias perdidos x 1.000.000)/ HHT.
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