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RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020 

O Relatório Integrado 2020 do Grupo Ultra reúne as principais 
ações e resultados do ano nos âmbitos econômico-financeiro, ope-
racional e ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em in-
glês). As informações, que cobrem o período de 1º de janeiro a 31 
de dezembro de 2020, abrangem a Holding Ultrapar e os negócios 
do Grupo: Ultragaz, Ultracargo, Oxiteno, Ipiranga e Extrafarma.

A exemplo de 2019, o Relatório foi preparado de acordo com as 
Normas da Global Reporting Initiative (GRI), versão Standards, 
opção Essencial. Como resultado de um exercício inicial do Grupo 
Ultra, a publicação considera pela primeira vez alguns indicadores 
da metodologia Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 

De forma complementar, inspira-se nas diretrizes do International 
Integrated Reporting Council (IIRC) para apresentar os resultados 
da organização a partir de um pensamento integrado, considerando 
os princípios de orientação previstos: foco estratégico e orientação 
para o futuro, materialidade, conectividade entre as informações 
financeiras e não financeiras, uniformidade e comparabilidade, con-
fiabilidade e relacionamento com as partes interessadas, entre ou-
tros. As informações financeiras apresentadas estão de acordo com 
as normas da International Financial Reporting Standards (IFRS).

O conteúdo do relatório foi organizado segundo a matriz de mate-
rialidade do Grupo Ultra. Após as seções que tratam sobre o perfil, 
a estrutura de governança e gestão, a estratégia do negócio e a 
estratégia ESG, estão os capítulos que trazem os principais desta-
ques nos oito temas materiais1:

Sobre o relatório 
GRI 102-46 – 102-47 – 102-50 

 – 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

O relatório está disponível nos sites:  
ultra.com.br e ri.ultra.com.br.  
Dúvidas e comentários sobre a publicação 
podem ser enviados para o e-mail: 
sustentabilidade@ultra.com.br.

PARA LER O RELATÓRIO
Ao longo da publicação, os conteúdos 
GRI são identificados com a numera-
ção correspondente. A partir da pági-
na 146, é possível consultar o Sumá-
rio de conteúdo da GRI e SASB. 

Nos capítulos que trazem o desempenho 
dos temas materiais, há a correlação 
com os Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS), da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Em 2020, o 
Grupo Ultra concluiu um estudo que 
identificou como a gestão de cada tema 
material contribui – de modo direto e 
indireto – à Agenda 2030 da ONU.

CONVENÇÕES ADOTADAS
Ultracargo: as informações GRI da empre-
sa não consideram a operação do Terminal 
de Paranaguá (PR), joint venture com a 
União Vopak.

Oxiteno: as informações GRI da empre-
sa consideram todas as unidades indus-
triais do Brasil, México, Uruguai e Estados 
Unidos e os escritórios do Brasil e México. 
Os casos em que a informação se limi-
ta à operação brasileira estão indicados 
como Oxiteno Brasil.

Ipiranga: as informações GRI da empresa 
consideram as operações Ipiranga de com-
bustíveis, lojas am/pm, unidades Jet Oil, 
Mercado Empresarial, Tropical Transportes 
e Profrotas. As informações financeiras e de 
pessoas consolidam os dados de todos os 
negócios de combustíveis do Grupo Ultra.

As exceções dessas e das demais empresas 
do Grupo Ultra estão apontadas nos indica-
dores correspondentes.

1. Em um processo dinâ-
mico, o Grupo Ultra iniciou 
uma nova atualização dos 
temas materiais em para-
lelo à construção de sua 
Estratégia ESG, visando 
garantir o alinhamento 
com a estratégia de negó-
cio e com tendências exter-
nas. A atualização segue 
em andamento durante o 
ano de 2021.

SOBRE O 
RELATÓRIO

DESTAQUES
2020

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

PERFIL ESTRUTURA 
E GESTÃO 

ESTRATÉGIA E 
DESEMPENHO

ESTRATÉGIA  
ESG 

GOVERNANÇA RECURSOS E  
MEIO AMBIENTE

VALOR 
COMPARTILHADO 
COM A SOCIEDADE

GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS

ANEXOS SUMÁRIO DE  
CONTEÚDO  
DA GRI

INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

4 5

http://www.ultra.com.br
http://ri.ultra.com.br
mailto:sustentabilidade@ultra.com.br


RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020 

DESEMPENHO OPERACIONAL

IPIRANGA
Volume de vendas 
(mil m3) 

23.507 

23.458 

23.680 

23.494

ULTRAGAZ 
Volume de vendas 
(mil t)

2020

1.725 

1.706 

ULTRACARGO
m3 faturado  

9.100

9.835

10.357

10.779

OXITENO
Volume de vendas 
(mil t) 

738 

790 

769 

734

EXTRAFARMA
Receita bruta 
(R$ milhões)

1.674

2.174 

2.141

1.981

Destaques 2020

1.760 

1.746 

2019

2018

2017

2016

Receita líquida 
(R$ milhões)

2020

90.698 

89.298 

81.241

76.740

79.230 

2019

2018

2017

2016

EBITDA1 ajustado 
(R$ milhões)

3.069 

3.394

3.479

4.169 

3.981  

Lucro líquido1

(R$ milhões)

1.132 

795

928

1.547

1.526 

Valor de mercado 
(R$ milhões)

2020

29.601 

28.354 

26.470

38.086  

41.730 

2019

2018

2017

2016

Patrimônio líquido 
(R$ milhões)

9.800

9.835

9.910

8.476

9.624

Dívida líquida/EBITDA1

2,7x

3,0x 

3,0x

1,4x

1,8x

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Colaboradores comunicados em 
temas anticorrupção

Colaboradores treinados em 
temas anticorrupção

2020

GOVERNANÇA

RECURSOS E MEIO AMBIENTE

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Total de colaboradores

2020
16.0242019

15.923

Taxa de rotatividade (%)

24,4

16,5

Diversidade de gênero (%)

2020 2019 2019

86%

38
mulheres

37
mulheres

62
homens

63
homens

2019 

2020

Investimentos
(R$ milhões)

1.947 

1.578

1.488

1.811  

2.294 

21.4611.732 12.244 753 2.106

Emissões totais de GEE (tCO2e)

2020
461.637

2019

491.513

Escopo 1 Escopo 2

157.637 834.966

911.786

Escopo 3

Consumo total de  
energia (milhões de GJ)

2020

2019
8,5

8,7

Consumo total de 
água (milhões de m³)

2020

2019
6,0

6,4

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

VALOR COMPARTILHADO 
COM A SOCIEDADE 
Cerca de R$ 37 milhões 
aportados à sociedade 
para o combate à 
pandemia de Covid-19.

98%

Taxa de frequência de acidentes 

2020
2,872019

2,32

96%91%

153.730
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RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020 

Em 2020, nossos negócios tiveram um início de ano promissor, ala-
vancados pela perspectiva positiva do cenário macroeconômico no 
Brasil. A partir de março, porém, o avanço da pandemia do novo 
coronavírus trouxe severas consequências para a economia mundial e 
afetou fortemente o País. Além do impacto econômico, as medidas de 
isolamento social e a restrição à movimentação de pessoas acelera-
ram tendências de mudanças estruturais, como o trabalho a distância 
e a interconectividade virtual entre as pessoas.

Fomos ágeis em adaptar nossas operações aos primeiros sinais da 
pandemia, o que nos permitiu continuar a cumprir nosso papel de 
provedor de produtos e serviços essenciais para a sociedade, sem 
qualquer interrupção ou descontinuidade. Apoiamos nossos forne-
cedores e parceiros, cuidamos da saúde de nossos colaboradores, 
preservamos nossa solidez financeira, e contribuímos com o grande 
esforço nacional de apoio social em diferentes frentes. Coroando todo 
esse empenho e dedicação, em 2020 alcançamos bons resultados e 
demos passos importantes para acelerar o crescimento e a geração 
de valor da Companhia no futuro.

Do ponto de vista de suporte no combate aos efeitos da pandemia, de-
dicamos cerca de R$ 37 milhões para ações sociais, incluindo a cons-
trução de hospitais, doações de cestas básicas, refeições, equipamen-
tos hospitalares, GLP e outros materiais, além de itens de higiene.

Na linha de assegurar a manutenção de um alto nível de liquidez face 
às incertezas geradas nos primeiros meses da pandemia, adotamos 
maior seletividade nos investimentos, captamos novas linhas de finan-
ciamento e negociamos com fornecedores a flexibilização nos prazos 

Mensagem da  
Administração GRI 102-14

de pagamento. Por outro lado, atuamos 
com nossos parceiros e clientes, negociando 
medidas para alívio de seu capital de giro, 
contribuindo para assegurar a integridade e 
continuidade das cadeias de valor em que 
estamos inseridos.

O ano de 2020 demonstrou a resiliência de 
nosso portfólio de empresas, com resultados 
crescentes em todos os nossos negócios, ex-
ceto Ipiranga, cuja atividade foi diretamente 
afetada pelas medidas de isolamento social 
e restrição à mobilidade.

A receita líquida totalizou R$ 81,2 bilhões, 
9% inferior à de 2019, afetada diretamente 
pela pandemia. Apesar disso, a Companhia 
atingiu um EBITDA de R$ 3,5 bilhões, ou 
4,3% sobre a receita, o que representa uma 
evolução da margem de 2019, de 3,1%. O 
lucro líquido evoluiu de R$ 403 milhões em 
2019 para R$ 928 milhões em 2020, dos 

quais R$ 480 milhões foram distribuídos via 
dividendos para os acionistas. Destaca-se, 
ainda, a geração recorde de caixa opera-
cional (após investimentos), que totalizou 
R$ 2,1 bilhões e contribuiu para a redução 
gradativa da nossa alavancagem financei-
ra. Encerramos o ano com uma posição de 
caixa de R$ 8,7 bilhões e prazo médio de 
vencimento da dívida de 4,6 anos.

Detalhando o desempenho de nossos negó-
cios, começamos pela Ultragaz, que alcançou 
resultados recordes em 2020, alavancados 
pelo aumento de demanda por GLP para con-
sumo residencial e pelas iniciativas de redu-
ção de custos e despesas. A empresa segue 
investindo no aumento de sua presença nas 
regiões Norte e Nordeste, no desenvolvimento 
de novos canais digitais com clientes e reven-
dedores, e no desenvolvimento de novas apli-
cações de GLP para uso empresarial, abrindo 
novos mercados e frentes de crescimento.

A Ultracargo também obteve resultados re-
cordes, contando com as expansões reali-
zadas nos terminais de Santos (SP) e Itaqui 
(MA), além de ganhos de produtividade e 
eficiência. A empresa segue investindo no 
aumento de sua capacidade e capilaridade 
nos portos nacionais, incluindo a construção 
do novo terminal em Vila do Conde (PA), 
que lhe proporcionará maior competitivida-
de na região Norte. A otimização na execu-
ção dos projetos de investimento, tanto em 
prazo quanto em custo, tem viabilizado uma 
crescente geração de caixa e de retorno so-
bre o capital investido.

À esquerda, Pedro 
Wongtschowski, 
Presidente do Conselho de 
Administração.  
À direita, Frederico Fleury 
Curado, Diretor Presidente 
da Ultrapar.
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RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

A Oxiteno teve um ano de forte crescimento de resultados, puxados 
pelo aumento na demanda por especialidades químicas, principal-
mente nos setores de higiene e limpeza e agronegócio. A desvalo-
rização cambial também contribuiu para a melhoria de resultados, 
uma vez que muitos de seus produtos seguem referências de preços 
internacionais. Além disso, a empresa otimizou sua estrutura de 
custos e aumentou sua eficiência operacional, inclusive avançando no 
nível de ocupação de sua fábrica nos Estados Unidos e na penetração 
naquele mercado.

A Ipiranga foi o negócio mais impactado pela pandemia, a exemplo 
das demais empresas do setor, devido à forte retração na demanda 
por combustíveis, particularmente no segundo trimestre do ano. A 
alta volatilidade nos preços ao longo do ano também contribuiu para 
pressionar as margens das distribuidoras e das redes de postos em 
todo o País. Diante desses desafios, a empresa agiu com firmeza na 
redução de custos e despesas, bem como na gestão de seu capital 
de giro e seletividade nos investimentos, em grande medida compen-
sando a redução nas receitas e obtendo uma sólida geração de caixa. 
Importante ressaltar o protagonismo da Ipiranga em oferecer meca-
nismos de suporte a seus revendedores durante a fase mais aguda da 
pandemia, o que contribuiu para assegurar a continuidade do abas-
tecimento da população e fortaleceu os laços de seu relacionamento 
com a rede.

Ainda no contexto da Ipiranga, a am/pm concluiu um amplo projeto 
de revisão do seu modelo de negócio, envolvendo o reposicionamen-
to da marca, revisão do mix de produtos vendidos, novo layout de 
loja e desenvolvimento de vendas por meio de canais digitais. Além 
do modelo tradicional de franquia, a am/pm passou a operar 55 lojas 
próprias ao longo do ano, com resultados iniciais promissores.

A Extrafarma também foi diretamente afetada pela pandemia, pois teve 
parte de suas lojas (em shopping centers, cerca de 7% da rede) fecha-
das ou com restrições de horário de funcionamento em boa parte do 
ano. A despeito disso, a empresa alcançou resultados recordes no se-
gundo semestre, fruto de uma expansão mais seletiva, de um processo 
mais rigoroso de depuração de lojas, dos investimentos em logística e 
TI e dos ganhos de produtividade e de gestão de despesas. Os produ-
tos de marca própria e as vendas por meio de canal digital evoluíram 
significativamente em 2020, com boas perspectivas para o futuro.

Por fim, em julho criamos uma nova empre-
sa, voltada a pagamentos digitais e varejo 
eletrônico, unindo o aplicativo “abastece aí” e 
o programa de fidelidade “Km de Vantagens”, 
o maior do País. Essa iniciativa visa acelerar 
a captura de valor dessas plataformas e a 
expansão dos serviços prestados, potencial-
mente criando um ecossistema digital de 
grande dimensão e capilaridade. Desde o 
lançamento do novo aplicativo, em agosto, já 
foram abertas mais de 2,3 milhões de contas 
digitais e o total de transações processadas 
superou R$ 3,5 bilhões, o que demonstra a 
rápida aceitação dos consumidores e o po-
tencial de crescimento do negócio.

Iniciamos o ano de 2021 bem posicionados 
para o futuro. Por um lado, acreditamos 
que nosso direcionamento estratégico de 
priorizar a alocação de capital na cadeia de 
downstream de óleo & gás nos habilita a 
desenvolver oportunidades que advirão da 
abertura do mercado de refino para empre-
sas privadas e da expansão da cadeia de 
gás natural no Brasil. Por outro lado, apri-
moramos nosso modelo de gestão e gover-
nança, com os negócios aumentando sua 
autonomia e correspondente responsabilida-
de pelos resultados, uma maior integração 
entre Diretoria e Conselho de Administra-
ção, e uma maior agilidade e solidez no 
processo decisório. Por fim, seguimos dedi-
cados a fortalecer nosso pipeline de líderes 
empresários, alicerce fundamental para 
sustentar o crescimento e contínua geração 
de valor da Companhia.

Nosso plano de investimentos para 2021 
totaliza R$ 1,9 bilhão e supera os montantes 
investidos nos últimos dois anos, com proje-
tos de expansão concentrados na Ipiranga, 

Ultragaz e Ultracargo. Aquisições que venham 
a ocorrer não estão consideradas nesse pla-
no, representando investimentos adicionais.

Finalmente cabe ressaltar que temos in-
tensificado nossa atenção e dedicação de 
recursos aos temas relacionados a ESG. 
Em 2020 desenvolvemos nossa matriz de 
materialidade, aprovamos nossa Política de 
Sustentabilidade e emitimos nosso primei-
ro Relatório Integrado seguindo a Norma 
GRI. Em 2021, a frente ESG ganhará novo 
impulso, com a criação da Diretoria de Sus-
tentabilidade e Assuntos Corporativos, que 
acelerará e integrará os esforços e ações 
dos diversos negócios do Grupo Ultra em 
uma agenda unificada, objetiva e de ampla 
visibilidade, inclusive com metas claramen-
te definidas e divulgadas.

Agradecemos a todos os nossos stakehol-
ders pela confiança e suporte. De forma es-
pecial, agradecemos a todos os nossos cola-
boradores, tanto aqueles que estão na linha 
de frente quanto os que estão trabalhando 
remotamente em seus lares, pela dedicação 
incansável e firme compromisso com o nos-
so propósito, que é criar valor para a socie-
dade, investindo em empresas sustentáveis 
e essenciais para a vida das pessoas.

 
 
 
 

Pedro Wongtschowski 
Presidente do Conselho de Administração e 
Frederico Fleury Curado 
Diretor Presidente
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PERFIL
O GRUPO ULTRA
GRI 102-1 – 102-2 – 102-3 – 102-5 – 102-6

Com 83 anos celebrados em 2020, o Grupo 
Ultra é hoje um dos principais grupos em-
presariais do País, com atuação nos mer-
cados de óleo e gás por meio da Ultragaz, 
Ultracargo e Ipiranga, no segmento de es-
pecialidades químicas por meio da Oxiteno 
e no varejo farmacêutico com a Extrafarma. 

Com sede em São Paulo (SP), alcança, por 
meio de seus negócios, cerca de 85% dos 
municípios do Brasil, em quase todos os 
estados e no Distrito Federal. Sua presença 
se estende também a sete países. Encerrou 
2020 com 15,9 mil colaboradores. 

Sociedade de capital aberto, as ações do 
Grupo Ultra são negociadas na B3 (Brasil, 
Bolsa, Balcão), de São Paulo, e na NYSE 
(Bolsa de Valores de Nova Iorque) desde 
1999. O valor de mercado do Grupo Ultra 
correspondia a R$ 26 bilhões em 31 de 
dezembro de 2020.

O propósito do Grupo Ultra, incluindo os 
princípios de negócios, e a visão de futuro 
da organização inspiraram a atualização da 
marca em 2020. 

⟩ PROPÓSITO GRI 102-16

Criamos valor para a sociedade, investindo 
em empresas sustentáveis e essenciais 
para a vida das pessoas

⟩ PRINCÍPIOS DE NEGÓCIO
 – Segurança em primeiro lugar

 – Integridade e transparência de gestão

 –  Disciplina e solidez financeira

 –  Satisfação do cliente como base do 
sucesso

 –  Valorização e crescimento das pessoas

 –  Excelência operacional

⟩ DIRECIONADORES
 –  Atuar como acionista controlador ou de 

referência em empresas de qualidade

 –  Bom posicionamento e/ou potencial de 
mercado

 – Diferencial competitivo tangível

 –  Equipe de liderança competente

 –  Boa capacidade de geração de caixa e 
de retorno sobre o capital

 – Responsabilidade socioambiental

 –  Aderências aos princípios de negócio do 
Grupo Ultra

12 13
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Estrutura societária
Os principais acionistas do Grupo Ultra são a Ultra S.A. Participa-
ções, com 25,1% das ações, a Parth do Brasil Participações Ltda., 
com 7,7% de participação no capital, e a BlackRock Inc., com 5%. 
Do total de ações, 10,3% são detidas por pessoas físicas e 2,4% 
são mantidas em tesouraria. 

Em agosto de 2020, a Ultra S.A. e a Parth do Brasil celebraram novo 
acordo de acionistas da Ultrapar, em substituição ao que havia sido 
celebrado em maio de 2018, cujos termos e condições são seme-
lhantes aos do acordo de acionistas anterior e vigorará por cinco 
anos, podendo ser prorrogável por igual período. Além disso, o Acor-
do, que vincula o voto de ações representativas de 34,5% do capital 
social da Companhia, contempla o ingresso do Pátria Investimentos 
como acionista detentor de 20% do capital social de Ultra S.A. e 
como signatário do Acordo.

NEGÓCIOS GRI 102-2 – 102-4 – 102-6 – 102-7

Criada em 1937, é líder no mercado de distribuição de GLP (Gás 
Liquefeito de Petróleo) no Brasil. Atua em 23 estados e no Distrito 
Federal, graças a sua rede de 5,1 mil revendedores independentes, 
e conta com 18 bases de engarrafamento e 20 bases satélite, de 
armazenamento e distribuição de GLP, que garantem capilaridade e 
abrangência nacional (veja mapa).

Em 2020, forneceu 1,7 milhão de toneladas de gás a 11 milhões de 
domicílios (segmento envasado) e a 58 mil clientes empresariais  
(indústrias, comércios e serviços, condomínios e clientes de gases es-
peciais) no a granel. Referência em inovação em GLP, e com um cen-
tro de Pesquisa & Desenvolvimento dedicado, investe continuamente 
no desenvolvimento de novas aplicações para os dois segmentos.

Administração Central

 São Paulo (SP)

Bases de 
engarrafamento 

1  Caucaia (CE)

2   Suape – Cabo de  
Santo Agostinho (PE)

3  Aracaju (SE)

4  Juazeiro (BA)

5  Mataripe (BA)

6  Betim (MG)

7   Barra de São Francisco 
(ES)

8  Aracruz (ES)

9  Duque de Caxias (RJ)

10   São José dos Campos 
(SP)

11  Capuava – Mauá (SP)

12  Santos (SP)

13  Ribeirão Preto (SP)

14  Paulínia (SP)

15  Barueri (SP)

16  Canoas (RS)

17  Araucária (PR)

18  Senador Canedo (GO)

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA1 NÚMERO DE AÇÕES %
Ultra S.A. Participações 279.593.690 25,1
Pessoas Físicas 115.318.972 10,3
Parth do Brasil Participações Ltda. 85.667.912 7,7
BlackRock Inc. 55.813.586 5,0
Ações em tesouraria 26.964.736 2,4
Outros 551.646.816 49,5
Total 1.115.005.712 100

1. Dados de 31/12/2020

Organização societária dos principais negócios

100% 100% 100% 100% 100%

 Bases satélite
Araçatuba (SP), Araraquara 
(SP), Bauru (SP), Betim 
(MG), Cascavel (PR), Caxias 
do Sul (RS), Chapecó (SC), 
Conde (PB), Florianópolis 
(SC), Joaçaba (SC), Joinville 
(SC), Londrina (PR), Mauá 
(SP), Paulínia (SP), Ponta 
Grossa (PR), Pouso Alegre 
(MG), Salvador (BA), São José 
do Rio Preto (SP), São José dos 
Campos (SP), Sorocaba (SP)

1 

2

3
4 5

6

7

8

9

16

17

18

10 12

13 14 15

11

Revendas espalhadas nas 
cinco regiões do País, com 
exceção de Acre, Amazonas, 
Rondônia e Roraima.
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16

17

Maior empresa independente de armazenagem de granéis líquidos 
do Brasil e referência em segurança, qualidade de serviços e infra-
estrutura, opera em seis portos do País (veja mapa). Conta com 
terminais modernos e infraestrutura completa de armazenagem e 
movimentação de produtos químicos, petroquímicos, combustíveis, 
biocombustíveis e óleos vegetais. 

Encerrou 2020 com capacidade de armazenagem de 838¹ mil m³. 
A construção de um novo terminal, localizado no Porto de Vila do 
Conde, em Barcarena (PA), marca a chegada da empresa à região 
Norte do País. O novo terminal, que entrará em operação no início 
de 2022, terá capacidade de 110 mil m³.

Terminais/  
Capacidade de armazenagem

1  Vila do Conde (PA)2 110 mil m3

2  Itaqui (MA) 109 mil m3

3  Suape (PE) 158 mil m3

4  Aratu (BA) 218 mil m3

5  Rio de Janeiro (RJ) 17 mil m3

6  Santos (SP) 307 mil m3

7  Paranaguá (PR)1 28 mil m3

1. O número considera 50% da joint venture União Vopak. 
2. Em construção – início das operações previsto para 2022.

1 

2

5
6

7

3

4

Ocupa a liderança na produção de tensoativos e especiali-
dades químicas na América Latina, detendo cerca de 20% 
da capacidade das Américas de etoxilação. As soluções 
atendem os mercados de Proteção de Cultivos, Cuidados 
Pessoais, Limpeza Doméstica e Institucional, Tintas e Re-
vestimentos e Petróleo & Gás.  

São 11 unidades industriais: seis no Brasil, três no México, 
uma nos Estados Unidos e uma no Uruguai. Também conta 
com cinco centros de Pesquisa & Desenvolvimento e oito 
escritórios comerciais (veja mapa). 

Pasadena (Estados Unidos)

Coatzacoalcos (México)

Guadalajara (México)

San Juan del Río (México)

Camaçari (BA)1

Mauá (SP)

Suzano (SP)

Tremembé (SP)

Triunfo (RS)

Montevidéu (Uruguai)

Hattiesburg (Estados Unidos)

12  Houston (Estados Unidos)

13  Cidade do México (México)

14  Bogotá (Colômbia)

15  Buenos Aires (Argentina)

16  Bruxelas (Bélgica)

17  Xangai (China)

18  São Paulo (SP)

11

   Unidades industriais

   Unidades industriais e  
Centros P&D

   Unidades industriais  
e escritórios

  Centro P&D

  Escritórios

  Escritórios e Centros P&D

15

12

14

1

213

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

6 7
8

9

3 4

10

10

1.  Em Camaçari, há duas unidades industriais. 
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Sétima maior rede de farmácias do Brasil, lidera o segmento nos 
estados do Amapá, Maranhão e Pará, onde a rede foi fundada. 
Encerrou 2020 com 405 lojas espalhadas por dez estados. Conta 
com mais de 10 milhões de clientes cadastrados no programa de 
fidelidade Clube Extrafarma.

Com a marca própria Be Better, lançada em 2019, oferece um 
portfólio de mais de 50 produtos nas categorias de primeiros so-
corros, higiene, fralda infantil e cuidado adulto, vitaminas e suple-
mentos alimentares.

405 lojas1

Centros de distribuição 

1  Guarulhos (SP)

2  Benevides (PA)

3  Aquiraz (CE)

4  São Luís (MA)2

Escritórios

5  São Luís (MA)

6  São Paulo (SP)

1.  Refere-se ao número de lojas existentes em 31 de 
dezembro de 2020 em cada estado. 

2. Aberto em março de 2021.

124

11

20

91

4

16

35

44

3

57

1

6

2
4 3

5

Uma das maiores distribuidoras de combustível do País, conta com mais 
de 7,1 mil postos revendedores e mais de 5 mil clientes empresariais. 
Também detém a rede de lojas de conveniência am/pm, a maior do seg-
mento, com mais de 1,8 mil lojas e a maior rede de padarias do Brasil, 
com 810 unidades, além das franquias de serviços automotivos, a JetOil, 
com cerca de 1,2 mil unidades. Com uma robusta infraestrutura, a Ipiran-
ga dispõe de 85 unidades operacionais e pontos intermediários que conec-
tam a cadeia de distribuição de combustíveis por todo o território nacional.

Mantém, ainda, participação acionária nas empresas Iconic (joint venture 
com a Chevron, líder do mercado brasileiro de lubrificantes), ConectCar 
(empresa de meios de pagamento eletrônico com atuação em pedágios 
e estacionamentos) e no gasoduto Transportadora Sulbrasileira de Gás 
(TSB). A empresa também controla a Pró Frotas, startup que atua com 
gestão de frotas.

1. Unidade operacional exclusiva da Ipiranga.
2. Há duas bases próprias em São José do Rio Preto (SP).

Bagé, Canoas, Cruz Alta, Santa Maria (RS)
Cascavel, Guarapuava (PR) Barueri, 
Bauru, Cubatão, Ourinhos, Paulínia, 
Presidente Prudente, São Caetano do Sul, 
São José do Rio Preto2 (SP) Governador 
Valadares, Montes Claros (MG)
Duque de Caxias (RJ) Campo Grande 
(MS) Cuiabá, Rondonópolis (MT) 
Barcarena, Belém, Itaituba, Munguba, 
Santarém (PA) Manaus (AM) Porto Velho, 
Vilhena (RO)

 Escritórios

  Pool

  Bases próprias1:

18 19
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Em 2020, o Grupo Ultra comemorou 
83 anos de história. Confira os 
principais marcos dessa trajetória:

1937
Fundação da Empreza Brasileira de Gaz 
a Domicílio LTDA., rebatizada de Ultragaz 
em 1938

1961
Ultragaz atinge a marca de 1 milhão de 
clientes

1966
Criação da Transultra, embrião da  
Ultracargo

1970
Início das operações no setor químico com a 
constituição da Oxiteno

1992
Reestruturação do Grupo Ultra, com foco 
nos negócios de distribuição de GLP, quími-
ca e logística

1999
Abertura de capital na Bovespa (atual B3) e 
na NYSE, bolsa de valores de Nova Iorque

2002
Grupo Ultra incorpora ações da Oxiteno e 
passa a deter 100% de todos os negócios

2003
Aquisição da Shell Gás e liderança da 
Ultragaz no mercado de GLP  

2007
Aquisição da Ipiranga e entrada no setor de 
distribuição de combustíveis

2008
Compra da União Terminais, que tornou a 
Ultracargo a maior empresa de armazena-
gem de granéis líquidos do Brasil

2009
Conclusão da aquisição da distribuição de 
combustíveis que operava sob a marca 
Texaco

2011
Nova estrutura de governança e ingresso 
no Novo Mercado

2014
Aquisição da Extrafarma e ingresso no 
varejo farmacêutico

2019
Consolidando os processos de governança 
superior do Grupo Ultra, Ultrapar passou 
a se constituir como empresa Holding, 
concentrando as atividades de Relações 
com Investidores, Tesouraria, M&A, Pla-
nejamento Estratégico, Auditoria Interna, 
Jurídico Societário, Compliance, Gestão de 
Riscos e Centro de Serviços Compartilha-
dos (CSC)

 2020
Criação do Ultra Venture Capital (UVC) 
e de uma nova empresa (abastece aí), a 
partir da integração dos programas abas-
tece aí e Km de Vantagens

Linha do tempo
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Prêmios e 
Reconhecimentos

Oxiteno 
 –  24º PRÊMIO PAINT & PINTURA (revista 

Paint & Pintura): eleita a melhor 
fornecedora de Coalescentes e, pela 
nona vez seguida, a melhor fornecedora 
em Solventes Oxigenados.

 –  3º PRÊMIO PAINT & PINTURA NORTE-
NORDESTE (revista Paint & Pintura): 
escolhida a melhor fornecedora em 
Coalescentes da região.

 –  PRÊMIO VALOR INOVAÇÃO BRASIL 
(jornal Valor Econômico): 5ª posição na 
categoria Química, Papel e Celulose e 
75ª colocação no ranking geral.

 –  PRÊMIO KURT POLITZER DE 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, da 
Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim): vencedora na 
categoria Empresa – segmento 
Coatings.

 –  5ª PESQUISA DE QUALIDADE (revista 
Tintas & Vernizes): reconhecida como a 
empresa que proporciona soluções de 
mais qualidade para clientes e parceiros.

 –  PRÊMIO CAIO (revista Eventos):  
ganhadora nas categorias Ouro e Bronze 
por eventos e estandes no Brasil e no 
exterior. 

 –  ECOVADIS SUSTAINABILITY RATING 
(Ecovadis): posicionada na categoria 
Platinum da plataforma que avalia o 
desempenho em sustentabilidade de 
fornecedores globais. 

Ipiranga
 –  O MELHOR DE SÃO PAULO (jornal Folha 

de S.Paulo): 1ª posição nas categorias 
Posto de Combustível e Loja de 
Conveniência.

 –  PRÊMIO CONSUMIDOR MODERNO DE 
EXCELÊNCIA EM SERVIÇOS AO CLIENTE 
(Grupo Padrão): 1º lugar na categoria 
Postos de Combustível.

 –  MARCAS MAIS (jornal O Estado de 
S. Paulo): 1ª posição na categoria 
Combustível.

 –  25 MARCAS BRASILEIRAS MAIS 
VALIOSAS (Interbrand): 13ª colocação 
no ranking geral.

 –  AS 50 MARCAS MAIS VALIOSAS DO 
BRASIL (revista Exame): 18ª colocação 
no ranking geral. 

 –  PRÊMIO WHOW DE INOVAÇÃO 
(Grupo Padrão): 1º lugar na categoria 
Distribuição de Combustível.

 –  PRÊMIO VALOR DE INOVAÇÃO BRASIL 
(jornal Valor Econômico): 132ª colocação 
no ranking geral. 

 –  MARCAS DOS CARIOCAS (jornal O 
Globo): 1ª posição na categoria Postos 
de Combustíveis. 

 –  ESTADÃO MELHORES SERVIÇOS (jornal 
O Estado de S. Paulo): 1ª colocação na 
categoria Postos de Combustíveis.

 –  PRÊMIO RESPEITO (revista Consumidor 
Moderno): 1º lugar na categoria Postos 
de Combustíveis.

 –  PRÊMIO PROFISSIONAIS DO ANO (Rede 
Globo): concedido à agência Talent 
Marcel pela campanha Só Tem Lá, da 
Ipiranga.

Holding
 –  VALOR GRANDES GRUPOS (jornal Valor Econômico): 9ª 

colocação no ranking geral, com destaque para o 2º lugar entre 
as 20 maiores empresas da área de Comércio, 6ª posição entre 
as 20 maiores em Patrimônio Líquido e 14º lugar entre as 20 
maiores em Lucro Líquido.

 –  RANKING VALOR 1000 (jornal Valor Econômico): 6ª colocação 
no ranking geral, 4º lugar entre as dez maiores em Receita 
Líquida do setor e 10ª posição entre as dez maiores em 
Liquidez corrente do setor.

Ultragaz
 –  PRÊMIO WHOW DE INOVAÇÃO (Grupo Padrão): 1º lugar na 

categoria Energia e Utilities (solução para o beneficiamento de 
algodão). 

 –  PRÊMIO VALOR INOVAÇÃO BRASIL (jornal Valor Econômico): 
5ª colocação na categoria Petróleo, Gás e Petroquímica e 121ª 
posição no ranking geral.

 –  JOVEM MULHER DO ANO NO MERCADO GLP (Associação 
Mundial GLP – WLPGA): colaboradora da Ultragaz escolhida 
como mulher do ano.

 –  PRÊMIO RECLAME AQUI: 1ª posição na categoria Distribuidora 
de Gás e Combustíveis.

 –  PRÊMIO GLP DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA: classificação Ouro 
na categoria Meio Ambiente (projeto Campanha Junte Óleo – 
Ultragaz Coleta e Soya Recicla).

Confira os principais prêmios e 
reconhecimentos recebidos pela 
Holding e os negócios em 2020: 
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Iniciativas externas 
A seguir, estão as principais 
iniciativas ESG que a Holding e os 
negócios integram:

Holding
 – Carbon Disclosure Project (CDP)

 – Índice Carbono Eficiente (ICO2 B3)

 – MSCI ESG – Morgan Stanley Capital International

 – FTSE 4Good

Ultragaz
 – Pacto Global (ONU)

 – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU)

 –  Carbon Disclosure Project (CDP): Programa Supply Chain 
e Programa Água 

 –  Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes nas Rodovias Brasileiras (Childhood Brasil)

 – Plataforma Liderança com Valores (Ideia Sustentável)

GRI 102-12

Ultracargo
 –  Pacto Empresarial Contra a Explo-

ração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes nas Rodovias Brasileiras 
(Childhood Brasil)

Oxiteno 
 – Pacto Global (ONU)

 –  Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO)

 –  Atuação Responsável (Associação 
Brasileira da Indústria Química –  
Abiquim)

A lista de entidades 
das quais a Holding 
e os negócios fazem 
parte está na seção 
Anexos, a partir da 
página 129.

Ipiranga
 – Pacto Global (ONU)

 –  Pacto Empresarial Contra a Explo-
ração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes nas Rodovias Brasileiras 
(Childhood Brasil)

24 25



RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020

SOBRE O 
RELATÓRIO

DESTAQUES
2020

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

PERFIL ESTRUTURA 
E GESTÃO 

ESTRATÉGIA E 
DESEMPENHO

ESTRATÉGIA  
ESG 

GOVERNANÇA RECURSOS E  
MEIO AMBIENTE

VALOR 
COMPARTILHADO 
COM A SOCIEDADE

GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS

ANEXOS SUMÁRIO DE  
CONTEÚDO  
DA GRI

INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

ESTRUTURA E 
GESTÃO

GOVERNANÇA CORPORATIVA 
GRI 102-18

Desde 2011, o Grupo Ultra integra o Novo 
Mercado, segmento de mais alto nível de 
governança corporativa da B3. Com a go-
vernança estruturada, conta com o reconhe-
cimento do mercado pelo adequado alinha-
mento entre os administradores e acionistas. 
Antes mesmo de ingressar no Novo Merca-
do, era assegurado o direito a 100% de tag 
along1 aos acionistas minoritários. 

Em 2020, o Grupo Ultra, dando sequência 
ao processo de adequação às novas re-
gras do Novo Mercado, instituiu a Política 
Corporativa de Remuneração Executiva 
e um processo formal de avaliação dos 
membros do Conselho de Administração 
(leia mais a seguir).

1. Mecanismo previsto na Lei das Sociedades Anônimas e 
no Regulamento do Novo Mercado que garante, no caso 
de mudança no controle da companhia, que o acionista 
minoritário receba 100% do valor por ação pago durante 
o processo de venda.  

Conselho de Administração: 
papéis e responsabilidades
Em 2020, o Conselho de Administração era 
formado por 11 conselheiros, sendo oito 
independentes. O conselheiro Alexandre 
Teixeira de Assumpção Saigh assumiu a 
função em setembro de 2020, após sua 
eleição em Assembleia Geral Extraordiná-
ria, somando competências ao órgão. Ele é 
co-fundador e membro do Comitê Executivo 
do Pátria Investimentos, que passou a in-
tegrar o capital social da Ultrapar em 2020, 
por meio de participação direta e indireta 
através do capital social de Ultra S.A., e 
integra o acordo de acionistas da Ultrapar.
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O Conselho define a estratégia, considerando os impactos das 
atividades da organização na sociedade e no meio ambiente, 
determina a alocação de capital e o nível de exposição aos riscos, 
supervisiona a gestão dos negócios e garante o processo sucessó-
rio, entre outras funções.

Nenhum dos membros exerce função executiva nas empresas do 
Grupo Ultra, sendo remunerados exclusivamente por suas ativida-
des como conselheiros e membros dos Comitês de Assessoramento.

Os papéis e responsabilidades de cada órgão da estrutura de 
governança (Conselho de Administração, Comitês de Assessora-
mento e Diretoria da Ultrapar) são definidos no Estatuto Social da 
Companhia e orientados pelos respectivos Regimentos Internos. 
Lançada em novembro de 2020, a Política Corporativa de Indi-
cação de Membros do Conselho de Administração, de seus Co-
mitês de Assessoramento e da Diretoria estabelece o processo e 
os critérios para a seleção de conselheiros, incluindo diversidade 
de conhecimentos, experiência profissional e disponibilidade de 
tempo. Esses critérios permitem que o Grupo Ultra se beneficie da 
pluralidade de visões, experiências e argumentos e de um proces-
so de tomada de decisão com mais qualidade e segurança. Outras 
políticas e normas também disciplinam a atuação dos conselhei-
ros, que são avaliados ao menos uma vez durante o mandato. A 
avaliação tem por objetivo mensurar as dimensões relacionadas à 
composição, funcionamento, competências, dedicação e efetivida-
de, constituindo um elemento fundamental no processo de indica-
ção previsto na Política.

O Conselho de Administração se reuniu dez vezes em 2020. A 
partir de abril, as reuniões foram realizadas de modo virtual, em 
consistência com os protocolos de segurança adotados pelo Grupo 
em combate à pandemia do coronavírus. Entre os temas que fazem 
parte da agenda recorrente do Conselho de Administração estão a 
evolução da gestão da sustentabilidade no Grupo Ultra e as revi-
sões do planejamento estratégico e do mapa de riscos.

Composição do Conselho de Administração 2020

MEMBRO POSIÇÃO
Pedro Wongtschowski Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva Conselheiro

Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh Conselheira

Ana Paula Vitali Janes Vescovi Conselheira

Flavia Buarque de Almeida Conselheiro

Joaquim Pedro de Mello Conselheiro

Jorge Marques de Toledo Camargo Conselheiro

José Galló Conselheiro

José Maurício Pereira Coelho Conselheiro

Nildemar Secches Conselheiro

MEMBRO 
INDEPENDENTE1 
Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Composição do Conselho de Administração 2021

MEMBRO POSIÇÃO
Pedro Wongtschowski Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho Vice-Presidente

Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh Conselheiro

Ana Paula Vitali Janes Vescovi Conselheira

Flavia Buarque de Almeida Conselheira

Jorge Marques de Toledo Camargo Conselheiro

José Galló Conselheiro

José Luiz Alquéres Conselheiro

José Maurício Pereira Coelho Conselheiro

Marcos Marinho Lutz Conselheiro

Otávio Lopes Castello Branco Neto Conselheiro

MEMBRO 
INDEPENDENTE1 
Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

1. Membro sem vínculo com a organização: não é sócio controlador, membro do grupo de controle ou de outro grupo 
com participação acionária relevante, cônjuge ou parente até segundo grau desses e não é ligado a organizações 
relacionadas ao sócio controlador. 

Em 14 de abril de 2021, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária (AGOE), que tinha como uma das pautas a eleição 
dos novos membros do Conselho de Administração. Confira na ta-
bela abaixo a nova composição do Conselho de Administração com 
mandato até abril de 2023.
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CARACTERÍSTICAS DOS NEGÓCIOS 

A Ultrapar é uma holding com atuação em segmentos 
diversos por meio de um portfólio de negócios, o que 
aumenta a complexidade na gestão da empresa. 

Os negócios da Companhia estão inseridos nos 
setores de distribuição de combustíveis, indústria 
química, infraestrutura portuária e varejo 
farmacêutico e de conveniência.

A estratégia da Ultrapar está centrada na cadeia 
de óleo & gás, segmento onde já possui vantagens 
competitivas, que apresenta oportunidades de 
investimentos relevantes no Brasil.

Os negócios da Companhia exigem o cumprimento 
de uma série de leis e regulações, além de 
relacionamento com diversas instituições 
governamentais e não governamentais.

As responsabilidades do Conselho incluem 
conhecimento e supervisão das demonstrações 
financeiras e dos diversos riscos materiais a que 
a Companhia está exposta, além de estabelecer 
e garantir políticas e procedimentos efetivos de 
governança e gestão de risco. 

A transição energética para uma economia mais 
sustentável e novas tecnologias exigirão adaptação 
dos negócios da Companhia ao longo do tempo.

EXPERIÊNCIAS E COMPETÊNCIAS 
RELEVANTES

Experiência como CEO/liderança 
sênior, gestão de portfólio e gestão 
de pessoas

Conhecimentos extensivos nos 
setores de energia, distribuição e 
logística, indústria química, varejo e 
bens de consumo

Conhecimentos amplos da cadeia de 
óleo & gás e infraestrutura logística

Relações governamentais e assuntos 
corporativos

Experiência em governança 
corporativa, gerenciamento de riscos, 
finanças, contabilidade e economia

Conhecimentos sobre matriz 
energética, tecnologia, inovação e 
sustentabilidade

PERFIL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 2021

11

7

7

7

4

9

9

6

5

Experiência como CEO/liderança sênior e gestão de pessoas

Gestão de portfólio

Cadeia de óleo e gás e infraestrutura logística

Químico, varejo e bens de consumo

Finanças, contabilidade e economia

Governança corporativa e gestão de riscos

Relações governamentais e assuntos corporativos

Tecnologia e inovação

Matriz energética e sustentabilidade

55% de conselheiros independentes
18% de conselheiras mulheres

5
Abaixo de  
60 anos

3
Acima de  

70 anos

3
Entre  
60 e 70 anos

MÉDIA DE  
62 ANOS

7
0 a 5 anos

1
Mais de  
10 anos

3
5 a 10 anos

MÉDIA DE  
5 ANOS

Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração
Todos os comitês são estatutários e formados exclusivamente por 
conselheiros, com exceção do Comitê de Auditoria e Riscos, que 
em 2020 contou com um membro externo e independente na po-
sição de coordenador. Após a Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária (AGOE) de abril de 2021, a composição dos comitês foi 
atualizada, conforme indicado nas tabelas a seguir. 

Idade média Tempo de mandato
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 – Pessoas: existente desde 2011, propõe as diretrizes e a política 
de remuneração dos administradores, colaboradores do alto escalão 
e órgãos de assessoramento do Conselho e monitora a adequação 
do plano de sucessão para os principais cargos executivos, entre 
outras funções. Formado por quatro membros, sendo três indepen-
dentes (dois a partir da AGOE 2021). Teve sete reuniões em 2020.

Composição do Comitê de Pessoas 2020

MEMBRO POSIÇÃO
Lucio de Castro Andrade Filho Coordenador

José Galló Conselheiro

Nildemar Secches Conselheiro

Alexandre Gonçalves Silva Conselheiro

Composição do Comitê de Pessoas 2021

MEMBRO POSIÇÃO
José Galló Coordenador

Alexandre Teixeira de Assumpção Saigh Coordenador

Lucio de Castro Andrade Filho Conselheiro

José Luis Alquéres Conselheiro

 – Estratégia: criado em 2019, contribui na construção e no acom-
panhamento dos planos estratégicos e de orçamentos, na aprovação 
e monitoramento dos principais investimentos e na definição da estra-
tégia de alocação de capital e gestão de portfólio. Formado por quatro 
conselheiros, sendo dois independentes. Teve nove reuniões em 2020.

Composição do Comitê de Estratégia 2020

MEMBRO POSIÇÃO
Pedro Wongtschowski Coordenador

Jorge Marques de Toledo Camargo Conselheiro

Flávia Buarque de Almeida Conselheira

Lucio de Castro Andrade Filho Conselheiro

Composição do Comitê de Estratégia 2021

MEMBRO POSIÇÃO
Pedro Wongtschowski Coordenador

Jorge Marques de Toledo Camargo Conselheiro

Flávia Buarque de Almeida Conselheira

Marcos Marinho Lutz Conselheiro

 – Auditoria e Riscos: de caráter permanente desde 2019, é 
formado por três membros, todos conselheiros independentes 
(conforme mencionado anteriormente, em 2020 contava com um 
quarto membro, externo e independente), e em consistência com 
a legislação e regulamentação aplicáveis, em especial o Regula-
mento do Novo Mercado da B3 e os requisitos da Lei Sarbanes-
-Oxley (SOX). O comitê acompanha, dentre outras competências, 
as atividades da Diretoria de Riscos, Compliance e Auditoria e 
avalia a efetividade da estrutura de controles internos. Teve 14 
reuniões em 2020.

Composição do Comitê de Auditoria e Riscos 2020

MEMBRO POSIÇÃO

Flávio Cesar Maia Luz Coordenador e 
membro externo

Ana Paula Vescovi Conselheira

Joaquim Pedro de Mello Conselheiro

José Maurício Pereira Coelho Conselheiro

Composição do Comitê de Auditoria e Riscos 2021

MEMBRO POSIÇÃO
Ana Paula Vescovi Coordenadora

Jorge Marques de Toledo Camargo Conselheiro

José Maurício Pereira Coelho Conselheiro
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ÓRGÃOS DE CONTROLE
O Grupo Ultra utiliza a estrutura do Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) para avaliar seu ambiente de controle. Desde 2015, 
a organização passa por auditorias em linha com o previsto pela última atualização 
do COSO, de 2013.   

Um dos órgãos de controle é o Conselho Fiscal, que funciona em caráter não 
permanente, sendo instalado pela Assembleia Geral, conforme previsto em lei. Suas 
atribuições incluem analisar o Relatório de Administração e as demonstrações fi-
nanceiras e fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores 
e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Três membros e 
três suplentes integram o órgão, com mandato de um ano e remuneração segundo 
o exigido pela legislação.

Desde 2004, o Grupo Ultra mantém o Comitê de Conduta, não estatutário, cujas 
principais funções são supervisionar a evolução e o cumprimento do Programa de 
Ética e Compliance (leia mais em Ética e integridade, na página 71) e recomendar 
as ações em casos de violação ao Código de Ética e às Políticas Corporativas de 
Compliance. O comitê é um órgão vinculado ao Conselho de Administração, respon-
sável por eleger seus membros.  

Composição do Comitê de Conduta

MEMBRO POSIÇÃO
Marcelo Fernandez Trindade Presidente

Andre Brickmann Areno Diretor Jurídico

Cristiane Silva Leite Diretora de Riscos, Compliance e Auditoria

Julio Cesar Nogueira Diretor de Controladoria e CSC

Lucio de Castro Andrade Filho Conselheiro de Administração

Composição do Conselho Fiscal 2021

MEMBRO POSIÇÃO
Flávio Cesar Maia Luz Presidente independente

Geraldo Toffanello Conselheiro fiscal independente

William Bezerra Cavalcanti Filho Conselheiro fiscal independente

Composição do Conselho Fiscal 2020

MEMBRO POSIÇÃO
Geraldo Toffanello Presidente independente

Marcelo Amaral Moraes Conselheiro fiscal independente

William Bezerra Cavalcanti Filho Conselheiro fiscal independente
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Diretoria Ultrapar
Cabe à Diretoria orientar a execução do planejamento estratégico e 
acompanhar a gestão operacional e financeira dos negócios e as ques-
tões ambientais, sociais e de governança (ESG, na sigla em inglês). 

Em 2020, a Diretoria passou por mudanças, com Rodrigo de Almeida 
Pizzinatto assumindo a posição de Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores.

Conselhos consultivos
Desde 2019, cada negócio conta com um conselho consultivo, com-
posto pelo Diretor Presidente, o Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores da Ultrapar e profissionais do mercado. Os grupos 
se reúnem mensalmente para refletir sobre a execução da estratégia 
e o plano de investimentos e analisar de forma mais robusta os re-
sultados financeiros e ESG e questões relativas à gestão de pessoas.  

Conheça os currículos dos membros 
estatutários da Diretoria Ultrapar na 
seção Governança, do site de Relações 
com Investidores: ri.ultra.com.br. 

Frederico Fleury Curado
Diretor Presidente da 
Ultrapar

Rodrigo de Almeida Pizzinatto
Diretor Financeiro e de Rela-
ções com Investidores

Composição da Diretoria

Tabajara Bertelli Costa
Presidente da Ultragaz

Décio de Sampaio Amaral
Presidente da Ultracargo

João Benjamin Parolin
Presidente da Oxiteno

Marcelo Pereira Malta de Araujo
Presidente da Ipiranga

Sistema de Governança Corporativa do Grupo Ultra

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Comitê de Pessoas Comitê de Auditoria  
e Riscos Comitê de Estratégia

Ultrapar
(holding do Grupo Ultra)

Extrafarma Ipiranga OxitenoOxiteno Ultracargo Ultragaz CSC
Conselho 
Consultivo

Conselho 
Consultivo

Conselho 
Consultivo

Conselho 
Consultivo

Conselho 
Consultivo

Afiliadas e 
JVS
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GESTÃO DE RISCOS

A estrutura de gestão de riscos do Grupo Ultra combina a coor-
denação corporativa à interface direta com cada negócio, fazendo 
com que esse processo seja abrangente e não perca de vista as 
características setoriais específicas.

Todos os temas de riscos que representam as principais ameaças 
ao Grupo Ultra e seus negócios integram a Matriz Sistêmica de 
Riscos, modelo que assegura a avaliação e o monitoramento de 
cada risco pela organização. Os temas de riscos são agrupados 
em seis famílias (Estratégicos, Financeiros, Cibernéticos, Opera-
cionais, de Compliance e de Capital Humano). 

As discussões relacionadas à gestão de riscos ocorrem de forma 
estruturada e independente em cada negócio, cobrindo temas de 
riscos internos e externos. Cada tema de risco conta com uma 
avaliação de cenário, que considera impactos e vulnerabilidades 
e gera planos de ação mitigadores. A área de Riscos, que incenti-
va o olhar sistêmico e a interrelação entre os temas, coordena e 
participa ativamente dessas discussões, estimulando, criticando, 
consolidando e reportando os riscos de forma integrada e padro-
nizada para os Presidentes de cada negócio, o Diretor Presidente 
da Holding Ultrapar, o Comitê de Auditoria e Riscos e o Conselho 
de Administração. Dessa forma, a alta administração prioriza os 
assuntos mais relevantes e cada negócio direciona seus esforços 
nos temas de risco mais significativos.

OLHAR SISTÊMICO
Famílias de risco: Estratégicos, 
Financeiros, Cibernéticos, 
Operacionais, de Compliance  
e de Capital Humano.

A matriz é constantemente revisitada, o 
que garante alinhamento às transformações 
dos negócios e respostas rápidas sempre 
que novos temas com potencial impacto 
são mapeados. Em 2020, por exemplo, 
foram identificados os riscos que poderiam 
ser potencializados e que deveriam ser mo-
nitorados em função da pandemia.

Governança de riscos, 
compliance e auditoria
A Diretoria de Riscos, Compliance e Audi-
toria tem níveis de reporte diferentes na 
organização de acordo com cada uma de 
suas competências. A área está vinculada 
administrativamente à Presidência do Grupo 

Ultra, sendo responsável pelo gerenciamento 
integrado de riscos, gestão do Programa de 
Ética e Compliance e pela auditoria interna. 

Também se reporta ao Comitê de Auditoria 
e Riscos, do Conselho de Administração, na 
gestão dos riscos que compõem a matriz 
sistêmica, na consolidação das informa-
ções e controles existentes e na condução 
do processo de auditoria interna de to-
dos os negócios. 

Adicionalmente, a Diretoria presta contas 
sobre as suas atividades, de acordo com a 
matéria, ao Conselho Fiscal, ao Comitê de 
Auditoria e Riscos e ao Comitê de Conduta.

AUDITORIA INTERNA
Vinculada à Diretoria de Riscos, Compliance e Auditoria, a Gerência de Auditoria 
Interna é responsável por acompanhar os procedimentos e controles de todos os 
negócios, identificando riscos e oportunidades de melhorias, que, de modo sinérgico, 
contribuem para as atualizações do mapa de riscos e do processo de gestão de riscos 
do Grupo Ultra e do Programa de Ética e Compliance. A Gerência também revisa 
todos os pagamentos do Grupo e executa auditorias operacionais internas, segundo 
Plano de Auditoria aprovado anualmente pelo Comitê de Auditoria e Riscos.

A área apoia, ainda, a elaboração das demonstrações financeiras e o processo de cer-
tificação da Lei SARBANES-OXLEY (SOX), exigido para as demonstrações financeiras 
apresentadas ao mercado norte-americano.

38 39



RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020

SOBRE O 
RELATÓRIO

DESTAQUES
2020

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

PERFIL ESTRUTURA 
E GESTÃO 

ESTRATÉGIA E 
DESEMPENHO

ESTRATÉGIA  
ESG

GOVERNANÇA RECURSOS E  
MEIO AMBIENTE

VALOR 
COMPARTILHADO 
COM A SOCIEDADE

GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS

ANEXOS SUMÁRIO DE  
CONTEÚDO  
DA GRI

INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

ESTRATÉGIA E 
DESEMPENHO

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

Em linha com seu propósito de investir em 
empresas sustentáveis e essenciais para a 
vida das pessoas, um dos principais fo-
cos do Grupo Ultra está nos processos de 
gestão de portfólio e alocação de capital, 
que resulta no monitoramento sistemático 
de oportunidades de crescimento, visando 
potencializar a geração de valor e a sus-
tentabilidade da organização. 

Com o processo de abertura do setor de 
refino e gás natural em curso, após o 
anúncio de desinvestimentos da Petrobras, 
o Grupo Ultra avalia a possibilidade de 
ampliar sua atuação na cadeia de óleo e 
gás, tendo um portfólio mais complemen-
tar e sinérgico.

Em janeiro de 2021, o Grupo Ultra rece-
beu a confirmação da Petrobras de que 
sua proposta para aquisição da Refinaria 
Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Gran-
de do Sul, havia sido aprovada. Com 
isso, teve início o processo de negocia-
ção dos termos do contrato de compra e 
venda e de contratos complementares.

Para 2021, a projeção do Grupo Ultra é 
alocar cerca de R$ 1,9 bilhão em inves-
timentos nos atuais negócios, dos quais 
R$ 931 milhões são destinados à expan-
são, incluindo aumento de capacidade e 
ganhos de eficiência e produtividade.
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ESTRUTURA DA HOLDING
GRI 102-10

A Holding Ultrapar detém, em sua estrutura, as funções de Tesouraria; Planejamento 
Estratégico e Financeiro; Relações com Investidores; Fusões e Aquisições; Jurídico 
Societário; Riscos, Compliance e Auditoria (diretoria independente, com reporte ao 
Diretor Presidente e aos comitês do Conselho de Administração); Pessoas (remunera-
ção executiva, planejamento de carreira e sucessão da Diretoria); e Sustentabilidade 
e Assuntos Corporativos.

Além disso, no início de 2020, as atividades de Controladoria, Facilities, Compras, 
Tecnologia da Informação e Folha de Pagamento foram consolidadas em um Centro 
de Serviços Compartilhados (CSC), em Campinas (SP). O principal objetivo do CSC é 
prestar um serviço ágil e de qualidade aos negócios, identificando oportunidades de 
otimização de recursos e de integração e automação de processos. Nesse primeiro 
ano, a redução de custos chegou a 6,7%. 

Fomento à inovação
Em 2020, o Grupo Ultra estruturou seu braço de Corporate 
Venture Capital por meio do UVC Investimentos, fundo que tem 
como missão investir em startups que sejam adjacentes à atua-
ção do Grupo Ultra.

Para viabilizar essa iniciativa, até 2029 serão aportados R$ 150 
milhões para a aquisição de participação minoritária em empre-
sas que atendam à missão do UVC Investimentos. Até o mo-
mento, já houve o contato com mais de 270 startups.

Há, ainda, o Comitê de Inovação, fórum periódico criado para fo-
mentar a inovação internamente e divulgar as iniciativas, que con-
ta com a participação de representantes da Holding, do fundo UVC, 
da iniciativa abastece aí e dos negócios. A cada ano, um executivo 
do Grupo Ultra assume a liderança do órgão. 

Em 2020, os membros do comitê se reuniram cinco vezes. 
Houve também 30 encontros dos grupos de trabalho ligados 
ao órgão e outras três reuniões com empresas que integram o 
ecossistema de inovação no Brasil. Para 2021, uma consultoria 
externa conduzirá uma avaliação sobre a jornada de inovação 
dos negócios. 

Para saber mais, acesse:  
www.uvcinvestimentos.com.br

Comitê de Inovação 
247 iniciativas catalogadas, 113 criadas em 2020

 –  20 iniciativas cruzadas (apresentadas por um negócio 
e implementadas em outras empresas do Grupo)

abastece aí
Em agosto de 2020, o Grupo Ultra anunciou a decisão de des-
vincular da Ipiranga a operação do abastece aí, que ganhou uma 
gestão independente. Atualmente, 68 colaboradores trabalham 
dedicados à empresa.

Criado em 2016, o abastece aí se transformou em uma plataforma 
de pagamentos digitais presente em vários momentos da vida dos 
consumidores: além de trocar pontos acumulados no programa 
de fidelidade Km de Vantagens por diversos produtos e serviços 
de uma rede formada por 150 parceiros, os usuários têm acesso 
a uma carteira digital, que permite a realização de pagamentos e 
transferências e o recebimento de cashback. 

A Ipiranga permanece como um dos principais parceiros do 
abastece aí – o app continua sendo aceito nos pagamentos das 
redes Ipiranga, am/pm e Jet Oil. 

abastece aí em 2020
 – R$ 3,5 bilhões movimentados
 – 35,1 milhões de transações
 – 2,3 milhões de contas de pagamento criadas
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ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

COMO O  
GRUPO ULTRA  

AGREGA VALOR

O QUE O GRUPO 
ULTRA ENTREGA 
À SOCIEDADE

ORIENTAÇÃO E DEFINIÇÃO  
de direcionadores básicos para a 

gestão da sustentabilidade

GOVERNANÇA
alinhamento de interesses, 

transparência e representatividade 
a todos os acionistas e promoção 

da ética, da integridade e da 
diversidade

NOVOS NEGÓCIOS
criação de oportunidades 

a partir do atual portfólio e 
incentivo à inovação disruptiva

RECURSOS

R$ 480 
milhões 
via dividendos

R$ 1,96 bilhão 
em remuneração 
ao trabalho (pessoal 
e encargos)

R$ 2,96 bilhões 
em impostos,
taxas e  
contribuições

COMPROMISSO COM A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 
E COM A ECOEFICIÊNCIA 
plataforma, escala e competência para atuar 
em conjunto com a sociedade nos desafios 
ligados à descarbonização da economia e 
investimentos para aumentar a ecoeficiência 
das operações, minimizando impactos ao 
meio ambiente 

SOLUÇÕES DIFERENCIADAS PARA 
CLIENTES, incluindo opções de 
baixo impacto ambiental

76 mil empregos 
indiretos na rede de  
parceiros Ipiranga 
e Ultragaz

GESTÃO DE PORTFÓLIOS E 
ALOCAÇÃO DE RECURSOS
viabilizadora de crescimento  

e investimento em negócios que 
tragam eficiência, complementaridade 

e ganhos sinérgicos

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO  
e SUPERVISÃO  
DOS NEGÓCIOS

SUPORTE AOS NEGÓCIOS  
em atividades de planejamento, 
gestão de riscos, compliance, 

tecnologia, suprimentos e 
gestão de pessoas

geração de receita diversificada 
via comercialização de bens e 
serviços, forte geração operacional 
de caixa, acesso ao mercado de 
capitais e financiamentos bancários e 
patrimônio líquido de R$ 10 bilhões

15.923 colaboradores
PRINCIPAIS RECURSOS

Cinco negócios com grande capilaridade 
no Brasil e presença no exterior

18 BASES de 
engarrafamento 
de GLP e 20 
BASES satélite

6 TERMINAIS 
PORTUÁRIOS de 
armazenamento 
de granéis líquidos

11 UNIDADES 
INDUSTRIAIS e 
5 CENTROS DE P&D

85 BASES e pools 
de combustíveis

55 LOJAS próprias am/pm

4 CENTROS de distribuição

CADEIA DE VALOR 
contribuição para o sucesso do negócio de revendas 
e franquias, incluindo apoio em ações comerciais, 
de marketing e de capacitação de funcionários, e 
para o desenvolvimento e adoção de boas práticas 
socioambientais de fornecedores, refletindo no 
desenvolvimento do País

RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020

conhecimento profundo dos setores de 
atuação, experiência dos colaboradores, 
emprego de tecnologias de ponta, 
investimentos em P&D, plataforma de 
inovação aberta e interação com startups

CAPITAL MANUFATURADO

CAPITAL INTELECTUAL

CAPITAL SOCIAL E DE  
RELACIONAMENTO

revendedores e franquias 
próximos aos negócios e aos 
consumidores finais e interação 
com 34 milhões de clientes 
da plataforma abastece aí e 
do programa de fidelidade 
Km de Vantagens e mais de 
10 milhões de clientes do 
programa de fidelidade Clube 
Extrafarma

CAPITAL FINANCEIRO

CAPITAL HUMANO 

405 FARMÁCIAS
4 CENTROS de 
distribuição

PRODUTOS E SERVIÇOS ESSENCIAIS  
PARA AS PESSOAS E A ECONOMIA

 – combustíveis para veículos leves, para o transporte 
de bens e para indústrias, GLP para residências, indús-
trias, serviços e comércios, além de produtos farmacêu-
ticos 

 – armazenamento e distribuição de combustíveis e 
outros produtos químicos, gestão do abastecimento de 
diferentes indústrias e soluções químicas para os seg-
mentos de higiene e beleza, óleo e gás, tintas e revesti-
mentos e para o agronegócio 

Criamos valor para a sociedade, investindo em empresas 
sustentáveis e essenciais para a vida das pessoas.
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RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020

Estratégia por negócio 

Ultragaz
Em 2020, a Ultragaz deu continuidade às inicia-
tivas previstas em seu planejamento estratégico. 
A empresa acelerou sua jornada de digitalização. 
No segmento empresarial, foi lançado o Portal 
Minha Ultragaz, uma plataforma de autoatendi-
mento com uma série de serviços e funcionalida-
des para garantir a melhor experiência do cliente. 
Para o consumidor final, a Ultragaz consolidou 
sua estratégia multicanal, lançando o aplicativo 
Ultragaz e o canal de venda pelo WhatsApp. Tam-
bém foram realizadas parcerias com os princi-
pais aplicativos de entrega. Outro destaque foi o 
lançamento da assistente virtual, Ully, que tem 
como objetivo garantir uma experiência diferen-
ciada para os clientes nos diferentes canais de 
atendimento. Vale ressaltar que a tecnologia tam-
bém foi fundamental para fortalecer o elo entre a 
empresa e seus mais de 5 mil revendedores (leia 
mais em Cadeia de valor, na página 102).

Adicionalmente, e com o objetivo de fortale-
cer melhores práticas e atingir maior eficiência 
operacional, foram consolidadas as três áreas 
dedicadas à experiência do cliente, que aten-
dem de modo segmentado o cliente empresarial, 
o domiciliar e os revendedores.

ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

Na gestão da sustentabilidade, a empresa 
também realizou um novo processo de defini-
ção dos temas materiais, com a atualização da 
matriz de materialidade.

Em 2021, a Ultragaz continuará apostando em 
inovação, expandindo o desenvolvimento e a 
oferta de novas soluções para o segmento em-
presarial e domiciliar, além de fortalecer o rela-
cionamento com clientes, consumidores finais e 
revendas. Também permanecerá comprometida 
com as expansões de infraestrutura previstas 
nas regiões Norte e Nordeste, que contarão com 
investimentos de cerca de R$ 80 milhões. Nes-
se contexto, em 2021 deverá ser inaugurada a 
nova base de engarrafamento em Miramar (PA) 
e deverão ser iniciadas as obras da nova base de 
estocagem e distribuição em Mucuripe (CE).

A Ultragaz, que desde 1937 faz parte do dia 
a dia dos brasileiros, renovou suas energias e 
lança, em maio de 2021, sua nova marca. A 
nova identidade visual endereça o seu pro-
pósito de mudar a vida das pessoas. Com o 
olhar lá na frente e a nova assinatura “So-
mando energias”, a Ultragaz vem usando 
toda sua experiência e tecnologia para criar 
soluções em energia com foco nos clientes, 
garantindo uma melhor gestão de suas casas 
e seus negócios.  

O app Ultragaz encerrou 2020 com 
mais de 1 milhão de downloads. 
Já há mais de 1.000 revendedores 
conectados ao aplicativo, aptos a 
atender os clientes nesse canal.

NOVIDADES EM PRODUTOS E SERVIÇOS
Como parte da estratégia de lançamentos anuais da área de Desenvolvimento de Soluções, a Ul-
tragaz disponibilizou ao mercado novos produtos para o segmento empresarial em 2020, volta-
dos aos setores de comércio e serviços, industrial, agronegócio e condomínios. Um dos produtos 
possui uma solução tecnológica e inovadora para granjas de corte, com o monitoramento do sis-
tema de aquecimento para uso eficiente do GLP. Outra solução voltada ao segmento empresa-
rial contempla a implementação de gestão da central de aquecimento de água em condomínios, 
proporcionando economia aos moradores. Para o mercado domiciliar, a empresa vem desenvol-
vendo soluções com foco em conveniência de compra, agilidade e segurança.

Para as duas expansões – Itaqui e Vila do 
Conde –, o Grupo Ultra investirá R$ 280 
milhões em 2021. Com a conclusão dos 
dois projetos, a capacidade de armazena-
gem da Ultracargo aumentará 19%. Com 
os recentes aumentos de capacidade em 
Santos (SP) e Itaqui (MA), a Ultracargo 
alcançou 25,2% de participação de merca-
do em movimentação no quarto trimestre 
de 2020.  

Além dos avanços das expansões, em 2020 
a Ultracargo lançou o Conecta, progra-
ma de transformação digital que traz um 
novo olhar para a arquitetura de sistemas 
e processos e possibilitará alcançar pata-
mares superiores de eficiência operacional. 
Alinhada à sua diretriz de produtividade e 
tecnologia, a empresa também iniciou a 
implementação do SOUL, o novo Sistema de 
Operações Ultracargo. Baseado em modelos 
consagrados de gestão operacional, como 
Lean Manufacturing, o objetivo é evoluir 
continuamente os processos e a gestão dos 

Ultracargo
A Ultracargo busca ampliar sua liderança por 
meio de uma presença geográfica relevante 
para atender o cliente onde quer que ele 
esteja. Em 2020, concluiu a fase 2 da ex-
pansão projetada para o terminal do Itaqui 
(MA), adicionando 18 mil m³, e antecipou a 
entrada de 6 mil m³ da terceira fase, refor-
çando sua posição em uma das principais 
portas de entrada de combustível importado 
no País. Em 2021, a fase 3 do projeto será 
finalizada, quando a capacidade total de ar-
mazenamento do terminal do Itaqui atingi-
rá 155 mil m³, o triplo da ofertada em 2018. 

A empresa também deu início às obras 
de seu novo terminal de armazenagem e 
movimentação de granéis líquidos no Porto 
de Vila do Conde, em Bacarena (PA), que 
entrará em operação no início de 2022, 
com capacidade de 110 mil m³. O novo 
terminal foi projetado com foco em pro-
dutividade e inovação: a operação contará 
com alto grau de automação, garantindo 
mais segurança e eficiência operacional. 
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terminais, tendo em vista ganhos em segu-
rança e produtividade. O terminal de Santos 
(SP) foi o primeiro a adotar o novo sistema 
e apresentou resultados promissores. Com 
a padronização dos processos, reduziu em 
cerca de 38% a média de tempo para o 
setup de carregamento de um caminhão. 
No ano, houve recorde de caminhões carre-
gados no terminal. Ainda em 2020, o SOUL 
chegou ao terminal do Itaqui e, em 2021, 
será implementado no terminal de Aratu 
(BA) e Suape (PE).

No início de 2021, a Ultracargo lançou sua 
nova marca, que explicita a transformação 
que está em curso na empresa e o futu-
ro que está em construção. A identidade 
visual mais leve e moderna reflete o pro-
pósito da empresa de conectar negócios, 
contribuindo para a evolução da logística 
portuária, e de se manter ainda mais en-
gajada com os temas de sustentabilidade e 
com o desenvolvimento das comunidades 
do entorno de suas operações. A nova mar-
ca está alinhada ao plano estratégico e foi 
construída com o envolvimento dos públi-
cos interno e externo.

O novo terminal de Vila do 
Conde (PA) será inaugurado 
no início de 2022, um ano 
antes do prazo previsto. 

Oxiteno
A Oxiteno segue focada em iniciativas que as-
segurem a competitividade da empresa e seu 
crescimento sustentado no longo prazo. Em 
2020, foram priorizados investimentos em 
melhorias de processos nas unidades indus-
triais do Brasil, que impactam positivamente 
no desempenho ambiental e de saúde e se-
gurança da empresa (leia mais em Operações 
ecoeficientes, na página 87, e em Saúde e 
segurança, na página 123). Houve, ainda, a 
implementação de um sistema de gestão que 
aprimorou todos os processos relacionados a 
recursos humanos. 

Em 2020, a operação da fábrica de Pasadena, 
no Texas (Estados Unidos), cumpriu o pla-

PLANO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Outro destaque da Ultracargo foi a realização de seu processo de materialidade, cuja 
matriz é composta de seis temas prioritários, que guiarão sua agenda socioambiental 
nos próximos anos. A empresa também definiu o estágio de maturidade que pretende 
alcançar em cada tema até 2030 e estruturou grupos de trabalho, que desenvolverão 
iniciativas e definirão metas e indicadores para cada ambição. 

A estratégia de sustentabilidade também compreende um olhar mais atento às necessi-
dades das comunidades próximas das operações (leia mais em Responsabilidade com o 
entorno, na página 96).

nejado para o período. A expectativa é que 
a unidade, inaugurada no fim de 2018 e que 
atua na produção de tensoativos não iônicos e 
alcoxilados especiais, chegue a uma situação 
de breakeven no segundo semestre de 2021.

A Oxiteno aposta na inovação em cocriação 
com os clientes, desenvolvendo soluções 
que aliem alta performance e redução de 
impactos ambientais e sociais. Em 2020, 
entregou ao mercado 48 novos produtos. 
Outro destaque do ano foi a estruturação 
do XLab, laboratório de tecnologia focado 
em análise de dados, inteligência artificial e 
robotização de processos. 

O novo Portal de Relacionamento da 
Oxiteno, que aprimorou a experiência dos 

clientes, e o hub digital de logística, que 
controla o agendamento das descargas de 
matérias-primas nas unidades, foram duas 

entregas do XLab.  
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PLANO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE 2030
Em 2020, a sustentabilidade se consolidou como elemento central da estratégia da 
Oxiteno, guiando todos os projetos e os processos decisórios. Outros destaques do ano 
foram a definição e a implementação da estrutura de governança da Sustentabilidade, que 
conta com o envolvimento da alta liderança, e o engajamento dos colaboradores no tema. 

As ambições do Plano Estratégico de Sustentabilidade 2030 se distribuem em oito 
frentes. Em uma delas, a Oxiteno pretende impulsionar a sustentabilidade em seu 
portfólio por meio da avaliação de seus produtos já existentes, de novos desenvolvi-
mentos sob a ótica da sustentabilidade e da implementação de planos de ação neces-
sários para adequação do portfólio, visando ofertar soluções alinhadas às necessida-
des da sociedade, com impacto ambiental e social positivo.   

Para saber mais sobre o Plano de Sustentabilidade, acesse:  
oxiteno.com.br/sustentabilidade.

Ipiranga
Na revisão de seu planejamento estratégico 
em 2020, a Ipiranga definiu que considera 
como prioridades a evolução da proposta de 
valor do posto completo, a busca pela maior 
competitividade de custos e eficiência do ca-
pital, a retomada do crescimento, a expan-
são e a evolução do varejo de conveniência 
e os avanços no tema de sustentabilidade.

Além do suporte dado aos revendedores e 
franqueados da rede para o enfrentamen-
to da pandemia (leia mais em Cadeia de 
valor, na página 103), a empresa esteve 
focada na atualização do modelo de negócio 
da rede am/pm. Em 2020, a am/pm acele-
rou uma revisão completa da sua gama de 
ofertas e desenvolveu um novo conceito de 

Mesmo em um cenário marcado pelo impacto 
da pandemia, em 2020 foram abertos 
267 postos Ipiranga, 55 lojas am/pm com 
operação própria e mais de 40 unidades 
Jet Oil. A Ipiranga encerrou o ano com 7.107 
postos, mais de 1,8 mil lojas am/pm e cerca 
de 1,2 mil unidades Jet Oil. 

loja física com novos formatos e um pacote 
digital robusto. Os novos formatos de loja 
permitiram que a am/pm ultrapassasse a 
fronteira de operação nos postos da rede 
Ipiranga, explorando novos canais, como 
lojas de rua, grandes centros comerciais e 
residenciais e terminais de passageiros. 

Outro destaque do ano foi o fortalecimento 
da estrutura de Supply & Trading, que au-
xiliará a empresa a atuar no novo mercado 
de combustíveis, que deve se estruturar a 
partir do desinvestimento parcial do sistema 
integrado de refino e logística da Petrobras.  

TURBO, O HUB DE INOVAÇÃO DA IPIRANGA
Criado em 2019, o Turbo, Hub de Inovação e Novos Negócios da Ipiranga, fomen-
ta a cultura de inovação entre os colaboradores e reforça o posicionamento da 
empresa como marca inovadora no mercado. O hub também tem interface com o 
UVC Investimentos, do Grupo Ultra.

Internamente, o Turbo alcançou mais de 1,5 mil acessos a capacitações em métodos 
ágeis e pílulas de conhecimento (Turbo Insights), além de realizar os chamados Turbo 
Talks, em que profissionais de referência falam sobre temas atuais e inspiradores. 

A comunicação com o público externo ocorre no site e no perfil do LinkedIn (https://
www.linkedin.com/company/turbo-ipiranga/). Em 2020, o Turbo firmou parcerias 
com atores relevantes do ecossistema e patrocinou e participou de eventos de inova-
ção, como o Silicon Valley Conference, da StartSe, o Liga Summit, da Liga Ventures, e o 
Scale-up Endeavor Smart Cities, da Endeavor, que buscou atrair e acelerar negócios foca-
dos em soluções para grandes desafios urbanos (energia, conectividade, planejamento  e 
mobilidade).

Atualmente, há mais de 1,3 mil startups mapeadas, que atuam nos temas de inte-
resse da Ipiranga (mobilidade, energia, varejo, logística e eficiência operacional). Ao 
longo de 2020, foram desenvolvidos mais de 30 projetos de inovação com startups, 
entre contratações, parcerias e PoCs (provas de conceito).

A Ipiranga também deu sequência aos 
investimentos para a expansão de sua 
infraestrutura logística nos portos de Be-
lém (PA) e Cabedelo (PB). Para 2021, está 
previsto o aporte de R$ 376 milhões por 
parte do Grupo Ultra para os investimentos 
em expansão da revenda, das operações 
da am/pm e das bases operacionais – em 
Vitória (ES), em fase de licenciamento 
ambiental, e em Fortaleza (CE). 
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Em 2021, os investimentos do Grupo 
Ultra na Extrafarma serão direcionados ao 
fortalecimento de sua plataforma digital e 
às iniciativas de otimização logística. 

Extrafarma
A Extrafarma segue priorizando uma expan-
são seletiva com foco em reformas e amplia-
ções nos mercados de maior rentabilidade 
e com maior presença de marca. Em 2020, 
foram abertas duas lojas, enquanto 13 lojas 
encerraram suas operações. Em dezembro, 
a empresa contava com 405 lojas, em dez 
estados brasileiros.   

No início de 2021, inaugurou seu quarto 
centro de distribuição, na cidade de São 
Luís (MA), com área de armazenagem de 
4 mil m² e um sistema de gerenciamento de 
depósitos que garante maior produtividade 
e assertividade no processo de distribuição 
dos produtos às lojas. O espaço também 
é equipado com sistemas que priorizam o 
consumo eficiente de energia. O novo CD 

fortalecerá a atuação da empresa no Norte 
e Nordeste, onde mantém expressivos vo-
lumes de venda, com consequente melhora 
no nível de serviço e maior rentabilidade.

Para compensar os desdobramentos da pan-
demia de Covid-19 no varejo farmacêutico 
e fazer frente à concorrência, a Extrafarma 
acelerou sua estratégia de digitalização. 
Lançou o e-commerce e passou a oferecer 
a opção de comprar pela web e o compre e 
retire na loja. Também firmou parceria com o 
aplicativo de entregas Rappi. No mês de ou-
tubro, lançou os cupons personalizados para 
os participantes do programa de fidelidade 
Clube Extrafarma que visitam as lojas, garan-
tindo descontos em produtos selecionados, o 
que aumenta a fidelização dos clientes. 

BE BETTER
A boa receptividade dos produtos da marca própria Be Better, 
lançada no fim de 2019, fez com que a Extrafarma apostasse na 
ampliação do portfólio em 2020. Inicialmente, a marca contava 
com itens nas categorias de primeiros socorros, higiene e infan-
til. Em 2020, foi lançada a linha Be Better Vita+, de suplemen-
tos alimentares. Em fevereiro de 2021, chegou ao mercado a 
linha de fralda infantil e cuidado adulto, e a perspectiva é seguir 
avançando na ampliação do portfólio.

CONTEXTO ECONÔMICO

O início de 2020 foi marcado por um clima 
de otimismo, com expectativas em relação 
às reformas estruturais, após a aprovação 
da reforma da previdência em novembro de 
2019. Contudo, com o início da pandemia da 
Covid-19, a conjuntura macroeconômica se 
tornou mais desafiadora, mesmo com me-
didas de auxílio econômico e com o menor 
patamar histórico de 2% da taxa de juros 
básica da economia a partir de agosto de 
2020. Os pacotes de estímulo e as políticas 
de apoio financeiro à população para comba-
ter os efeitos da pandemia resultaram tam-
bém numa piora da situação fiscal do Estado. 
Houve retração de 4,3% no PIB em 2020.

O índice Bovespa, após a queda de 30% no 
mês de março, início da pandemia, retornou 
gradativamente aos patamares pré-pan-
demia, apresentando valorização de 3% 
durante o ano de 2020. A cotação média 
do dólar em 2020 foi, por sua vez, para R$ 
5,16/US$, desvalorização de 31% compara-
do à média de R$ 3,95/US$ em 2019.

A recuperação econômica nos últimos me-
ses de 2020, com melhoras nos ambientes 
nacional e global, e a evolução do desen-
volvimento de vacinas contribuíram para 
um cenário mais positivo. A perspectiva do 
mercado é de um crescimento de aproxi-
madamente 3,5% do PIB em 2021, inflação 

abaixo da meta em 3,6% e taxas de juros 
ainda baixas, conforme projeção Focus de 
05/02/21.

O mercado de distribuição de combustí-
veis apresentou forte retração em 2020, 
com um volume de vendas registrado pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) 5% menor em rela-
ção a 2019. O volume do ciclo Otto (venda 
de combustíveis para veículos leves) foi 
diretamente impactado pelas medidas de 
isolamento social e restrição à movimen-
tação de pessoas, sendo agravado pela 
alta volatilidade dos preços de petróleo, ao 
passo que o volume do diesel se mostrou 
mais resiliente. Em 2020, também entrou 
em vigor o programa Renovabio, que visa 
à renovação da matriz energética do país 
por meio de incentivos a biocombustíveis, 
implementando metas de descarbonização 
a usinas e distribuidoras.

Os reflexos da pandemia também foram 
sentidos, com menor intensidade, no mer-
cado de GLP, de maneira distinta em cada 
um dos segmentos. Por um lado, as ven-
das até P-13 (botijão de até 13 kg) na ANP 
registraram um aumento de 5% frente 
aos valores de 2019, decorrentes do maior 
isolamento social, ao passo que as demais 
embalagens registraram queda de 2%, 
principalmente em função das menores 
vendas para comércios e serviços, atenua-
das por maiores vendas para indústrias.
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Em 2020, os preços de referência do eteno e do MEG (etileno 
glicol), principais commodities químicas que influenciam o desem-
penho da Oxiteno, apresentaram queda de 20% e 18%, respectiva-
mente, enquanto o óleo de palmiste apreciou 32%, fruto da menor 
oferta do produto. O resultado do negócio também foi favorecido 
pela depreciação do real frente ao dólar, visto que as receitas e boa 
parte dos custos são atrelados à moeda americana, e pelo maior 
volume de vendas para o segmento de Cuidados Pessoais, Limpeza 
Doméstica e Institucional.

O segmento de armazenagem de granéis líquidos vem crescendo 
no País e foi impactado pela retração na importação de combus-
tíveis derivados de petróleo, compensada por altas históricas no 
nível de participação em volume de importações de produtos quí-
micos, segundo estimativas da Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim), além de um expressivo aumento das importa-
ções de óleo vegetal para produção de biodiesel em momentos de 
oferta restrita de soja.

No varejo farmacêutico, a receita bruta registrada pelas redes as-
sociadas da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Droga-
rias (Abrafarma) foi de R$ 58 bilhões comparada a R$ 53 bilhões 
em 2019 (+9%), com adição líquida de 393 farmácias no Brasil.

A tendência de digitalização, já em curso em anos recentes e 
acelerada com a pandemia, também favorece o uso de meios de 
pagamentos digitais, o que reforça o potencial do abastece aí. A 
partir da mudança de hábitos da população, métodos eletrônicos 
de pagamento que dispensam contato direto se tornaram cada vez 
mais relevantes nas transações cotidianas. 

Indicadores macroeconômicos 2020 2019
PIB - 4,3% 1,1%
Inflação (IPCA) 4,5% 4,3%
Taxa Selic acumulada 2,8% 5,9%
Dólar médio (R$/US$) 5,16 3,95
Petróleo Brent (US$/barril) 42 64

VARIAÇÃO 
2020 X 2019 (%)

- 5,4 p.p.
0,2 p.p.

- 3,2 p.p.
31%

- 34%

DESEMPENHO  
ECONÔMICO-FINANCEIRO

Mercado de capitais
O volume financeiro médio negociado da 
Ultrapar, considerando as negociações 
ocorridas na B3 e na NYSE, foi de R$ 180 
milhões/dia em 2020 (+17%). As ações 
da Ultrapar encerraram 2020 cotadas a 
R$ 23,74 na B3, queda de 7% no ano, 
enquanto o índice Ibovespa valorizou 3% 
no mesmo período. Na NYSE, as ações da 
Ultrapar apresentaram desvalorização de 
27% no ano, fechando a US$ 4,53, enquan-
to o índice Dow Jones apresentou valoriza-
ção de 7%. A Ultrapar encerrou o ano com 
valor de mercado de R$ 26 bilhões.

Em fevereiro e agosto de 2020 e em feve-
reiro de 2021, o Conselho de Administra-
ção da Ultrapar confirmou a emissão de 
2.108.542, 86.979 e 70.939 ações ordi-
nárias, respectivamente, com os mesmos 
direitos atribuídos às demais ações da Com-
panhia já emitidas, em razão do exercício 
parcial dos direitos conferidos pelos bônus 
de subscrição emitidos pela Companhia na 
incorporação de ações da Extrafarma. Como 
consequência dessas emissões, o capital 
social da Companhia passou a ser represen-
tado por 1.115.076.651 ações ordinárias, 
todas nominativas, sem valor nominal.

Evolução UGPA3 x Ibovespa – 2020 (base 100)
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Desempenho por negócio

Ultragaz
O volume de vendas da Ultragaz apresen-
tou crescimento de 2% em 2020, reflexo 
do crescimento do mercado no período. No 
segmento envasado, o volume cresceu 2%, 
em função do aumento do consumo resi-
dencial, que foi impulsionado pelas restri-
ções impostas pela pandemia. No segmen-
to granel, o volume permaneceu estável, 
com maiores vendas para a indústria e de 
gases especiais (propelentes), atenuadas 
pelo menor volume para comércios e ser-
viços, setor mais afetado pelas medidas de 
isolamento da pandemia.

A receita líquida da Ultragaz cresceu 4% em 
2020, principalmente em função do maior 
volume de vendas e dos reajustes nos 
preços do GLP pela Petrobras. O custo dos 
produtos vendidos apresentou aumento de 
3%, pelos mesmos motivos citados anterior-
mente, além de maiores gastos com frete, 
devido à necessidade de retiradas de GLP 
em polos de abastecimento mais distantes, 
e de maiores custos com armazenagem.

As despesas gerais, administrativas e de 
vendas apresentaram redução de 3% no 
ano. Apesar do aumento de fretes em 
função do maior volume e da inflação no 
período e de maiores despesas com consul-
toria para ganhos de eficiência operacional, 
a Ultragaz implementou diversas iniciativas 
para redução de despesas, especialmente 
na linha de pessoal, além de menores des-
pesas com materiais e com provisões para 
créditos de liquidação duvidosa.

O EBITDA da Ultragaz totalizou o valor 
recorde de R$ 729 milhões em 2020, cres-

As despesas gerais, administrativas e de 
vendas reduziram 3% no ano, devido a me-
nores despesas com pessoal, atenuadas por 
maiores gastos com sistemas de informação 
para fortalecimento da plataforma tecnoló-
gica da Ultracargo e projetos de engenharia 
conceitual para estudos de expansões.

A linha de outros resultados operacionais 
apresentou melhora de R$ 71 milhões, re-
sultado principalmente do provisionamento 
em 2019 de Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) relacionado ao incêndio em 2015 
de R$ 66 milhões e da constituição de R$ 12 
milhões de créditos tributários em 2020.

A Ultracargo registrou um EBITDA de R$ 337 
milhões em 2020. Desconsiderando os efeitos 
de R$ 66 milhões do TAC em 2019 e dos cré-
ditos extraordinários de PIS/Cofins de R$ 12 
milhões em 2020, o crescimento de EBITDA 
recorrente na comparação anual foi de 41%, 
em função das expansões de capacidade e 
ganhos de eficiência nos terminais, reajustes 
contratuais e ganhos de produtividade.

Na Ultracargo, foram investidos R$ 215 
milhões em 2020, direcionados principal-
mente às obras do novo terminal de Vila 
do Conde, à expansão do terminal do Ita-
qui e à segurança operacional dos termi-
nais existentes.

Oxiteno
O volume de vendas da Oxiteno apresen-
tou crescimento de 3% em 2020. O volu-
me de especialidades químicas aumentou 
6%, resultado de fortes vendas para os 
segmentos de higiene e limpeza e agrone-
gócio no mercado interno, do aumento nas 
vendas dos Estados Unidos e de maiores 
exportações. O volume de commodities foi 
10% menor na comparação com 2019, em 
função da menor demanda no mercado.

A receita líquida da Oxiteno apresentou 
aumento de 22%, decorrente da desvalori-
zação média de 31% do real (R$ 1,21/US$) 
e do maior volume de vendas, atenuados 
pela redução de 6% dos preços médios em 
dólar, seguindo a queda dos preços de pe-
troquímicos no mercado internacional.

O custo dos produtos vendidos cresceu 18% 
em 2020, devido à desvalorização média do 
real anteriormente citada e ao maior volume 
de vendas, parcialmente compensados pela 
redução de 12% nos custos médios unitários 
em dólar.

As despesas gerais, administrativas e de 
vendas registraram aumento de 13% em 
2020, fruto de maiores gastos com fretes 
(maior volume e efeito cambial em fretes in-
ternacionais), do efeito da variação cambial 
sobre as despesas das unidades internacio-

cimento de 24% em relação a 2019, prin-
cipalmente em função do maior volume 
de vendas, maior eficiência operacional e 
redução de despesas.

A Ultragaz investiu R$ 282 milhões em 2020, 
direcionados principalmente à aquisição e 
reposição de vasilhames, instalações em no-
vos clientes no segmento granel, construção 
de novas bases de engarrafamento e manu-
tenção das operações existentes.

Ultracargo
A capacidade estática média da Ultracargo 
em 2020 apresentou crescimento de 12%, 
fruto das expansões de capacidade em San-
tos (SP) e Itaqui (MA) nos últimos 18 meses. 
Consequentemente, o m³ faturado cresceu 
14%, em função da maior movimentação 
de combustíveis nos dois terminais e de 
maiores movimentações spot. A Ultracargo 
encerrou o ano com market share de mo-
vimentação de produtos a 25,2% versus 
23,7% no fechamento de 2019, decorrente 
do seu plano de crescimento.

A receita líquida cresceu 19% em 2020, 
impulsionada pela maior movimentação de 
combustíveis, em decorrência das expansões 
e de movimentações spot, assim como pelas 
maiores tarifas decorrentes de reajustes 
contratuais. O custo dos serviços prestados 
apresentou crescimento de 3%, fruto dos 
aumentos de capacidade entre os períodos.

A relação de custo dos serviços prestados 
por m³ faturado apresentou redução de 
9%, refletindo ganhos de produtividade nos 
terminais.
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nais e de maiores amortizações de softwares, 
atenuados por menores gastos com pessoal 
e pelas iniciativas de redução de despesas.

A linha de outros resultados operacionais 
registrou uma variação positiva de R$ 151 
milhões, principalmente resultado da consti-
tuição de créditos extraordinários de PIS/Co-
fins no montante de R$ 156 milhões em 2020.

A linha de resultado na venda de bens da 
Oxiteno registrou uma variação positiva 
de R$ 8 milhões, devido principalmente à 
baixa de projetos no valor de R$ 5 milhões 
em 2020 e à baixa de ativos na unidade 
da Venezuela no valor de R$ 14 milhões 
em 2019.

O EBITDA da Oxiteno totalizou R$ 785 
milhões em 2020. Desconsiderando os 
efeitos de R$ 156 milhões dos créditos 
extemporâneos de PIS/Cofins em 2020 e 
da baixa de ativos da Oxiteno Andina de 
R$ 14 milhões em 2019, o crescimento na 
comparação anual foi de 167%, explicado 
principalmente por (i) maior volume de 
vendas, (ii) melhora das margens de con-

As despesas gerais, administrativas e de 
vendas caíram 15%, devido principalmente 
à redução nas despesas com pessoal e frete 
(menor volume de vendas), além da menor 
provisão para créditos de liquidação duvido-
sa e do contingenciamento de despesas em 
várias frentes.

A linha de outros resultados operacionais 
apresentou redução de 77%, resultado 
principalmente da apropriação dos custos 
relativos às metas do Renovabio no valor 
de R$ 124 milhões em 2020 e menores re-
ceitas de merchandising com fornecedores, 
além da constituição de créditos extraordi-
nários de PIS/Cofins nos dois períodos.

A linha de resultado na venda de bens re-
gistrou um valor positivo de R$ 80 milhões 
em 2020, fruto da venda de terrenos, den-
tro do processo de gestão mais ativa dos 
pontos de venda da Ipiranga.

O EBITDA da Ipiranga totalizou R$ 1.712 
milhões, redução de 31% em relação a 
2019, principalmente devido ao menor 
volume de vendas e menores margens, 
agravadas pelas oscilações de preços dos 
combustíveis, além da variação de ou-
tros resultados operacionais. Esses efeitos 
foram parcialmente compensados pelas ini-
ciativas de contingenciamento de despesas 
e maior resultado na venda de bens.

Na Ipiranga, foram investidos R$ 688 mi-
lhões em 2020, direcionados principalmen-
te à ampliação e manutenção das redes 
de postos e franquias e à infraestrutura 
logística. Do total investido, R$ 204 mi-
lhões referem-se a imobilizações e adições 
ao intangível, R$ 351 milhões a ativos de 
contratos com clientes (direitos de exclu-
sividade) e R$ 132 milhões a liberações de 
financiamento a clientes e antecipação de 
aluguel, líquidos de recebimento.

Extrafarma
A Extrafarma abriu duas novas lojas e 
fechou 13 em 2020, uma redução de 3% 
da rede, que encerrou o ano com 405 lojas. 
No final do período, as lojas em maturação 
(com até três anos de operação) represen-
tavam 25% da rede, resultado da maior 
seletividade na expansão e maior rigor em 
relação a lojas com baixo desempenho.

A receita bruta da Extrafarma apresentou 
redução de 3% em 2020, em função do me-
nor número de lojas (-3%) e do reflexo da 
pandemia no fechamento temporário de 7% 
das lojas localizadas em shoppings durante 
alguns meses do ano e no menor fluxo de 
clientes nas lojas. Esses efeitos foram atenu-
ados pelo maior faturamento das mesmas lo-
jas em operação (+4,0%), impulsionado pelo 
maior ticket médio e pelo reforço e expansão 
de vendas por meio de canais digitais.

O custo dos produtos vendidos reduziu 4% 
em 2020, principalmente em decorrência 
de menores vendas. O lucro bruto atingiu 
R$ 589 milhões (-1%), equivalente a uma 
margem bruta de 28%, 0,5 p.p. superior a 
2019, devido principalmente às melhores 
margens do varejo e à menor participação 

tribuição em dólar, (iii) ramp-up da planta 
dos Estados Unidos, e (iv) desvalorização 
média de 31% do real (R$ 1,21/US$).

A Oxiteno investiu R$ 202 milhões em 2020, 
direcionados principalmente à manutenção 
e segurança das unidades produtivas.

Ipiranga
O volume de vendas da Ipiranga apresentou 
redução de 9% em 2020, em função dos 
efeitos da pandemia, que impactaram signi-
ficativamente o consumo de combustíveis no 
Brasil, principalmente no segundo trimestre 
de 2020, com recuperação gradual desde 
então. O ciclo Otto (venda de combustíveis 
para veículos leves), segmento mais afetado, 
registrou queda de 14% no ano, enquanto o 
diesel apresentou redução de 3%.

A receita líquida da Ipiranga reduziu 12%, 
fruto, principalmente, do menor volume 
de vendas e das movimentações de preços 
médios de combustíveis. O custo dos produ-
tos vendidos também apresentou queda de 
12%, pelos mesmos motivos que afetaram 
a receita líquida elencados acima.
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nas vendas do segmento atacado, que pos-
sui menor margem.

As despesas gerais, administrativas e de 
vendas reduziram 11% em 2020, reflexo do 
menor número de lojas e das iniciativas de 
contingenciamento, ganhos de produtivida-
de e otimização logística.

A linha de outros resultados operacionais 
apresentou uma variação de R$ 33 milhões 
negativos na comparação de 2020 versus 
2019, resultado da constituição de créditos 
extraordinários de PIS/Cofins e verbas pre-
videnciárias em 2019.

A linha de resultado na venda de bens re-
gistrou uma variação positiva de R$ 15 mi-
lhões, decorrente principalmente da baixa 
de investimentos em função do fechamento 
de lojas em 2019. Além disso, em 2019 foi 
registrado também um impairment no ágio 
da aquisição da Extrafarma no montante 
de R$ 593 milhões, sem efeito caixa, como 
consequência dos resultados inferiores ao 
do plano inicial.

O EBITDA da Extrafarma totalizou R$ 84 
milhões em 2020, crescimento de 208% 
na comparação anual, excluindo os efeitos 
do impairment de 2019. Esse crescimento 
é consequência do processo de depuração 
implementado, da maior rentabilização da 
rede existente, de melhores margens e de 
iniciativas para ganho de produtividade e 
redução de despesas.

A Extrafarma investiu R$ 39 milhões em 
2020, direcionados principalmente à cons-
trução do centro de distribuição do Mara-
nhão, à tecnologia da informação e à manu-
tenção e reforma de lojas.

Demonstrativo de resultado do Grupo Ultra (R$ milhões) 
GRI 102-7

2020 2019
Variação 

2020 X 2019 (%)

RECEITA LÍQUIDA 81.241 89.298 - 9%

Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (75.628) (83.187) - 9%

LUCRO BRUTO 5.613 6.111 - 8%

Despesas gerais, adm., com vendas e comerciais (4.098) (4.367) - 6%

Outros resultados operacionais 221 180 23%

Resultado na venda de bens 76 (30) NA

Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) - (593) NA

LUCRO OPERACIONAL 1.812 1.301 39%

Resultado financeiro (269) (507) - 47%

Equivalência patrimonial (44) (12) 259%

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 1.499 782 92%

Imposto de renda e contribuição social (571) (379) 51%

LUCRO LÍQUIDO 928 403 130%

LUCRO LÍQUIDO EX-NÃO RECORRENTES1 740 869 - 15%

NA: não se aplica. 
1.   Exclui efeitos não recorrentes (no lucro líquido, efeitos líquidos de impostos): 

• 2019: TAC de R$ 66 milhões na Ultracargo, impairment de R$ 593 milhões na Extrafarma e baixa de ativos da 
Oxiteno Andina de R$ 14 milhões na Oxiteno. 
• 2020: créditos extraordinários de PIS/Cofins de R$ 156 milhões na Oxiteno e de R$ 12 milhões na Ultracargo.

 “Os resultados financeiros positivos de 2020 
comprovam a resiliência de nosso portfólio 
de negócios apesar do cenário desafiador. 
O compromisso com a solidez financeira 

ficou evidenciado com a geração de caixa 
operacional em 2020. A valorização de nossas 

ações nos últimos meses do ano atesta o 
reconhecimento do mercado.”

Rodrigo de Almeida Pizzinatto
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Resultados Ultrapar
A Ultrapar registrou receita líquida de ven-
das e serviços de R$ 81.241 milhões em 
2020, redução de 9% em relação a 2019, 
como consequência principalmente da que-
da na receita da Ipiranga.

O custo dos produtos vendidos e serviços 
prestados da Ultrapar foi de R$ 75.628 mi-
lhões em 2020, diminuição de 9% em com-
paração a 2019, em função principalmente 
da redução do custo na Ipiranga.

A Ultrapar apresentou lucro bruto de 
R$ 5.613 milhões em 2020, queda de 8% 
frente a 2019, em função da diminuição do 
lucro agregado da Ipiranga, negócio que 
foi mais afetado pela pandemia, apesar do 
crescimento do lucro bruto da Ultragaz, Ul-
tracargo e Oxiteno.

As despesas gerais, administrativas, com 
vendas e comerciais da Ultrapar registraram 
redução de 6%, devido às diversas inicia-
tivas implementadas para contenção das 
despesas em todos os negócios, além de 
fatores específicos de cada negócio, parcial-
mente atenuados pelos efeitos da inflação.

A linha de “outros resultados operacionais” 
apresentou crescimento de 23% em com-
paração a 2019, reflexo da constituição de 
créditos tributários na Oxiteno e Ultracargo 
em 2020, parcialmente compensados pela 
apropriação dos custos relativos às metas 
do Renovabio na Ipiranga também em 2020, 
TAC na Ultracargo e créditos tributários na 
Extrafarma, ambos em 2019.

O aumento de R$ 106 milhões na linha de re-
sultado na venda de bens decorre principal-
mente da venda de terrenos na Ipiranga em 
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2020, e depuração de lojas na Extrafarma e 
baixa de ativos da Oxiteno Andina, ambos 
em 2019. O registro de R$ 593 milhões em 
2019 na linha de “redução ao valor recupe-
rável de ativos” se refere ao impairment do 
ágio da aquisição da Extrafarma.

O EBITDA Ajustado ex-não recorrentes da 
Ultrapar atingiu R$ 3.311 milhões em 2020, 
redução de 5% em relação a 2019, em fun-
ção da diminuição do EBITDA da Ipiranga, 
negócio mais afetado pela pandemia, ape-
sar do crescimento de EBITDA da Ultragaz, 
Ultracargo, Oxiteno e Extrafarma.

Cálculo do EBITDA a partir do lucro líquido (R$ milhões)

2020 2019
Variação 

2020 X 2019 (%)

LUCRO LÍQUIDO 928 403 130%

LUCRO LÍQUIDO EX-NÃO RECORRENTES1 740 869 - 15%

Imposto de renda e contribuição social 571 379 51%

Resultado financeiro 269 507 - 47%

Depreciação e amortização 1.267 1.145 11%

EBITDA 3.036 2.433 25%

 Cash flow hedge dos bonds 154 12 NA

Amortização de ativos de contratos com cliente – direito de 
exclusividade (Ipiranga e Ultragaz) 289 355 - 19%

EBITDA Ajustado 3.479 2.800 24%

EBITDA Ajustado ex-não recorrentes1 3.311 3.473 - 5%

NA: não se aplica. 
1.   Exclui efeitos não recorrentes (no lucro líquido, efeitos líquidos de impostos): 

• 2019: TAC de R$ 66 milhões na Ultracargo, impairment de R$ 593 milhões na 
Extrafarma e baixa de ativos da Oxiteno Andina de R$ 14 milhões na Oxiteno. 
• 2020: créditos extraordinários de PIS/Cofins de R$ 156 milhões na Oxiteno e de  
R$ 12 milhões na Ultracargo.

em 2020, redução de 47% frente a 2019, 
devido principalmente à apropriação de 
juros sobre créditos tributários extemporâ-
neos no valor de R$ 238 milhões no ano.

O lucro líquido ex-não recorrentes da 
Ultrapar de 2020 alcançou R$ 740 milhões, 
redução de 15% em relação ao registra-
do em 2019, principalmente pelo menor 
EBITDA no período e maiores impostos, ate-
nuados por uma menor despesa financeira.

Resultado Holding, coligadas e abastece aí
Em adição aos resultados dos cinco prin-
cipais negócios, a Ultrapar registrou um 
resultado negativo de R$ 169 milhões 
em 2020, composto principalmente de (i) 
R$ 107 milhões de despesas da Holding, (ii) 
R$ 42 milhões de EBITDA negativo com o 
abastece aí (nova empresa de pagamentos 
digitais), devido às despesas com pessoal, 
tecnologia e marketing para estruturação e 
crescimento do negócio e (iii) R$ 20 milhões 
de EBITDA negativo com as coligadas.

Endividamento
A Ultrapar encerrou o exercício de 2020 com 
uma dívida bruta de R$ 17.376 milhões e 
caixa de R$ 8.672 milhões, perfazendo um 
endividamento líquido de R$ 8.704 milhões. 
Considerando os arrendamentos a pagar 
(IFRS 16), o endividamento líquido totaliza 
R$ 10.537 milhões, um aumento de R$ 268 
milhões em relação a 2019. O endividamen-
to líquido ao final de 2020 corresponde a 
3,0x do EBITDA dos últimos 12 meses, es-
tável em relação ao final de 2019, desconsi-
derando o impairment da Extrafarma.

1. Inclui amortização de ativos de contratos com clientes 
– direitos de exclusividade.

O total de custos e despesas com depre-
ciação e amortização¹ em 2020 foi de 
R$ 1.557 milhões, aumento de 4% em 
comparação a 2019, em função dos investi-
mentos realizados ao longo do período e de 
maiores amortizações de softwares.

A Ultrapar apresentou lucro operacional de 
R$ 1.812 milhões em 2020, resultado 39% 
maior que 2019, em função principalmente 
do impairment da Extrafarma em 2019.

O resultado financeiro da Ultrapar apresen-
tou uma despesa líquida de R$ 269 milhões 
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ESTRATÉGIA 
ESG

GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE 

A gestão da sustentabilidade segue em 
evolução no Grupo Ultra. Após a criação 
da primeira matriz de materialidade, que 
incluiu consulta a stakeholders internos e 
externos em 2019, a agenda ESG ganhou 
mais ímpeto, passando a integrar a pauta 
de todas as reuniões ordinárias (mensais) 
da Diretoria Ultrapar, além das pautas te-
máticas do Comitê de Auditoria e Riscos e 
do Conselho de Administração.

No fim de 2020, foram estruturados grupos 
de trabalho (GTs), com representantes da 
Holding e dos negócios, para revisar a ma-
triz de materialidade e definir os focos de 
atuação em cada um dos temas materiais. 
Ao longo de 2021, será estabelecida a ma-
croestratégia ESG do Grupo Ultra, a partir da 
aprovação da Política de Sustentabilidade, 
em dezembro de 2020, e que contará com 
direcionadores estratégicos, metas a serem 
alcançadas até 2030, indicadores de desem-
penho a serem monitorados e planos de ação 
que viabilizarão o alcance dessas metas.

Ainda em 2020, houve a conclusão do 
primeiro processo de materialidade na 
Ultracargo, Ipiranga e Extrafarma, a 
atualização da matriz de materialidade da 
Ultragaz e o estabelecimento do processo 
de governança para o Plano Estratégico de 
Sustentabilidade da Oxiteno, com ambi-
ções para 2030. 

A Ipiranga lançou sua Estratégia e Política 
de Sustentabilidade e a Extrafarma estru-
turou seu Comitê de Sustentabilidade. Já a 
Oxiteno aderiu ao Pacto Global, iniciativa da 
Organização das Nações Unidas (ONU) que 
reúne compromissos nos temas de direitos 
humanos, relações trabalhistas, meio am-
biente e combate à corrupção.  
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TEMAS MATERIAIS
GRI 102-40 – 102-42 – 102-43 – 102-44 

O processo para definir os temas mais relevantes do Grupo Ultra 
foi realizado em 2019. Foram analisados estudos, publicações e 
posicionamentos de investidores, órgãos governamentais, enti-
dades nacionais e internacionais a respeito de temas ESG, além 
das legislações e normas capazes de impactar o Grupo Ultra e de 
publicações da imprensa e campanhas midiáticas. Ocorreu, ainda, 
uma avaliação sobre a realidade de cada negócio e de seus seto-
res de atuação. 

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
No exercício de atualização da matriz de materialidade, a Diretoria considerou 
diretrizes externas, a exemplo dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), que estabelecem 169 metas a 
serem alcançadas pelos países até 2030. Ao usar a agenda global como referência, 
também foi possível identificar para quais ODS a agenda de sustentabilidade do 
Grupo Ultra tem maior poder de contribuição. 

Como etapa posterior, houve consultas via 
questionário online com:

 –  Alta liderança (Conselho de 
Administração e Diretoria Ultrapar); 

 – Acionistas e investidores; 

 – Colaboradores;

 – Órgãos reguladores e fiscalizadores;

 – Entidades setoriais e da sociedade civil; e 

 – Imprensa. 

Com os dados consolidados, foi possível 
elencar os temas mais relevantes do Gru-
po Ultra. Em 2020, durante o processo de 
atualização do planejamento estratégico, a 
Diretoria revisitou a matriz de materialida-
de, assegurando uma conexão mais asser-
tiva entre os direcionadores estratégicos do 
negócio e os temas socioambientais e de 
governança prioritários. 

“Os objetivos da Holding são garantir que 
haja mais convergência entre as ações 

desenvolvidas em cada empresa em torno de 
nossos temas materiais e que os impactos 

positivos de nossas atividades sejam 
potencializados. A definição das ambições 
2030 reforçará nosso compromisso com a 

sustentabilidade.”
Frederico Fleury Curado

Diretor Presidente   

Nenhum tópico material foi excluído, mas 
houve uma reorganização da matriz de 
materialidade, após ser identificada a opor-
tunidade de gerenciar alguns temas con-
juntamente ou apresentá-los de forma mais 
clara. Passou-se, então, de dez para oito 
temas materiais. 

No pilar Recursos e meio ambiente, os 
antigos tópicos Eficiência energética e Con-
taminação do solo e água foram reagrupa-
dos no tema Operações ecoeficientes e o 
tópico Mudança climática foi substituído por 
Transição energética, mais em linha com 
o planejamento de futuro do Grupo e com 
os setores em que atua. No pilar Gestão e 
desenvolvimento de pessoas, os temas Rela-
ções de trabalho e Diversidade foram unifi-
cados em Cultura inovadora, inclusiva e de 
excelência. No pilar Valor compartilhado com 
a sociedade, o tema Relacionamento com o 
entorno evoluiu para Responsabilidade com 
o entorno, reforçando o compromisso de 
gerar impacto positivo a esse público. 
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Temas materiais¹ GRI 102-47 – 103-1

PILAR TEMA MATERIAL O QUE SIGNIFICA PARA O GRUPO ULTRA CORRELAÇÃO COM OS ODS

GO
VE

RN
AN

ÇA

ÉTICA E  
INTEGRIDADE

Compromisso com a promoção de ambien-
te de negócios regido pela conformidade e 
transparência nas relações comerciais, me-
diante desenvolvimento e implementação 
de treinamentos e campanhas de cons-
cientização para funcionários e terceiros 
sobre práticas anticorrupção, anticompeti-
tivas e favorecimentos ilícitos.

10 Redução das desigualdades
12  Consumo e produção res-

ponsáveis
16  Paz, justiça e instituições 

eficazes
17  Parcerias e meios de imple-

mentação 

PRIVACIDADE DE 
DADOS

A transformação digital permite o desen-
volvimento de modelos de negócio que 
aproxime as empresas de seus públicos 
de interesse. Ainda, eventuais incidentes 
envolvendo dados pessoais poderão afetar 
negativamente a reputação da Companhia 
e dos negócios. Para adequação à legisla-
ção vigente, é preciso implementar políticas 
e procedimentos internos para garantir a 
privacidade e a segurança da informação 
de colaboradores, clientes e consumidores. 
Em razão disso, é essencial o desenvolvi-
mento e a implementação de treinamentos 
e campanhas de conscientização para fun-
cionários sobre a relevância do tema. 

16  Paz, justiça e instituições 
eficazes

RE
CU

RS
OS

 E
 M

EI
O 

AM
BI

EN
TE

TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA

Mudança estrutural de longo prazo nos 
sistemas de energia por meio da substitui-
ção gradual de fontes de energia de origem 
fóssil por fontes renováveis na produção 
e consumo de energia. As ações no tema 
sinalizam para investidores e sociedade a 
resiliência	da	empresa	frente	aos	desafios.	
Por exemplo: atuação empresarial expandi-
da em gás natural (combustível de tran-
sição), biocombustíveis, e/ou geração de 
energia renovável (eólica, solar, biomassa).

7 Energia limpa e acessível
12  Consumo e produção res-

ponsáveis
13  Ação contra a mudança 

global no clima
15 Vida terrestre

OPERAÇÕES 
ECOEFICIENTES

Uso	eficiente	de	energia	elétrica,	combus-
tíveis e água e minimização da geração de 
resíduos nas unidades/operações. Envolve 
também processos que buscam prevenir, e, 
quando necessário, remediar, os eventuais 
danos causados aos recursos hídricos, ar, 
solo e biodiversidade. Por exemplo: substi-
tuição de caldeiras a diesel por biomassa, 
utilização de lâmpadas LED em prédio e 
CDs, energia solar fotovoltaica em unidades 
administrativas, reúso/recirculação de água, 
redução na geração de resíduos e transfor-
mação de resíduos em coprodutos.

6 Água potável e saneamento
7 Energia limpa e acessível
8  Trabalho decente e cresci-

mento econômico
12  Consumo e produção respon-

sáveis
13  Ação contra a mudança 

global no clima
14 Vida na água

PILAR TEMA MATERIAL O QUE SIGNIFICA PARA O GRUPO ULTRA CORRELAÇÃO COM OS ODS

VA
LO

R 
CO

M
PA

RT
IL

HA
DO

 C
OM

 A
 S

OC
IE

DA
DE

RESPONSABILIDADE 
COM O ENTORNO

Atuação de forma transparente e social-
mente inclusiva, estreitando o diálogo com 
comunidades por meio de programas de 
relacionamento comunitário executados 
mediante investimento social e apoio vo-
luntário para promoção e desenvolvimento 
local no entorno das operações.  

1 Erradicação da pobreza
2  Fome zero e agricultura sus-

tentável
4 Educação de qualidade
6 Água potável e saneamento
10 Redução das desigualdades
12  Consumo e produção respon-

sáveis

CADEIA DE VALOR Gestão da cadeia de valor que promova os 
meios para que os fornecedores, reven-
dedores e outros parceiros de negócio 
cumpram requisitos legais que garantam 
a proteção aos direitos humanos, práticas 
trabalhistas, ambientais, éticas e de saúde 
e segurança.

8  Trabalho decente e cresci-
mento econômico

9  Indústria, infraestrutura e 
inovação

12  Consumo e produção respon-
sáveis

GE
ST

ÃO
 E

 D
ES

EN
VO

LV
IM

EN
TO

 D
E 

PE
SS

OA
S

CULTURA INOVADORA, 
INCLUSIVA E DE 
EXCELÊNCIA

Atuação regida pelo respeito às leis traba-
lhistas em toda a cadeia de valor e promo-
ção de iniciativas para o desenvolvimento 
do capital humano dentro da organização 
visando à atração e retenção, desenvolvi-
mento e engajamento. Considera também 
a busca pela garantia de oportunidades 
iguais	de	desenvolvimento	profissional	
mediante construção de um ambiente de 
trabalho favorável à inclusão.       

3 Saúde e bem-estar
4 Educação de qualidade
5 Igualdade de gênero
8  Trabalho decente e cresci-

mento econômico
10 Redução das desigualdades
16  Paz, justiça e instituições 

eficazes
17  Parcerias e meios de implemen-

tação

SAÚDE E SEGURANÇA Direcionamento de esforços para a ges-
tão adequada dos riscos associados aos 
processos e ambientes de trabalho e ao 
desempenho das funções dos colabora-
dores.	O	desafio	de	promover	um	ambiente	
seguro não se restringe às unidades/ope-
rações – as medidas preventivas são com-
partilhadas com colaboradores terceiros e 
fornecedores.

3 Saúde e bem-estar
8  Trabalho decente e cresci-

mento econômico
12  Consumo e produção res-

ponsáveis

Os quatro capítulos a seguir acompanham 
a lógica da matriz de materialidade do 

Grupo Ultra. Neles, estão apresentadas 
a forma como os temas materiais 

são gerenciados e o desempenho nos 
indicadores correlacionados.  1. Em um processo dinâmico, o Grupo Ultra iniciou uma nova atualização dos temas materiais em paralelo à constru-

ção de sua Estratégia ESG, visando garantir o alinhamento com a estratégia de negócio e com tendências externas. A 
atualização segue em andamento durante o ano de 2021.
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GOVERNANÇA 

ÉTICA E INTEGRIDADE 
GRI 102-16 – 103-1 – 103-2 – 103-3

O Grupo Ultra se mantém comprometi-
do com a promoção de um ambiente de 
negócios pautado pela integridade e pela 
transparência nas relações com todos os 
seus stakeholders e em linha com as mais 
estritas normas de conformidade. Todos 
os princípios estão reunidos no Código de 
Ética, cuja primeira versão foi lançada ain-
da em 2004 e que passa por atualizações 
periódicas. De modo complementar ao do-
cumento, há, ainda, políticas corporativas, 
aprovadas pelo Conselho de Administração 
e que contêm as diretrizes do Grupo Ultra 
sobre os temas anticorrupção e relaciona-
mento com agentes públicos, concorrencial 
e conflito de interesses e transações com 
partes relacionadas.

Todas as iniciativas relacionadas aos temas 
de ética e integridade estão reunidas no 
Programa de Ética e Compliance, ativo na 
Holding e nos negócios e monitorado pelo 
Comitê de Conduta, ligado ao Conselho 
de Administração. A execução do Progra-
ma é de responsabilidade das áreas de 
Compliance dos negócios e da Diretoria de 
Riscos, Compliance e Auditoria, que res-
ponde diretamente ao Diretor Presidente e 
ao Comitê de Conduta. 

A forma como a Diretoria está organizada 
contribui para que as evoluções do ge-
renciamento de riscos possam ser refleti-
das no Programa de Ética e Compliance, 
sempre com foco em prevenir desvios, 
enquanto a área de Auditoria Interna fa-
vorece o monitoramento da eficiência do 
programa. A Diretoria ainda conta com o 
apoio permanente das áreas de Complian-
ce dos negócios, estabelecidas a partir de 
2018, permitindo aumento na capilaridade 
de sua atuação e especialidade.
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Programa de Ética e Compliance 2020
A agenda do Programa de Ética e Compliance é definida anualmen-
te. Em decorrência da pandemia de Covid-19, a digitalização de 
diversas frentes do programa avançou ao longo de 2020. 

Indo além da prestação de contas sistemática à alta liderança, foi 
produzido o primeiro relatório com os resultados consolidados do 
programa nos últimos cinco anos, distribuído a todos os colabo-
radores da Holding e dos negócios, aos membros do Conselho de 
Administração e dos comitês. 

No pilar de comunicação e treinamento, as diretrizes do Código 
de Ética e os conceitos anticorrupção, concorrencial e conflito de 
interesses foram reforçados. Nesses temas, as capacitações e cam-
panhas de sensibilização se estendem aos parceiros de negócio, 
especialmente à rede da Ipiranga e aos revendedores da Ultragaz, 
responsáveis pelo contato direto com os clientes finais. No pilar 
que acompanha o amadurecimento dos temas de compliance no 
Grupo, foi concluído o segundo Diagnóstico de Cultura de Com-
pliance (veja quadro na página a seguir). 

Houve, ainda, mais de 15 mil pesquisas reputacionais para apoiar a 
contratação de fornecedores, prestadores de serviços e parceiros de 
negócios, além do monitoramento contínuo sobre eventuais tran-
sações com partes relacionadas. Dessa forma, as análises de riscos 
de corrupção cobriram 100% das operações da Holding, Ultracargo, 
Ipiranga e Extrafarma. Na Ultragaz, a avaliação de 2020 considerou 
32 unidades, equivalendo a 47,1% das operações da empresa. Na 
Oxiteno, a análise considerou 15 unidades (75% das operações). 
Não houve nenhum caso de corrupção confirmado na Holding e em 
nenhum negócio. GRI 205-1 – 205-3 

Entre as ações previstas para 2021, estão a atualização do Código 
de Ética e da Política Corporativa Anticorrupção e capacitações para 
reforçar as diretrizes da Política Corporativa de Conflito de Interes-
ses e Transações com Partes Relacionadas, que foi recém-atualizada.

Comunicação e capacitação em políticas e procedimentos 
anticorrupção GRI 205-2

NEGÓCIOS 2019 2020
 Colaboradores1 comunicados (%)

Holding 91 94
Ultragaz 86 99
Ultracargo 100 100
Oxiteno2 89 98
Ipiranga 82 100
Extrafarma 97 96
Grupo Ultra 91 98

 Colaboradores treinados (%)

Holding 91 87
Ultragaz 84 98
Ultracargo 72 99
Oxiteno2 84 94
Ipiranga 82 99

Extrafarma 97 94

Grupo Ultra 86 96

“O Grupo Ultra sempre esteve comprometido com 
a ética e a integridade. Nosso objetivo é evoluir 

continuamente o Programa de Ética e Compliance, 
assegurando que as diretrizes sejam consideradas 

em todas as práticas de negócio e que a cultura 
esteja disseminada entre todos os colaboradores.”

Cristiane Silva Leite
Diretora de Riscos, Compliance e Auditoria  

1. Os indicadores relacionados ao quadro de pessoas incluem colaboradores ativos e 
afastados (em licença não remunerada, licença-maternidade, auxílio-doença e serviço 
militar) e não incluem os profissionais aposentados por invalidez aguardando parecer 
do INSS, pensionistas, afastados com processo trabalhista (que seguem recebendo 
auxílio médico por determinação legal) e demitidos. Esse é o critério adotado para os 
demais indicadores de pessoas divulgados neste relatório.
2. Os dados divulgados no Relatório Integrado 2019 foram corrigidos.

72 73



RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020GOVERNANÇA 

SOBRE O 
RELATÓRIO

DESTAQUES
2020

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

PERFIL ESTRUTURA 
E GESTÃO 

ESTRATÉGIA E 
DESEMPENHO

ESTRATÉGIA  
ESG

GOVERNANÇA RECURSOS E  
MEIO AMBIENTE

VALOR 
COMPARTILHADO 
COM A SOCIEDADE

GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS

ANEXOS SUMÁRIO DE  
CONTEÚDO  
DA GRI

INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

Para monitorar a efetividade das ações 
do Programa de Ética e Compliance 
e o grau de maturidade da cultura de 
compliance em todos os negócios, o 
Grupo Ultra, em parceria com uma 
consultoria externa, realiza um diag-
nóstico a cada dois anos. Em 2020, 
foi concluída uma nova edição da ava-
liação, com a participação de mais de 
1.000 colaboradores, em mais de 80 
áreas da Holding e dos negócios. 

Na avaliação de 2020, o Grupo Ultra foi 
classificado na Matriz Hearts & Minds 
como perfil Proativo Inicial, em uma 
escala que varia de Iniciante (primeiro 
nível) à Generativo (último nível), contra 
o perfil Calculativo obtido em 2018, o 
que comprova o aumento da consciência 
ética e da confiança nas iniciativas de 
compliance. Cada negócio também conta 
com sua classificação específica. 

equipes e em treinamentos. Há, inclusive, 
um tutorial específico sobre o canal na trilha 
de treinamento sobre ética e compliance de 
todos os negócios do Grupo Ultra. Externa-
mente, as informações sobre o canal estão 
presentes no site de Relações com Investido-
res e nos relatórios divulgados ao mercado. 

Em 2020, o canal recebeu 834 relatos – no 
ano anterior, foram 808 –, o que demonstra 
a efetividade das ações de conscientização de 
ética e integridade, o compromisso do Grupo 
com a não retaliação e o aumento da con-
fiança dos usuários no canal. 

PRIVACIDADE DE DADOS 
GRI 103-1 – 103-2 – 103-3

Em setembro de 2020, entrou em vigor no 
Brasil a lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD) –, que 
cria regras a respeito do tratamento de 
informações pessoais por parte de empre-
sas e outros agentes. Entre as definições da 
nova legislação estão, por exemplo, as hi-
póteses nas quais os dados pessoais podem 
ser tratados, as obrigações e diretrizes a 
serem seguidas pelos agentes de tratamen-
to e, ainda, quais são os direitos dos titula-
res dos dados pessoais.

Para o Grupo Ultra, a crescente digitalização 
possibilita a consolidação de novos mode-
los de negócio, cada vez mais baseados na 
proximidade entre as organizações e seus 
stakeholders, especialmente clientes e con-
sumidores. São os casos da iniciativa abas-
tece aí, vinculada ao programa de fidelidade 
Km de Vantagens, do programa de fidelida-
de Clube Extrafarma e do app Ultragaz. Os 
dados coletados dos consumidores subsi-
diam o desenho de soluções cada vez mais 
personalizadas, que melhoram a experiência 
dos clientes com as marcas. Esse movimen-
to, no entanto, reforça a necessidade de 
evoluir os processos relativos à privacidade 
e à segurança da informação de clientes e 
consumidores, e a aprovação da LGPD con-
tribui para esse aprimoramento. 

Por isso, a organização trabalha para pro-
teger os dados a que tem acesso, atender 
à regulamentação e criar consciência sobre 
o tema entre os colaboradores. Em 2020, 
um comitê dedicado à LGPD foi instituído e 
representantes da Holding e dos negócios 
foram nomeados para gerenciar o tema. O 
desenvolvimento da Política Corporativa de 
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
do Grupo Ultra (leia mais a seguir) foi uma 
das medidas adotadas. 

Canal Aberto GRI 102-17

O Canal Aberto Ultra recebe – no Brasil e no exterior – pedidos de 
orientação sobre as diretrizes de ética e integridade e notificações 
sobre eventuais desvios ao Código de Ética e às políticas corporati-
vas. Gerenciado por uma empresa externa independente, o canal é 
aberto aos colaboradores e stakeholders externos e tem garantia de 
anonimato e não retaliação. Os relatos são encaminhados à Diretoria 
de Riscos, Compliance e Auditoria, responsável pelas tratativas, com 
o suporte do Comitê de Conduta. 

Todos os dados relativos ao Canal Aberto Ultra estão presentes no 
Código de Ética e nas políticas corporativas. Eles também são di-
vulgados no Workplace, na intranet, em comunicados enviados às 

Canal Aberto Ultra 
Na web: 
canalabertoultra 
Por telefone:  
0800 701 71 72

Em 2021, a Diretoria de Riscos, Compliance 
e Auditoria e as áreas de Compliance dos 
negócios trabalharão na divulgação dos re-
sultados do diagnóstico e na estruturação e 
execução dos planos de ação, que visam ao 
aprimoramento do programa. 

DIAGNÓSTICO DE CULTURA DE COMPLIANCE
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Nova política
Além de já dispor da Política de Segurança da Informação desde 
2017, em novembro de 2020 o Conselho de Administração aprovou 
a Política Corporativa de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais 
do Grupo Ultra, que estabelece a estruturação do Programa de 
Privacidade, incluindo o funcionamento do Comitê de Proteção de 
Dados Pessoais, vinculado à Diretoria Ultrapar, a designação do 
encarregado de dados ou do setor na Holding e em cada negócio 
responsável por garantir o cumprimento das regras de privacidade e 
proteção de dados pessoais e as responsabilidades das áreas de TI, 
Jurídico e de Compliance.

A política também prevê a realização de treinamentos para os 
colaboradores e apresenta as diretrizes que devem ser adotadas 
por todos os negócios no que diz respeito ao tratamento dos dados 
pessoais, garantindo o nível de proteção adequado a essas informa-
ções, a preservação da privacidade dos titulares e a conformidade 
do Grupo às legislações e às melhores práticas. 

A Ultragaz, com o apoio de uma consulto-
ria externa, desenvolveu e validou algumas 
políticas relacionadas ao tema e já disponi-
bilizou a Política de Privacidade em seu site. 
A empresa também está implementando o 
seu Escritório de Privacidade, cujas funções 
incluem o desenho do modelo de gover-
nança e da matriz de responsabilidades, os 
processos e fluxos relacionados, a estrutu-
ração do Comitê de Privacidade para tratar 
os temas de proteção de dados e a gestão 
de incidentes, além do plano de conscien-
tização e dos treinamentos, que já estão 
sendo realizados.

A Ultracargo desenvolveu a estrutura 
de seu Data Privacy Officer, com funções 
similares ao Escritório de Privacidade da 
Ultragaz, elaborou e publicou as políticas 
de Privacidade e de Cookies e os termos 
de uso do site institucional, e trabalha na 
inclusão da cláusula de proteção de dados 
nos contratos, entre outras ações. 

A Oxiteno desenvolveu uma plataforma 
que suporta todas as necessidades rela-
cionadas à proteção de dados. Também 
incorporou aspectos de privacidade e de 
proteção a dados pessoais em todos os pro-
cessos de aquisição e desenvolvimento de 
softwares e outras soluções de TI.

Na Ipiranga, os fluxos de tratamento de da-
dos pessoais foram mapeados e os principais 
pontos de atenção identificados, servindo de 
base para uma análise de riscos e para a de-
finição de planos de ação, que incluíram ade-
quações contratuais ou sistêmicas, elabora-
ção ou revisão de políticas e procedimentos e 
aspectos relacionados à segurança da infor-
mação. No ano, foram realizados treinamen-
tos e ações de conscientização para mais de 
200 colaboradores. A Política de Privacidade 
do site da Ipiranga também foi adequada aos 
requisitos da LGPD e, para reforçar os aspec-
tos de governança, está em estruturação o 
Escritório de Privacidade da empresa.

A Extrafarma, além da revisão, elabora-
ção e publicação de políticas relacionadas à 
privacidade de dados, estruturou o Comitê de 
Privacidade de Dados Pessoais, com repre-
sentantes das áreas Jurídica, TI e Controles 
Internos. A empresa adquiriu uma ferramenta 
para a governança de dados e vem adequan-
do seus processos internos – a primeira fase, 
já concluída, foi direcionada aos dados de 
clientes; na segunda e terceira etapas serão 
ajustados, respectivamente, os processos 
relacionados a dados de colaboradores e de 
profissionais terceirizados. Houve, ainda, 
comunicações sobre o projeto de adequação à 
LGPD e treinamentos sobre a nova lei.  

Em 2020, a Holding e os 
negócios realizaram diversas 

iniciativas para garantir a 
conformidade com a LGPD. 

Avanços na Holding e nos negócios
A Holding atualizou sua Política de Privacidade e de Cookies, dis-
ponível nos sites institucional e de Relações com Investidores. Em 
alinhamento às melhores práticas de mercado, está revisando a Po-
lítica de Segurança da Informação e as normas atreladas a ela. Um 
vídeo com os principais conceitos foi desenvolvido e compartilhado, 
especialmente com os colaboradores. Houve, ainda, campanhas 
para assegurar o engajamento de todos.

Em 2020, assim como nos dois anos 
anteriores, a Holding e os negócios não 

receberam nenhuma reclamação substancial 
sobre quebra de privacidade e perda de dados 

de clientes. GRI 418-1
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TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
GRI 103-1 – 103-2 – 103-3 – 201-2

As mudanças climáticas representam um 
desafio para toda a humanidade, com po-
tencial impacto na disponibilidade de água 
e de alimentos, na biodiversidade, na saúde 
da população e nas atividades econômi-
cas. Diante desse cenário, ganha impulso o 
movimento de transição para uma economia 
de baixo carbono, que potencialize o melhor 
uso das fontes de energia de origem fóssil e 
a substituição gradual por fontes renováveis. 

Três negócios do Grupo Ultra – Ultragaz, Ul-
tracargo e Ipiranga – integram diretamente a 
cadeia de óleo e gás e, de modo adicional, a 
Oxiteno utiliza matérias-primas provenientes 
de fontes não renováveis em parte de seu 
portfólio. Além da possibilidade de o Grupo 
ter suas instalações e operações impactadas 
em razão de eventos decorrentes do au-
mento médio da temperatura global, como 
episódios climáticos extremos, inundações e 
elevação do nível do mar, há, ainda, os riscos 
decorrentes da redução gradativa do merca-
do de derivados de combustíveis fósseis e da 
estigmatização do setor de óleo e gás. 

Uma consequência prática desse cenário 
começou a ser observada no Brasil em de-
zembro de 2019, com a entrada em vigor 
da Política Nacional de Biocombustíveis 
(RenovaBio), que estabeleceu metas anuais 
compulsórias de compra de Créditos de 
Descarbonização (CBios) pelos distribuido-
res de combustíveis fósseis, o que inclui a 
Ipiranga. Os CBios representam um instru-
mento financeiro para incentivar o aumento 
da participação dos biocombustíveis e a 
redução da intensidade de carbono na ma-
triz de combustíveis do Brasil, contribuindo 
para a transição energética do País. 

No entanto, o Grupo Ultra também vislum-
bra as oportunidades que o movimento de 
transição energética pode representar para o 
futuro da organização. A Ultragaz, por exem-
plo, que já atua no mercado de GLP, uma 
fonte de energia menos poluente que o óleo 
diesel, o carvão mineral e a lenha, também 
vem se posicionando para se transformar em 
uma empresa que oferece soluções variadas 
de energia, tendo como ativo diferenciador 
o relacionamento com uma base extensa de 
clientes constituída ao longo de 80 anos de 
história. Com os desinvestimentos anuncia-
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dos pela Petrobras no setor de gás natural, há, inclusive, a possibili-
dade de o Grupo Ultra ingressar nesse mercado. O gás natural, que 
gera menos emissões de gases de efeito estufa (GEE) quando com-
parado ao petróleo e ao carvão mineral, vem sendo considerado um 
combustível de transição para a economia de baixo carbono. 

A Ipiranga, que já atua na distribuição do etanol (biocombustível 
de origem renovável), tem como ambição oferecer, no futuro, os 
combustíveis que os clientes demandarem. Em parceria com a 
BMW, oferece recarga elétrica automotiva em 44 postos de sua 
rede. Em outra iniciativa, que envolve também a EDP, disponibi-
liza recarga rápida em seis postos da Rodovia Presidente Dutra, 
viabilizando as viagens com carros elétricos entre as cidades do 
Rio de Janeiro e São Paulo. Novas negociações foram iniciadas 
para expandir a rede de recarga. 

A Ultracargo, cujos terminais de armazenamento são concebidos a 
partir de um conceito multifuncional, tem condições de armazenar 
e movimentar combustíveis alternativos aos derivados de petróleo. 

A Oxiteno desenvolve em seus centros de P&D moléculas verdes, 
com matérias-primas alternativas às de origem fóssil, e tem, em 
seu Plano de Sustentabilidade 2030, o compromisso de entregar 
soluções com menor impacto ambiental e social. 

A trajetória para a economia de baixo carbono ainda está em cons-
trução no mundo e no Brasil. O Grupo Ultra acompanha com aten-
ção esse movimento – não à toa, a transição energética é um dos 
temas materiais para a organização e está contemplada no plane-
jamento estratégico e no processo de gestão de riscos. O objetivo 
é amadurecer gradualmente o direcionamento sobre o tema, com 
uma visão que contemple o curto, médio e longo prazos. 

Gerenciamento das emissões de GEE
A Holding impulsiona o gerenciamento das 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
em todas as empresas do Grupo Ultra. 
Cada negócio, por sua especificidade, tem 
impactos distintos. As operações da Oxi-
teno representam, por exemplo, o maior 
volume de emissões do escopo 1, relativas 
às operações industriais, enquanto é da 
Ipiranga o maior impacto no escopo 3, que 
corresponde à etapa de transporte e distri-
buição de combustível. 

A Ultragaz realiza o inventário de emis-
sões de gases de efeito estufa (GEE) desde 
2012, segundo o GHG Protocol. Sua estra-
tégia de mudanças climáticas compreende 
metas para reduzir e mitigar as emissões 
nos próximos anos. Em 2020, as emissões 
do escopo 1 aumentaram 2%, enquanto as 
emissões decorrentes da compra de energia 
elétrica diminuíram 16%. No consolidado, 
as emissões dos escopos 1 e 2 cresceram 
2% em relação a 2019, mas a intensidade 
de emissões, que considera o volume de 
emissão por tonelada de GLP comercializa-
do, teve queda de 1%. Por meio da Gerência 
de Desenvolvimento de Soluções, a empre-
sa ainda disponibiliza ao mercado diversas 
soluções que otimizam o consumo de GLP, 
diminuindo as emissões de seus clientes.

A Ultracargo também monitora suas emis-
sões de GEE (escopos 1, 2 e 3). Por meio de 
diversos programas, identifica preventiva-
mente eventuais desvios, investe em manu-
tenções corretivas e preventivas de equipa-
mentos e estuda soluções que minimizem 
as emissões. Os queimadores do Terminal 
de Santos (SP), alimentados por GLP, são 
a maior fonte de emissões da empresa. Por 

serem condicionantes da licença ambien-
tal, não podem ser substituídos. Em 2020, 
com o aumento de aproximadamente 80% 
na movimentação de produtos inflamáveis, 
consequência da ampliação da capacida-
de estática ocorrida no segundo semestre 
de 2019, os queimadores foram acionados 
mais vezes, repercutindo no aumento das 
emissões. A Ultracargo também aprimorou 
o controle que realiza sobre o consumo de 
combustível de sua frota de veículos, o que 
contribuiu para o aumento das emissões 
em relação aos dois anos anteriores. As 
emissões totais da empresa, que conside-
ram os escopos 1, 2 e 3, corresponderam a 
34.435,7 tCO2e em 2020 – no ano anterior, 
as emissões totais foram de 17.383,0 tCO2e.

Com a meta de reduzir 25% de sua inten-
sidade de emissões por tonelada produzida 
até 2030, a Oxiteno investe continua-
mente para melhorar a performance das 
caldeiras, fornos, turbinas e malhas de 
vapor. Em 2020, a intensidade de emissões 
diminuiu 4,4% em comparação a 2019.

Os gases produzidos na fabricação de óxi-
do de eteno são comercializados e utiliza-
dos como matérias-primas em outros pro-
cessos produtivos. Em 2020, a unidade de 
Camaçari (BA) comercializou 46.320 tCO2 
para a White Martins, aumento de 4% em 
relação a 2019. Na unidade de Mauá (SP), 
foi retomada a venda de CO2 em setembro 
e, até dezembro, foram comercializadas 
2.150 tCO2 para a Air Liquide. Já com o 
uso de gases residuais adquiridos de em-
presas parceiras para geração de vapor, a 
Oxiteno deixou de emitir 703.339 tCO2e de 
2010 a 2020, o que equivale a 10,6% de 
suas emissões durante o período. 
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Desde 2019, a empresa conta com o software Advanced Process 
Control (APC), conectado em tempo real ao sistema de controle 
industrial das plantas. Com a leitura dos dados, o software iden-
tifica as condições de maior estabilidade/eficiência dos processos, 
reduzindo o consumo de vapor gerado pela queima de gás natural e 
de gases residuais ou comprado de terceiros e, consequentemente, 
a emissão de gases de efeito estufa. Em 2020, a Oxiteno também 
adotou o sistema de carta lacre, utilizando o mesmo veículo para 
fazer entregas a granel sem necessidade de lavagem interna. Até 
o mês de agosto, a iniciativa gerou redução de 1.365 m3 de água, 
2 mil toneladas de vapor e 23 mil tCO2e. A empresa ainda otimizou 
a ocupação dos veículos que realizam a rota entre Camaçari (BA) e 
São Paulo (SP), o que evitou a emissão de 130 tCO2. O inventário de 
emissões de GEE da empresa está aderente à norma ISO 14064-1. 
Nas unidades industriais, o monitoramento das emissões ocorre 
mensalmente. Para 2021, a empresa pretende estruturar uma estra-
tégia específica para endereçar o tema das mudanças climáticas.

Desde 2007, a Ipiranga conta com o Programa Carbono Zero 
Ipiranga, que reúne as iniciativas de monitoramento, redução e 
compensação de emissões de GEE e é auditado anualmente por ter-
ceira parte. Além de compensar 100% das emissões diretas (escopo 
1) e indiretas (escopo 2) da empresa e todas as emissões da equipe 
Ipiranga Racing nas provas da Stock Car, com o programa Carbono 
Zero a Ipiranga disponibiliza aos clientes a possibilidade de compen-

sar suas emissões. Desde 2012, o inventário 
de emissões de GEE é verificado por terceira 
parte e publicado na plataforma Registro 
Público de Emissões do Programa Brasileiro 
GHG Protocol. 

Com a entrada em vigor da Política Nacio-
nal de Biocombustíveis (Renovabio), em 
2020 a Ipiranga cumpriu com 100% de 
sua meta individual compulsória de Cré-
ditos de Descarbonização (CBios) para os 
anos de 2019 e 2020, que previa a aqui-
sição de 2,9 milhões de CBios. Cada CBio 
equivale a 1 tonelada de GEE evitada.

A Extrafarma concentra suas ações em 
medidas de eficiência energética, já que 
o consumo de energia elétrica representa 
76% das emissões da empresa. De 2019 
para 2020, as emissões decorrentes da 
compra de energia elétrica caíram 22%, 
já refletindo a assertividade das iniciativas 
de eficiência implementadas (leia mais nas 
páginas 89 e 90).

GRUPO ULTRA NO CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP)
Anualmente, o Grupo Ultra responde ao questionário Disclosure, Insight, Action, do 
Carbon Disclosure Project (CDP), que está alinhado às recomendações do Task For-
ce on Climate-related Financial Disclosure, iniciativa criada em 2017 para fomentar 
que as tomadas de decisão de investidores considerem os efeitos das mudanças 
climáticas nas organizações. 

No ranking de 2020, o Grupo Ultra obteve novamente a nota B, superando a média 
regional da América do Sul e do setor de varejo de óleo e gás, ambos classificados no 
score D. O resultado comprova que a organização mantém o gerenciamento do tema 
das mudanças climáticas em diferentes aspectos.  

Intensidade de emissões 2020 e 
variação 2020 X 2019 GRI 305-4

 –  Ultragaz1: redução de 1% 
0,0096 tCO2e/t de produto comercializado;

 –  Ultracargo1: aumento de 70% 
0,0051 tCO2e/t de produto movimentado3;

 –  Oxiteno1: redução de 4,4% 
0,43 tCO2e/t de produto fabricado; 

 –  Ipiranga: redução de 14%  
0,0006 tCO2e/t de produto comercializado; 

 –  Extrafarma2: redução de 19% 
0,006 tCO2e/faturamento (R$ mil).

1. Refere-se às emissões diretas (escopo 1) e indiretas  
(escopo 2).
2. Refere-se apenas ao escopo 2 (emissões indiretas  
decorrentes da compra de energia elétrica).
3. O critério de tonelada movimentada, que considerava 
entradas e saídas, foi substituído pelo de movimentação da 
Associação Brasileira de Terminais de Líquidos (ABTL), ex-
cluindo a movimentação da joint venture União Vopak. Com 
isso, o dado de 2019 também foi revisado. 

Emissões totais de GEE – Grupo Ultra1 (tCO2e) GRI 305-1 – 305-2 – 305-3

2018

2019

2020

emissÕes escoPo 2
(emissões indiretas – 
energia elétrica)

187.977

157.637

153.730

emissÕes escoPo 3 
(outras emissões 
indiretas)

604.592

834.966

911.786

emissÕes escoPo 1
(emissões diretas)

460.174

461.637

491.513

1. Em 2018, a Extrafarma não realizou inventário de emissões de GEE. Em 2019, a em-
presa mensurou apenas as emissões do escopo 2 (energia elétrica). Os valores de 2020 
cobrem todas as empresas e a Holding. 
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OPERAÇÕES ECOEFICIENTES
GRI 103-1 – 103-2 – 103-3

O Grupo Ultra está focado na implementa-
ção de medidas que garantam cada vez mais 
operações ecoeficientes na Holding e nos ne-
gócios, incluindo o uso otimizado de energia 
elétrica, combustíveis e recursos hídricos e a 
minimização da geração de resíduos nas uni-
dades e operações. Também fazem parte do 
direcionamento do Grupo prevenir e, quando 
necessário, tratar eventuais danos ocasio-
nados aos recursos hídricos, ao ar, ao solo e 
à biodiversidade e impulsionar a adoção de 
medidas similares nos parceiros de negócio, 
como revendedores e franqueados. Além 
dos ganhos ambientais diretos, uma gestão 
voltada para a ecoeficiência contribui para a 
reputação da marca e ainda representa opor-
tunidades efetivas de redução de custos.

Entre as iniciativas de ecoeficiência da 
Holding estão a utilização de lâmpadas LED, 
de sistemas mais eficientes de ar condiciona-
do e de sensores de presença, a revitalização 
da infraestrutura elétrica, o reaproveitamen-
to de água de chuva para uso nas torres de 
resfriamento e a compra de energia reno-
vável para a matriz, em São Paulo (SP), no 
Mercado Livre de Energia. Nessa modalidade, 
a negociação entre consumidor e fornecedor 
é direta, o que permite ao consumidor mais 
liberdade para escolher a fonte de energia e 
considerar aspectos como preço e segurança 
no fornecimento.

Em 2020, a adoção do home office para os 
colaboradores durante grande parte do ano 
gerou redução no consumo de energia e de 
água. GRI 302-1 – 303-3

Ecoeficiência nos negócios 
GRI 103-1 – 103-2 – 103-3 

 

Ultragaz
Pautada por sua Política de Sustentabilida-
de, a empresa tem o compromisso com a 
melhoria contínua de seu desempenho am-
biental. Com o crescimento das operações 
ao longo do ano, o consumo de energia e de 
água cresceu, respectivamente, 1,5% e 9%. 
Para 2021, a empresa está estabelecendo 
diversas ações que visam diminuir o consu-
mo desses recursos. Atualmente, 90% da 
água empregada para lavagem dos botijões 
de GLP é reaproveitada. 

A empresa ingressou no Mercado Livre de 
Energia em 2020, após identificar 24 uni-
dades (bases satélite e de produção) com 
potencial de migração para essa modalida-
de de contratação. Atualmente, 14 delas já 
fazem a aquisição de energia no mercado 
livre, com uma economia de 20% na com-
paração com os valores praticados no mer-
cado cativo. Outras dez unidades devem 
migrar em 2021.

A Ultragaz também investe na reciclagem e 
reutilização de materiais e no monitoramen-
to e descarte de resíduos, realizado somente 

O desempenho 
em emissões está 
detalhado na seção 
Anexos, nas páginas 
132 e 133.

Emissões totais de GEE em 2020 – negócios (tCO2e)  
GRI 305-1 – 305-2 – 305-3

  Emissões diretas  
(escopo 1) 

  Emissões indiretas 
(escopo 2) 

  Outras emissões 
indiretas (escopo 3)

15.383,1

ULTRAGAZ
142.288,7

125.542,1

1.363,4

OXITENO
739.154,2

171.643,4

430.372,6

137.138,2

GRUPO ULTRA
1.557.029,3

491.513,3

911.785,8

HOLDING
293,0

12,5

280,5

958,2626,3

ULTRACARGO
34.435,7

32.851,1

90,0
4.039,1

13.092,0

EXTRAFARMA
17.221,1

IPIRANGA
623.636,6

1.229,7

 8.854,7

613.552,2 153.730,2

84 85



RELATÓRIO INTEGRADO GRUPO ULTRA 2020RECURSOS E MEIO AMBIENTE

SOBRE O 
RELATÓRIO

DESTAQUES
2020

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

PERFIL ESTRUTURA 
E GESTÃO 

ESTRATÉGIA E 
DESEMPENHO

ESTRATÉGIA  
ESG

GOVERNANÇA RECURSOS E  
MEIO AMBIENTE

VALOR 
COMPARTILHADO 
COM A SOCIEDADE

GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS

ANEXOS SUMÁRIO DE  
CONTEÚDO  
DA GRI

INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

sistemas de reúso de água de chuva, com 
expectativa de redução do consumo de água 
tratada de 25% em Vila do Conde e de 15% 
no Itaqui. A empresa ainda reduziu em cerca 
de 50% o uso de madeira ao adotar formas 
metálicas reutilizáveis durante a construção.  

Oxiteno 
Na Oxiteno, as ambições 2030 relacionadas 
à gestão ambiental foram integradas ao 
planejamento estratégico e ao planejamento 
operacional de todas as unidades produ-
tivas. Há os compromissos de reduzir em 
10% o consumo de água e de energia e a 
geração de resíduos por tonelada produzida, 
dobrar o consumo de água de reúso e fazer 
da Oxiteno uma empresa zero aterro para 
os resíduos industriais gerados em suas uni-
dades, com exceção da fábrica no Uruguai, 
onde as opções de destinação ainda são 
restritas. O desempenho ambiental é acom-
panhado de forma contínua nas unidades. 

Em 2020, a empresa deu sequência à revitali-
zação dos sistemas de efluentes das unidades 
industriais para prevenir derramamentos ao 
solo e à água subterrânea. O projeto é faseado 

por fornecedores qualificados. Para garantir a segurança dos usuários, 
em 2020 realizou a requalificação de 2.420.335 vasilhames, superando 
a meta projetada para o ano, de 2.417.643 vasilhames. Para 2021, o 
compromisso é requalificar cerca de 2,2 milhões de vasilhames. 

Ultracargo
O compromisso da Ultracargo com a redução do consumo de ener-
gia elétrica, água, combustível e com o cumprimento de condutas 
ambientais adequadas no que diz respeito à destinação de resídu-
os sólidos, efluentes e tratamento das emanações está explicitado 
no seu Código de Conduta Ambiental. O desempenho da empresa 
nesses temas é acompanhado por meio do Sistema de Gestão em 
SSMAQ (Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade), o Vital. 

Visando ao derramamento zero, a Ultracargo conta com ferramen-
tas para identificar e prevenir esses eventos. Ainda assim, caso 
ocorra um derramamento, há várias barreiras de contenção e pro-
cessos estabelecidos para o gerenciamento de áreas contamina-
das, em atendimento às resoluções pertinentes. No mês de maio, 
ocorreu um vazamento durante uma operação marítima de des-
carga de óleo diesel no terminal de Santos (SP) e, em novembro, 
houve outro episódio no terminal do Itaqui (MA). Nos dois casos, 
além de interromper rapidamente a operação, a Ultracargo adotou 
todas as medidas para remover o produto do mar e instalou bar-
reiras de contenção entre os berços onde ocorreram os incidentes. 
A empresa realizou monitoramentos e o recolhimento do produto 
do mar, com a ajuda de parceiros especializados.

Em 2020, a Ultracargo alcançou redução no consumo de energia, 
graças à aquisição de equipamentos mais eficientes e da adoção de 
melhores práticas operacionais. No fim do ano, os terminais do Ita-
qui (MA) e de Aratu (BA) ingressaram no Mercado Livre de Energia, 
passando a ser abastecidos com energia renovável, proveniente 
de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e usinas eólicas, solares 
ou de biomassa. A Ultracargo também está iniciando o ingresso no 
Mercado Livre de Energia para os demais terminais e o processo de 
substituição de lâmpadas convencionais por LED.

A ecoeficiência também é premissa considerada nos novos projetos, 
como o terminal atualmente em construção de Vila do Conde (PA) e 
a expansão em curso no terminal do Itaqui (MA), que vão contar com 

e deve ser finalizado até 2022. Também imple-
mentou um projeto para o reaproveitamento 
de água de chuva na fábrica de Óleos Minerais 
da unidade de Camaçari (BA), que é usada 
em atividades de jardinagem. Foram captados 
22.474 m3 de água de chuva na Oleoquímica 
em 2020. Na unidade de Mauá (SP), 96% da 
água consumida vem de reúso. Na unidade de 
Coatzacoalcos, no México, também há reapro-
veitamento de água de chuva.

A Oxiteno conta com iniciativas de recicla-
gem e de aproveitamento energético (co-
processamento) de resíduos. Desde 2018, 
por exemplo, a Oxiteno mantém parceria 
com a Associação Ecológica dos Recicladores 
da Ponte Seca (Aeco), que recolhe e recicla 
os resíduos e sucatas da unidade de Triunfo 
(RS). São 21 famílias ligadas à associação. 
De 2018 a 2020, 77,41 toneladas foram 
recolhidas e recicladas. Para os resíduos que 
não podem ser reciclados ou coprocessa-
dos, a empresa adota a incineração e, em 
último caso, envia os volumes para aterros 
industriais (em 2020, apenas os resíduos das 
unidades do Uruguai e dos Estados Unidos 
tiveram essa destinação).

“Avançamos ano a ano na gestão dos impactos 
ambientais das operações da Oxiteno, com 

sistemas de controle cada vez mais efetivos e 
metas de eficiência que devem ser cumpridas 
nos próximos dez anos. As futuras metas do 

Grupo Ultra devem fortalecer ainda mais nosso 
compromisso com o meio ambiente.”

João Benjamin Parolin
Presidente da Oxiteno
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Ipiranga
Com o Programa de Gestão de Indicadores de Meio Ambiente, a 
Ipiranga disponibiliza manuais de boas práticas às unidades ope-
racionais, com diretrizes e iniciativas para redução do consumo de 
energia, água, resíduos e efluentes. O desempenho das unidades é 
acompanhado por meio do Sistema de Gestão Integrado da em-
presa, o SIGA+. Em 2020, três unidades – base de São Caetano 
do Sul (SP), pool de Paulínia (SP) e o prédio anexo à matriz, no Rio 
de Janeiro (RJ) – passaram a comprar energia renovável por meio 
do Mercado Livre de Energia. O prédio da matriz já havia migrado 
para essa modalidade em 2019. Algumas medidas de eficiência 
energética implementadas incluem o uso de lâmpadas LED, ajustes 
de temperatura nos equipamentos de refrigeração e instalações de 
sensores de presença, entre outros. 

Também há iniciativas de consumo inteligente de água em algumas 
unidades operacionais e de coleta seletiva em parceria com coopera-
tivas de catadores no prédio da matriz, além da atuação para preve-
nir vazamentos ou perdas de produtos líquidos combustíveis ou infla-
máveis nas bases de distribuição, durante o transporte de produtos 
e nos postos revendedores. No que diz respeito ao gerenciamento de 
resíduos e efluentes, a Ipiranga realiza a gestão contínua dos forne-
cedores responsáveis pelas etapas de transporte e destinação.

Em 2020, a empresa lançou o projeto Usina Solar Ipiranga, que tem 
como objetivo viabilizar a geração de energia renovável para os postos 
da sua rede. O projeto foca na redução de custo e de impacto am-
biental da operação dos postos por meio da geração de energia solar 
distribuída. A Ipiranga, em parceria com uma empresa especializada 
no setor, viabilizará usinas solares na região de cinco distribuidoras de 
energia, que devem gerar mais de 50 mil MWh/ano a partir do terceiro 
trimestre de 2021. A energia gerada poderá abastecer aproximada-
mente 300 postos, ocasionando uma economia de até 15% na conta 
de energia, o que pode representar uma economia de mais de R$ 70 
milhões para a rede participante ao longo do projeto.

A redução no consumo de energia em 2020 se explica pela diminuição 
das atividades operacionais em função da pandemia, especialmente no 
segundo trimestre. A desativação dos prédios administrativos ocu-
pados pelas gerências de Varejo em diversas partes do país também 
influenciou o indicador. GRI 302-4

Segurança hídrica
Em 2020, pela primeira vez, o Grupo Ultra 
participou do questionário sobre segurança 

hídrica do Carbon Disclosure Project (CDP). 
O Grupo foi classificado no score B, o 

mesmo da América do Sul e do setor de 
varejo de óleo e gás. 

Extrafarma
A busca pela eficiência energética na 
Extrafarma, além dos ganhos ambientais, 
representa uma importante redução de 
custos para o negócio. No projeto de gera-
ção distribuída, duas usinas de biogás en-
traram em operação em março de 2020 nos 
estados do Maranhão e Pernambuco, garan-
tindo energia renovável a 85 lojas da Extra-
farma. Em 2021, serão inauguradas duas 
usinas de energia solar no Pará e Ceará, 
que abastecerão cerca de 200 lojas nos dois 
estados. Outra novidade foi o ingresso dos 
centros de distribuição de Aquiraz (CE), Be-
nevides (PA) e do recém-inaugurado CD de 
São Luís (MA) no Mercado Livre de Energia.

A Extrafarma também concluiu seu projeto 
de substituição das luminárias convencio-
nais por modelos LED em todas as lojas e 
nos CDs e vem testando em algumas lojas 
a revitalização dos sistemas de ar condicio-
nado e o uso de um dispositivo que melhora 
a qualidade da energia que chega às unida-
des, ambos com potencial de reduzir o con-
sumo. Há também esforços para otimizar o 
consumo de água, com foco na conscienti-
zação das equipes. 

Todas as medidas implementadas resulta-
ram na redução de 11% no consumo total 
de energia em relação a 2019 e de 4,6% no 
consumo médio de energia de cada loja. O 
consumo total de água foi 23% mais baixo, 
enquanto a redução do consumo médio de 
água de cada loja alcançou 19%. A redução 
de custos alcançou 9,6% (energia) e 5% 
(água). A empresa definiu como metas para 
2025 que 90% das lojas tenham contratos de 
geração distribuída, utilizem sistemas auto-
matizados de ar condicionado e tenham insta-
lados dispositivos para melhorar a qualidade 
da energia, e que todos os CDs sejam abaste-
cidos pelo Mercado Livre de Energia. A meta 
relacionada à água prevê que, até 2025, 
entre 70% e 80% das lojas da Extrafarma 
mantenham o consumo dentro das faixas mí-
nimas estabelecidas pelas concessionárias de 
abastecimento. GRI 302-4 – 303-3

A Extrafarma ainda está em linha com as 
diretrizes do decreto de dezembro de 2020 
que instituiu o sistema de logística rever-
sa de medicamentos, conforme previsto 
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS). Atualmente, 89 lojas já contam com 
o equipamento de coleta dos medicamentos 
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vencidos ou em desuso e de suas embalagens. A empresa tam-
bém participa das reuniões de trabalho do Grupo de Alinhamento 
de Performance (GAP), instituído pelo decreto, e cumprirá todas 
as novas medidas decididas pelo órgão. Internamente, começou 
a trabalhar na estruturação de centrais de coleta, para triagem, 
segregação e destinação ambientalmente correta de resíduos.  

Intensidade energética 2020 e variação 2020 X 2019  

GRI 302-3 

 –  Ultragaz: sem variação  
0,18 GJ/t de produto comercializado;

 –  Ultracargo1: redução de 20% 
0,0014 GJ/t de produto movimentado;

 –  Oxiteno: redução de 2,6%  
6,14 GJ/t de produto fabricado;

 –  Ipiranga: redução de 13%  
0,0054 GJ/t de produto comercializado; e

 –  Extrafarma: redução de 8%  
0,0540 GJ/faturamento (R$ mil).

1. O critério de tonelada movimentada, que considerava entradas e saídas, foi substi-
tuído pelo de movimentação da Associação Brasileira de Terminais de Líquidos (ABTL), 
excluindo a movimentação da joint venture União Vopak. Com isso, o dado de 2019 
também foi revisado.

O consumo de 
energia por fonte 
está detalhado na 
seção Anexos, nas 
páginas 132 e 133.

Consumo total de energia – Grupo Ultra (GJ) GRI 302-1

2018 2019 2020
Holding 25.413 23.406 17.288
Ultragaz 316.010 308.069 312.766
Ultracargo 9.726 10.084 9.215
Oxiteno 8.072.817 7.960.890 8.143.101
Ipiranga 134.300 116.814 92.909
Extrafarma ND 116.300 127.301
Grupo Ultra ND 8.535.563 8.702.581

Captação de água – Grupo Ultra (m3) GRI 303-3

2018 2019 2020
Holding 24.225 25.307 10.192
Ultragaz 137.412 123.417 134.426
Ultracargo 82.198 365.117 428.860
Oxiteno1 5.340.250 5.290.975 5.677.101
Ipiranga 119.280 121.367 113.736
Extrafarma ND 74.682 57.162
Grupo Ultra ND 6.000.865 6.421.477

ND: informação não disponível.
1. Dos totais captados pela Oxiteno, a captação em regiões classificadas como de es-
tresse hídrico corresponde a 76.096,49 m3 (2018), 85.471,43 m3 (2019) e 78.355,01 m3 
(2020). As unidades localizadas em zonas de estresse hídrico são Guadalajara e San 
Juan Del Río, no México. As demais empresas não fizeram a identificação sobre a capta-
ção em zonas de estresse hídrico.

ND: informação não disponível.
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Descarte de água – Grupo Ultra (m3) GRI 303-4

2018 2019 2020
Holding 22.879 22.664 8.618
Ultragaz1 27.765 55.701 56.809
Ultracargo2 11.088.110 24.126.976 11.549.032
Oxiteno3 2.162.030 2.160.790 2.323.011
Ipiranga 66.464 83.324 75.561
Extrafarma4 ND ND 25.516
Grupo Ultra ND ND 14.038.548

ND: informação não disponível.
1. A Ultragaz não monitora os volumes descartados em corpos hídricos, somente a qua-
lidade do efluente, que segue os requisitos legais pertinentes.
2. O total descartado supera o captado porque inclui a gestão de águas pluviais e sub-
terrâneas (que minam do chão), com potencial de contaminação. A empresa recolhe es-
ses volumes e os descarta como efluentes. Inclui o descarte em rede coletora de esgoto 
e os volumes destinados a empresas terceiras, responsáveis pelo tratamento dos efluen-
tes antes do descarte em corpo hídrico, em processos alinhados à legislação ambiental.
3. Dos totais descartados pela Oxiteno, o descarte em regiões classificadas como 
de estresse hídrico corresponde a 18.487,00 m³ (2018), 21.040,00 m³ (2019) e 
17.121,00 m³ (2020). As unidades localizadas em zonas de estresse hídrico são Guada-
lajara e San Juan Del Río, no México. As demais empresas não fizeram a identificação 
sobre descarte em zonas de estresse hídrico.
4. Considera somente os volumes faturados de esgoto pelas concessionárias locais de 
saneamento, o que não cobre a totalidade do descarte. Algumas concessionárias não 
realizam a cobrança pelo serviço. Há, ainda, algumas unidades onde a rede de esgoto 
não está disponível e o descarte é realizado em fossas sépticas.

Mais detalhes sobre 
captação e descarte 
de água estão na 
seção Anexos, na 
página 134.

Gestão de resíduos 2020 (t) GRI 306-3 – 306-4 – 306-5

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO IPIRANGA EXTRAFARMA GRUPO ULTRA

GERAÇÃO

Perigosos 0,2 434,8 3.907,6 7.086,4 1.778,6 165,0 13.372,6

Não perigosos 108,9 760,6 31.137,9 7.384,2 1.057,0 456,0 40.904,6

Total gerado 109,1 1.195,4 35.045,5 14.470,6 2.835,6 621,0 54.277,2

RECUPERAÇÃO1

Perigosos 0,0 96,2 0,0 999,1 39,3 0,0 1.134,6

Não perigosos 19,9 278,4 31.137,9 1.747,8 347,8 430,0 33.961,8

Total recuperado 19,9 374,6 31.137,9 2.746,9 387,1 430,0 35.096,4

DISPOSIÇÃO FINAL2

Perigosos 0,2 338,7 3.907,6 6.351,3 1.739,3 165,0 12.502,1

Não perigosos 89,1 482,2 0,0 5.653,1 709,2 18,0 6.951,6

Total destinado 89,3 820,9 3.907,6 12.004,4 2.448,5 183,0 19.453,7

1. Resíduos reciclados, reutilizados e recuperados. Todo o tratamento é realizado fora das empresas.
2. Resíduos incinerados, coprocessados e enviados para aterro. Todo o tratamento é realizado fora das empresas.

Destinação de resíduos (2020) – Grupo Ultra

92%
Disposição final

8% 
Recuperação

PERIGOSOS 
Total

13.636,7 t

83%
Recuperação

17% 
Disposição final

NÃO 
PERIGOSOS 

Total
40.913,4 t
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COM O ENTORNO  
GRI 103-1 – 103-2 – 103-3

O compromisso com a geração de valor para 
a sociedade está explicitado no propósito do 
Grupo Ultra. Presente no cotidiano de milhões 
de brasileiros por meio dos seus negócios, com 
a Ultragaz e a Ipiranga, garante energia e mo-
bilidade e, com a Extrafarma, o acesso a me-
dicamentos e outros produtos que promovem 
o bem-estar. Os tensoativos produzidos pela 
Oxiteno são usados como insumos em diversos 
produtos, como itens de higiene e limpeza e 
tintas. Já a Ultracargo assegura que os com-
bustíveis cheguem aos postos de abastecimen-
to e armazena outros produtos que também 
afetam positivamente a vida da população.

Ainda assim, o Grupo Ultra entende que 
pode ampliar o impacto positivo à socieda-
de e às comunidades próximas às opera-
ções dos negócios e trabalha, atualmente, 
na revisão de seu posicionamento e modelo 
de gestão social. A ideia é eleger uma gran-
de causa para direcionar as decisões da 
Holding e dos negócios.

Pautados pelas premissas de responsabili-
dade, transparência e diálogo, os negócios 
gerenciam os impactos no entorno de suas 

operações. Os principais objetivos são contri-
buir para o desenvolvimento das comunida-
des vizinhas e atuar de forma eficiente sobre 
os impactos negativos, visando minimizá-los.

Gestão de impactos GRI 413-2

Em 2020, a Ultragaz realizou seu diagnós-
tico socioeconômico e ambiental nas comu-
nidades do entorno. Comparativamente à 
última edição, de 2015, foram observadas 
algumas mudanças nos municípios estuda-
dos. Categorizando o conjunto de recomen-
dações dos 19 municípios em macroáreas, 
houve a predominância de três grandes 
frentes de atuação: meio ambiente, educa-
ção não formal e geração de trabalho e ren-
da. O resultado está em linha com os temas 
da Política de Investimento Socioambiental 
da Ultragaz, que são educação, cultura e 
meio ambiente, e auxiliará a nortear os futu-
ros projetos e ações nas comunidades do 
entorno da empresa. Atualmente, a Ultragaz 
mantém mais de 30 projetos socioambien-
tais com atuação regional e nacional, que 
têm como público-alvo crianças e adolescen-
tes de escolas e instituições públicas e mu-
lheres em situação de vulnerabilidade social. 
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A Ultracargo também realizou um mapeamento sobre as princi-
pais demandas das comunidades do entorno. A partir do diagnósti-
co, estabeleceu a educação como a bandeira social priorizada. Em 
2020, a Ultracargo direcionou recursos para o projeto de manejo 
de pesca, acordado no âmbito do Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC), firmado em 2019 com o Ministério Público para com-
pensar os impactos ocasionados ao estuário de Santos (SP), após o 
incêndio no terminal da empresa em abril de 2015. 

Em 2020, a Oxiteno aplicou o conceito de mapeamento de riscos 
sociais, com olhar para todos os elos da sua cadeia (fornecedores, 
comunidades, colaboradores e sociedade). A intenção foi avaliar as 
problemáticas sociais e a robustez dos processos atuais para mini-
mização desses impactos. Quando necessário, são criados planos de 
ação de melhoria ou até implementados novos processos. Todas as 
unidades da Oxiteno no Brasil possuem um Conselho Comunitário 
Consultivo ativo, possibilitando o diálogo direto entre a empresa e 
representantes das comunidades.

Na Ipiranga, para garantir a segurança das pessoas e a integridade 
das instalações, todas as bases operacionais contam com um Plano 
de Atendimento a Emergências, que inclui uma equipe de brigada 
treinada e exercícios simulados com os cenários críticos identificados. 
Em 2020, foi implementado um novo sistema de agendamento, que 
aprimorou o fluxo de recebimento dos combustíveis nessas unida-
des, reduzindo o volume de caminhões em determinados horários e 
a consequente geração de ruído no entorno, além de assegurar mais 
segurança aos pedestres e mais eficiência ao processo. O sistema de 
gestão SIGA+, ativo em todas as unidades, abrange o relacionamento 
com o entorno e as iniciativas de responsabilidade social. A empresa 
também se prepara para realizar um diagnóstico socioeconômico das 
comunidades do entorno, que será considerado na estruturação de seu 
programa de relacionamento. 

Na Extrafarma, dedicada ao varejo, a atuação social busca im-
pulsionar o desenvolvimento das regiões em que a empresa atua 
e apoiar causas capazes de impactar positivamente seus clientes e 
toda a sociedade. O apoio a projetos que deixem legados para as 
comunidades do entorno e o compromisso com a contratação de em-
presas locais, contribuindo com a economia das regiões, farão parte 
da Política de Patrocínio da empresa, que está em desenvolvimento. 

Combate ao coronavírus 
como prioridade GRI 413-1

Em 2020, O Grupo Ultra concentrou seus 
esforços para apoiar a sociedade brasileira 
no combate à Covid-19. Foram, ao todo, 
R$ 37,1 milhões aportados. Em parceria 
com o Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), integrou a 
iniciativa de matchfunding Salvando Vidas, 
apoiando a maior rede de hospitais filantró-
picos do País, responsável por mais de 50% 
dos atendimentos do Sistema Único de Saú-
de (SUS). Também participou de uma cam-
panha de conscientização promovida pelo 
Instituto Estáter e a Sociedade Brasileira de 
Infectologia (SBI) para auxiliar grupos vul-
neráveis no enfrentamento ao coronavírus. 

A Holding doou 10 mil cestas básicas à 
campanha Alimento Solidário, do Governo 
de São Paulo, distribuídas a famílias em situ-
ação de vulnerabilidade de todo o estado.

Confira, a seguir, as principais ações no 
âmbito de cada negócio:

Ultragaz
A Ultragaz apoiou uma campanha preventi-
va de combate ao coronavírus em parceria 
com o Ministério da Saúde, impactando cer-
ca de 10 milhões de pessoas por meio da 
distribuição de folhetos informativos pelos 
revendedores em mais de 57 municípios, 
de 19 estados. A empresa também aportou 
recursos para o hospital de campanha do 
Hospital Sírio Libanês na região do Grajaú, 
em São Paulo (SP), e forneceu GLP para 
outros hospitais de campanha no estado 
de São Paulo e para o hospital vinculado 
ao Instituto Nacional de Tecnologia e Saú-
de (INTS), em Salvador (BA). Doou 8 mil 

cargas de botijões de GLP para comunidades 
em situação de vulnerabilidade de São Paulo 
e da região metropolitana, e 6 mil cestas 
básicas para comunidades do entorno das 
bases da Ultragaz na Bahia.

Também foram distribuídas 650 mil barras de 
sabão biodegradável para comunidades do 
Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e 
São Paulo, e 7,1 mil quilos de sabonetes para 
cerca de 10 mil famílias na região de Helió-
polis, em São Paulo. Foram doados, ainda, o 
GLP usado na preparação de 2,6 mil refeições 
diárias a moradores de rua da capital paulista, 
kits de higiene para a cidade de São Francisco 
do Conde (BA) e cestas básicas em parceria 
com ONGs em São Paulo e Aracaju (SE). 

Ultracargo
A empresa participou da campanha emer-
gencial Pernambuco Solidário contra o novo 
coronavírus, organizada pela Associação 
Incubadora Porto Social e o Governo do 
Estado, cujos recursos foram revertidos na 
compra de equipamentos e insumos para 
abastecer a rede pública de saúde e auxiliar 
a população. Também doou leitos hospitala-
res nos estados do Maranhão e Pará. 

Unindo forças com a Ultragaz e a Oxiteno 
e outras empresas do Polo Petroquímico de 
Camaçari (BA), foram doados respiradores 
na Bahia. Com a Extrafarma, a Ultracargo 
distribuiu 90 mil máscaras cirúrgicas e luvas 
no Maranhão. 

Para engajar os colaboradores nesse movi-
mento de solidariedade, as equipes elege-
ram as entidades e projetos com atuação no 
entorno dos terminais da Ultracargo para a 
distribuição de 3 mil cestas básicas.  
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Oxiteno
Foram, ao todo, 13 ações de apoio à sociedade para o enfrenta-
mento da pandemia no Brasil, Uruguai e Estados Unidos. Além dos 
respiradores doados em iniciativa coletiva do Polo Petroquímico 
de Camaçari (BA), que também teve a participação da Ultragaz e 
Ultracargo, a Oxiteno distribuiu matérias-primas para a produção 
de álcool gel e doou máscaras, luvas e aventais, materiais de lim-
peza, álcool gel e cestas básicas. Também apoiou pequenos produ-
tores locais, dando preferência pela compra de máscaras reutilizá-
veis de pano para todo seu efetivo no Brasil e Uruguai. 

Em parceria com a ONG Gerando Falcões, aportou recursos para a 
compra de cestas básicas para famílias de baixa renda que vivem no 
entorno de suas unidades industriais de Mauá e Suzano, em São Pau-
lo. Também possibilitou que os próprios colaboradores doassem cestas 
básicas ao projeto. 

Ipiranga
Em parceria com um grupo de empresas e o poder público, a 
Ipiranga ampliou em tempo recorde um hospital em Porto Alegre 
(RS), que ficará como legado para a cidade. Com o Instituto Brasi-
leiro de Petróleo e Gás (IBP), apoiou a construção de um hospital de 
campanha no Rio de Janeiro (RJ). 

Em outra parceria com empresas, forneceu diesel a dois hospitais 
de campanha do Rio de Janeiro e a uma iniciativa coletiva que dis-
tribuiu mais de 25 mil litros de álcool 70% a secretarias estaduais 
de Saúde, hospitais, comunidades da região metropolitana de Be-

lém (PA) e caminhoneiros por meio do Pro-
grama Saúde na Estrada. Doou, ainda, mais 
de 60 mil itens de higiene em São Paulo e 
no Rio de Janeiro e, com a Holding, 10 mil 
cestas básicas em São Paulo. 

Na campanha Heróis abastecidos, garantiu 
10% de desconto aos profissionais de saúde 
de todo o Brasil a cada abastecimento reali-
zado na rede Ipiranga. A ação foi conduzida 
em parceria com a iniciativa abastece aí. 

Em postos de rodovias de todo o País, a 
Ipiranga serviu mais de 1,2 milhão de re-
feições a caminhoneiros, com resgates do 
seu programa de fidelidade, o Km de Van-
tagens. O engajamento e o impacto supe-
raram as expectativas e o benefício será 
mantido para os caminhoneiros indepen-
dentemente da pandemia. O programa já 
atendeu mais de 550 mil pessoas.  

Extrafarma
A Extrafarma, em conjunto com a 
Ultracargo, doou 90 mil máscaras e luvas 
de proteção para o Governo do Maranhão. A 
empresa realizou, ainda, a doação de 80 mil 
máscaras e luvas para o Governo do Pará. 

“Todos os negócios do Grupo Ultra se mobilizaram 
para garantir a continuidade de suas operações 
em 2020, cujas atividades são essenciais para 

a população. Assim como a Holding e os demais 
negócios, a Ultragaz se uniu a governos e instituições 

para apoiar a sociedade, com ênfase para as 
comunidades no entorno de nossas operações.”

Tabajara Bertelli Costa
Presidente da Ultragaz

Principais doações na pandemia: 

 –  Mais de 770 mil itens de higiene e 
limpeza (Ultragaz, Oxiteno, Ipiranga 
e Extrafarma) 

 –  176 mil máscaras, luvas e outros EPIs 
(Ultracargo, Oxiteno e Extrafarma) 

 –  20 mil cestas básicas  
(Holding, Ultragaz, Ultracargo, 
Ipiranga e Oxiteno) 

 –  Mais de 109 toneladas de GLP 
(Ultragaz)

 –  Mais de 1,2 milhão de refeições 
servidas a motoristas via resgate de 
pontos do programa de fidelidade Km 
de Vantagens (Ipiranga)

Distribuiu também 60 mil itens de higiene 
entre os meses de março a outubro, benefi-
ciando dez instituições do Pará, Pernambu-
co, Bahia e Ceará, que impactaram mais de 
10 mil pessoas. 
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Projetos de responsabilidade social GRI 413-1

Embora o foco de 2020 tenha sido o enfrentamento à pandemia, a 
Holding e os negócios continuaram apoiando algumas iniciativas de 
responsabilidade social. 

A Holding apoiou os projetos Guri, de São Paulo (SP), Sol Maior, 
de Porto Alegre (RS), e Locomotiva, de Santo André (SP), volta-
dos à educação musical de jovens em situação de vulnerabilidade 
social. No eixo da saúde, contribuiu com o Projeto de Amparo ao 
Idoso, que garante o tratamento de pacientes com mais de 60 anos 
no Hospital do Câncer de Barretos (SP), e com o projeto Saúde In-
tegral II, do Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba (PR), que presta 
auxílio a cerca de 30 mil pacientes e familiares anualmente.

A Ultragaz adaptou seus projetos de voluntariado para o formato 
remoto. Com a ONG Junior Achievement, 95 colaboradores voluntá-
rios participaram dos programas O Futuro do Trabalho e Conectado 
com o Amanhã, envolvendo 249 alunos da rede pública de ensino. 
No projeto Ler é Presente, 94 voluntários se dedicaram a contar 
histórias para 104 crianças e adolescentes que participam de cinco 
Centros para Crianças e Adolescentes (CCAs) e de três Serviços de 
Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes (Saicas) das 
cidades de São Paulo e Paulínia, no interior paulista. 

A empresa também apoiou campanhas de 
conscientização: de combate à violência do-
méstica, sobre votar com segurança, durante 
as eleições 2020, e o projeto Telas Abertas, 
que divulgou informações sobre convivência 
segura, aprendizagem em casa e atividades 
lúdicas e educacionais nas redes sociais e via 
folhetos impressos. No fim do ano, apoiou a 
distribuição de 700 mil livretos sobre o coro-
navírus e o cuidado com os bebês na região 
metropolitana de São Paulo. 

A Ultracargo renovou o apoio ao programa 
Na Mão Certa, iniciativa da ONG Childhood 
Brasil, que visa ao enfrentamento da explo-
ração sexual de crianças e adolescentes nas 
rodovias brasileiras. Como compromisso, a 
empresa replica materiais de sensibilização 
entre seus colaboradores, clientes, moto-
ristas que circulam pelos terminais e outros 
parceiros. Também manteve o patrocínio ao 
prêmio Comunidade em Ação, promovido 
pelo jornal A Tribuna, de Santos (SP), que 
reconhece projetos sociais desenvolvidos 
na Baixada Santista (SP), onde se localiza o 
maior terminal da Ultracargo. 

A Oxiteno seguiu patrocinando o projeto Baú 
das Artes, que fornece livros, jogos e instru-
mentos ludo-pedagógicos a estudantes da rede 
pública de ensino. Com os materiais, os profes-
sores, que participam de workshops de forma-
ção prévios, trabalham com os alunos temas 
como ética, meio ambiente e cultura. Em 2020, 
os materiais foram adaptados ao formato digital. 
A iniciativa impactou – direta e indiretamente 
– mais de 26 mil alunos e cerca de 300 profes-
sores, de 24 escolas dos municípios de Mauá, 
Suzano e Tremembé, em São Paulo, e de Cama-
çari (BA) e Triunfo (RS), onde estão localizadas 
as unidades industriais da empresa no Brasil.

A Ipiranga também adaptou seu progra-
ma de voluntariado realizado em parceria 
com a ONG Junior Achievement Rio de 
Janeiro e outras empresas do setor para o 
formato digital. A iniciativa impactou 725 
alunos dos três anos do Ensino Médio de 
30 escolas públicas do estado do Rio de Ja-
neiro. No ano, o número de horas dedica-
das ao voluntariado foi quatro vezes maior 
que o de 2019. Com o programa itinerante 
Saúde na Estrada, voltado aos caminhonei-
ros e demais pessoas que circulam pelas 
rodovias brasileiras, houve 126 dias de 
ações, em 64 postos Ipiranga Rodo Rede 
de dez estados. Foram 55 mil checkups 
básicos de saúde (aferição de pressão ar-
terial, glicose e colesterol), 20 mil vacina-
ções (H1N1, sarampo, tétano, hepatite B e 
febre amarela) e 4,9 mil testes rápidos de 
Covid-19. Foram distribuídos também 55 
mil kits de higiene. A empresa ainda man-
teve o apoio ao programa Na Mão Certa, 
da ONG Childhood Brasil, de enfrentamen-
to ao abuso sexual de crianças e adoles-
centes nas rodovias brasileiras, e aportou 
recursos para a restauração do Museu do 
Ipiranga, na capital paulista. 

Durante a crise de abastecimento de energia 
que atingiu o estado do Amapá no mês de 
novembro, a Extrafarma doou cerca de 8,9 mil 
itens de higiene a três instituições do estado. 
Participou também da 22ª Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Gripe, disponibilizando al-
gumas de suas unidades para atuar como pos-
tos de vacinação e, antes da pandemia, realizou 
ações de promoção à saúde em parceria com a 
indústria farmacêutica, oferecendo serviços de 
medição de pressão arterial e do Índice de Mas-
sa Corpórea (IMC). Aderiu, ainda, à campanha 
Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. 

Investimento social Grupo Ultra  2020

56% 
R$ 10,85 milhões 

recursos incentivados

44% 
R$ 8,54 milhões 
recursos próprios

Total
R$ 19,4 MILHÕES
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CADEIA DE VALOR GRI 103-1 – 103-2 – 103-3

O compromisso com a geração de valor do Grupo Ultra se estende 
também a sua cadeia de fornecedores, revendedores e outros par-
ceiros de negócios. O foco é garantir que esses stakeholders cum-
pram requisitos legais e boas práticas relacionadas a ética, direitos 
humanos, direitos trabalhistas, saúde e segurança e respeito ao 
meio ambiente. No entanto, mais do que monitorar o cumprimento 
dessas exigências, o Grupo Ultra busca contribuir para que os par-
ceiros aprimorem seus modelos de gestão. 

Especialmente na Ultragaz e na Ipiranga, há uma extensa rede de 
parceiros, responsáveis por fazer chegar o GLP e o combustível até os 
consumidores finais. São mais de 5,1 mil revendedores na Ultragaz 
e mais de 7,1 mil postos operados por empreendedores de distintos 
perfis que integram a revenda da Ipiranga. Há, ainda, os parceiros 
franqueados das redes am/pm e Jet Oil, também da Ipiranga.

As duas empresas investem continuamente em iniciativas para 
evoluir o relacionamento com esse público e seus negócios. Em 
2020, a Ultragaz revitalizou o antigo portal do cliente, que se 
transformou no app Meu Aplicativo Parceiro (MAP), desenvolvi-
do em cocriação com os próprios revendedores. O app concentra 
várias funcionalidades, desde apoio ao gerenciamento financei-
ro e operacional das revendas até materiais de treinamento e de 
marketing, que permitem ao revendedor customizá-los para divul-
gar seu próprio negócio. Está em fase de crescimento de escala o 
aplicativo AmigU, exclusivo para os funcionários das revendas, que 
contempla, entre outras funcionalidades, uma plataforma de treina-
mentos e avaliação da qualidade de entrega. 

Ao longo de 2020, a rede da Ultragaz 
experimentou, ainda, os ganhos gerados 
pelo projeto Gestão de Abastecimento, de 
2019, que revisitou todas as etapas de 
interação com os revendedores nas bases 
da empresa, aumentando a eficiência dos 
processos. Outra entrega foi a evolução e 
o relançamento do Programa de Excelência 
da Revenda, batizado de Desafio Lapidar, 
voltado à qualificação dos parceiros. A jor-
nada de qualificação emprega uma tecno-
logia de gamificação: o revendedor acumu-
la pontos conforme avança na trilha, que 
podem ser trocados por prêmios. A nova 
versão do programa também inclui temas 
de sustentabilidade. 

A Ipiranga investiu no projeto Jornada do 
revendedor, que visa aumentar a proximi-
dade com esse público. Foi criado um fórum 
permanente, com revendedores de distintas 
regiões, portes e tipos de gestão e repre-
sentantes de diferentes áreas da Ipiranga. 
A troca constante nessa instância contribui 
para aperfeiçoar a dinâmica de lançamen-
tos, promoções e atividades de marketing, 
entre outros processos. Um comitê também 
foi criado para aproximar os franqueados da 

“Nossos revendedores e franqueados são 
centrais para a Ipiranga. Sem uma rede forte, 

nosso negócio não é forte. Uma de nossas 
prioridades em meio à pandemia de Covid-19 

foi oferecer suporte financeiro e operacional 
a esse público. Precisávamos minimizar 
os impactos da crise e contribuir para a 

sustentabilidade dos negócios dos parceiros.”
Marcelo Pereira Malta de Araujo

Presidente da Ipiranga

rede am/pm e representantes de diversas 
áreas da empresa.

Na Escola de Varejo, vinculada à universi-
dade corporativa da Ipiranga, há trilhas de 
aprendizagem exclusivas para a rede e seus 
funcionários. Cerca de 24,2 mil pessoas 
concluíram cursos na Escola de Varejo em 
2020, o que significou um total de 97,1 mil 
horas de formação para a rede.

Apoio durante a quarentena
No início do período de quarentena, a 
Ultragaz distribuiu kits com álcool gel 70% 
e máscara de proteção a um grupo de re-
vendedores e investiu na realização de lives 
e outras comunicações para conscientizar 
os revendedores e suas equipes. 

Na Ipiranga, o objetivo foi apoiar a sus-
tentabilidade financeira de revendedores 
e franqueados, afetados pela redução da 
circulação de pessoas. Foram dois pacotes 
de apoio voltados a preservar o capital de 
giro e a saúde financeira dos parceiros, 
que incluíram antecipações de créditos das 
vendas pelo app abastece aí, postergação 
do pagamento de aluguéis e financiamentos 
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e suspensão temporária de cláusulas de performance de volume. 
Estruturado para apoiar a retomada econômica, um terceiro pacote 
estendeu o prazo das iniciativas contidas nos dois primeiros, garan-
tiu prazos especiais e suporte em linhas de crédito para reforçar o 
capital de giro dos parceiros e contemplou outras ações para acele-
rar as vendas. Mais de 4,4 mil postos aderiram aos incentivos. 

O suporte da Ipiranga também chegou às transportadoras, que in-
tegram a cadeia de fornecimento da empresa, e considerou, entre 
outras medidas, a antecipação dos prazos de pagamento, a inter-
rupção do faturamento mínimo e orientações trabalhistas. Mais de 
50% das transportadoras contaram com o apoio da empresa. 

Fornecedores
GRI 102-9 – 103-1 – 103-2 – 103-3 – 308-1 – 408-1 – 409-1 – 414-1

Considerando as especificidades de cada negócio, as empresas 
do Grupo Ultra são responsáveis por conduzir de forma indepen-
dente a gestão de sua cadeia de fornecimento, sempre em linha 
com os preceitos de ética e integridade que norteiam a atuação 
do Grupo. Em um dos controles do Programa de Ética e Com-
pliance, as áreas de Compliance realizam pesquisas reputacionais 
completas, apoiando a Holding e as empresas na contratação de 
fornecedores, prestadores de serviços e parceiros de negócios.

Na Holding, teve início em 2020 a estruturação de uma área de Com-
pras, no âmbito do Centro de Serviços Compartilhados (CSC), localizado 
em Campinas (SP), com o foco em governança de processos, contrata-
ções e gestão de fornecedores. Já foi implementado o processo de homo-
logação de fornecedores com obrigatoriedade de análise reputacional e 
estabelecidas as etapas e processos estruturados de negociação.

Na Ultragaz, os fornecedores críticos, que 
entregam materiais ou serviços que podem 
afetar a disponibilidade e a qualidade dos 
produtos da empresa, contam com uma 
gestão específica, que prevê um proces-
so mais rigoroso durante a homologação, 
incluindo auditorias e avaliações documen-
tais. Para esses fornecedores, existe tam-
bém o Índice de Qualificação do Fornecedor 
(IQF), que considera questões socioambien-
tais. Com uma escala que varia de 0 a 100 
pontos, o objetivo permanente da empresa 
é aumentar a nota média do índice e o nú-
mero de fornecedores com nota superior a 
88. Em outra iniciativa, a Ultragaz seleciona 
e convida alguns fornecedores do grupo 
crítico cujas atividades têm maior impac-
to ambiental a responder os questionários 
do Carbon Disclosure Project (CDP) sobre 
mudanças climáticas e recursos hídricos. 
Dessa forma, realiza uma análise de ris-
cos mais qualificada e ainda impulsiona a 
melhoria das práticas de gestão ambiental 
dos parceiros. Vale ressaltar que todos os 
fornecedores devem assinar o Termo de 
Compromisso de Atuação Responsável, 
que contém cláusulas relacionadas a boas 

práticas trabalhistas, combate ao trabalho 
infantil e forçado e boas práticas de gestão 
de emissões de GEE, entre outros aspectos.

A Ultracargo também conta com procedi-
mentos específicos na gestão de fornece-
dores críticos, incluindo critérios relativos à 
saúde e segurança, meio ambiente e quali-
dade. Em 2020, reiterou seu compromisso 
com os direitos humanos ao incluir no pro-
cesso de homologação de fornecedores a 
adesão mandatória aos requisitos da norma 
SA 8000, de relações do trabalho, e outras 
normativas internacionais para garantir o 
não envolvimento de seus parceiros com 
práticas de trabalho infantil e forçado. Os 
parceiros também devem estar em confor-
midade com o Código de Ética do Grupo 
Ultra e com padrões e procedimentos de 
SSMAQ (Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Qualidade). Auditorias in loco são realiza-
das pela área de Suprimentos sempre que 
algum risco socioambiental é identificado. 
A Ultracargo está comprometida com ques-
tões ambientais, sociais e de governança 
não apenas no papel de contratante, mas 
também como fornecedora. A pedido de 
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13 mil fornecedores integravam  
a cadeia de fornecimento do  
Grupo Ultra em 2020 GRI 102-9

 – 300 parceiros na Holding;
 – 5.100 na Ultragaz;
 – 3.110 na Ultracargo;
 – 615 na Oxiteno;
 – 1.979 na Ipiranga;
 – 1.895 na Extrafarma. 

seus clientes, em 2020 respondeu ao questionário EcoVadis, que 
avaliou o desempenho da empresa em questões sociais e ambien-
tais. A Ultracargo conquistou a certificação na categoria bronze. 

Na Oxiteno, promover a sustentabilidade da cadeia de suprimen-
tos é uma das ambições para 2030. Para endereçar o tema, em 
2020 a empresa se tornou a primeira indústria química do Brasil 
a firmar parceria com a EcoVadis, plataforma de monitoramento 
de fornecedores em requisitos de sustentabilidade (meio ambien-
te, direitos humanos e do trabalho, ética e compras sustentáveis). 
A metodologia também colabora na estruturação de planos de 
melhoria. Nesse primeiro ano, 134 fornecedores responderam ao 
questionário, uma adesão de 51% em relação ao total convidado 
a participar do processo (novos fornecedores e parceiros já homo-
logados), considerando as operações no Brasil. A própria Oxiteno 
responde ao questionário para alguns de seus clientes e, na edi-
ção de 2020, obteve 73 pontos (a escala varia de 0 a 100 pontos), 
sendo certificada na categoria platinum, que reúne apenas 1% dos 
participantes. Vale destacar também que todos os fornecedores 
devem assinar um termo de compromisso, que inclui tópicos sobre 
erradicação do trabalho infantil e do trabalho escravo, não discrimi-
nação e atendimento a legislações trabalhistas. 

A Ipiranga conta com sua Política de Fornecedores e a Cartilha de 
Sustentabilidade para Fornecedores, ambas com conteúdos rela-
tivos à saúde e segurança, respeito ao trabalhador, aos direitos 
humanos e às comunidades locais, proteção do meio ambiente e 
atuação ética, entre outros pontos. Seus contratos também incluem 
cláusulas socioambientais, anticorrupção e de privacidade de dados. 

Para o grupo de fornecedores diretos, de 
combustíveis, e indiretos, a empresa con-
sulta o Cadastro de Empregadores que te-
nham submetido trabalhadores a condições 
análogas ao trabalho escravo (Lista Suja) e, 
nos casos confirmados, interrompe o con-
trato de fornecimento. Para as transporta-
doras, exige a conformidade com o Manual 
de Transporte Rodoviário Ipiranga (MTRI) e 
com o Manual de Transporte Fluvial Ipiranga 
(MTFI). Auditorias são realizadas para ve-
rificar a aderência aos manuais e, quando 
são identificados descumprimentos, planos 

de ação são elaborados e a permanência do 
transportador na operação é avaliada.

A Extrafarma se apoia nas pesquisas repu-
tacionais realizadas como etapa prévia à con-
tratação dos fornecedores. Todos os contratos 
contêm cláusula anticorrupção nos termos 
da Política Corporativa Anticorrupção e de 
Relacionamento com Agentes Públicos e do 
Código de Ética do Grupo Ultra. Há também 
um acompanhamento periódico e, quando 
irregularidades são identificadas, a empresa 
reavalia seu relacionamento com o parceiro. 
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CULTURA INOVADORA, 
INCLUSIVA E DE EXCELÊNCIA
GRI 103-1 – 103-2 – 103-3  

O Grupo Ultra investe continuamente em 
seus profissionais com o objetivo de desen-
volver líderes para a organização e a socie-
dade. Capacitar e estimular seus colaborado-
res a conquistar seus sonhos e objetivos são 
metas perseguidas diariamente. Os colabora-
dores do Grupo trabalham em um ambiente 
de excelência administrativa e operacional e 
são guiados por direcionadores como foco no 
cliente, ética, disciplina em custos e alinha-
mento de interesses para que, em equipe, 
atinjam metas e superem desafios. 

O Grupo Ultra encerrou 2020 com 15,9 mil 
colaboradores, considerando todos os ne-
gócios, a Holding e a plataforma abastece 
aí. A taxa de rotatividade consolidada cor-
respondeu a 16,5%, redução de 7,9 pontos 
percentuais em relação a 2019, o que evi-
dencia o compromisso com a preservação 
dos postos de trabalho durante o ano, mar-
cado pela crise econômica e sanitária. 

Alguns negócios aderiram às flexibiliza-
ções trabalhistas autorizadas pelo Governo 

Federal, como redução de jornada e de 
salário, suspensão temporária de contra-
tos de trabalho e reorganização do plano 
de férias. Esse foi o caso da Extrafarma, 
impactada pelo fechamento temporário 
de suas lojas localizadas em shoppings 
e pela redução do horário de funciona-
mento em algumas unidades. A empresa 
adotou as medidas de maio a dezembro. 
Além de manter os postos de trabalho, a 
Extrafarma atuou para que os colaborado-
res incluídos nas flexibilizações tivessem 
sua remuneração preservada. 
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Colaboradores – Grupo Ultra

2018

2019

2020

“O modelo de gestão de pessoas do Grupo Ultra, 
que garante a autonomia de cada negócio a partir 

de direcionadores estratégicos comuns, vem se 
mostrando acertado. Vamos seguir trabalhando 

em prol de uma cultura inovadora, inclusiva 
e de excelência na Holding e nos negócios, 

considerando as especificidades de cada empresa 
e os movimentos de transformação dos modelos 

de trabalho e da sociedade.”
Cláudia Diamantino

Gerente Executiva de Pessoas

1. Considera dois colaboradores da UVC Investimentos. 
2. Considera 31 colaboradores da joint venture União Vopak.
3. Consolida as informações de todos os negócios do Grupo Ultra no segmento de com-
bustíveis.
4. Corrige o dado divulgado no Relatório Integrado 2019 (6.292).
5. Considerando os 68 colaboradores da plataforma abastece aí, o total corresponde a 
15.923 profissionais. 

Contratações e rotatividade  

GRUPO ULTRA 2019 2020

Contratações 3.486 2.374

Taxa de contratação 21,8% 15,0%

Taxa de rotatividade 24,4% 16,5%

2020

Holding 25,7%

Ultragaz 11,5%

Ultracargo 22,3%

Oxiteno 13,3%

Ipiranga1 17,0%

Extrafarma 18,7%

Grupo Ultra 16,5%

Taxa de contratação: contratados/total de colaboradores.
Taxa de rotatividade: (contratados + demitidos)/2/total de colaboradores.
1. Consolida as informações de todos os negócios do Grupo Ultra  
no segmento de combustíveis.

Outros dados 
sobre o perfil dos 
colaboradores e sobre 
rotatividade estão na 
seção Anexos, nas 
páginas 135 a 137. 

HOLDING
440

393

405¹

ULTRAGAZ
3.512

3.416

3.397

ULTRACARGO

710

792

925²

OXITENO
1.943

1.844

1.852

EXTRAFARMA
7.112

6.2904

5.921

IPIRANGA3

3.286

3.289

3.355

GRUPO ULTRA 

17.035

16.024
15.8555

Taxa de rotatividade em 2020 (%) GRI 401-1
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Liderança e planejamento  
sucessório
As competências que devem guiar 
os líderes do Grupo Ultra são:

 – Orientação para a segurança;

 – Visão estratégica;

 – Liderança inspiradora;

 – Empreendedorismo;

 – Desenvolvimento do time;

 – Mentalidade de melhoria contínua;

 – Autonomia com responsabilidade; e

 – Foco no cliente.

Para assegurá-las, existe o Ciclo de Carreira 
e Sucessão, que foi realizado mais uma vez 
em 2020. A Holding também estruturou um 
programa de desenvolvimento para a lide-
rança, com turmas-piloto ao longo do ano. 

Essas iniciativas estão integradas ao 
planejamento sucessório do Grupo Ultra, 
cujo objetivo é garantir um time de profis-
sionais com perfil de liderança preparado 
para assumir novas posições no momen-
to em que elas apareçam, garantindo a 
mobilidade e o crescimento profissional na 

Suporte durante a pandemia
Já em meados de março, o Grupo Ultra instituiu um Comitê de 
Crise para acompanhar a evolução da pandemia e estruturar e mo-
nitorar os planos de ação. Também nesse caso, cada negócio teve 
autonomia para adotar as iniciativas mais assertivas. 

Além das ações para reforçar procedimentos de saúde e seguran-
ça (leia mais na página 121), houve uma rápida adaptação para 
formalizar o trabalho remoto do público administrativo, asseguran-
do que todos os recursos e sistemas de tecnologia da informação 
funcionassem adequadamente.

O Grupo Ultra também intensificou o diálogo com as equipes por 
meio de lives e comunicados – enviados via e-mail e divulgados 
na rede social interna Workplace. Mantendo o compromisso com a 
transparência, os principais objetivos eram informar os profissionais 
sobre os desdobramentos da pandemia na organização e garantir, 
sempre que possível, a continuidade das atividades e dos projetos 
planejados para o ano. Também foram produzidos vídeos com orien-
tações e reforçadas as sinalizações nas unidades. 

Outras medidas foram adotadas, a exemplo da Holding, Ultragaz e 
Extrafarma, que flexibilizaram os benefícios de alimentação – com 
as equipes trabalhando em casa, os profissionais tiveram a opção 
de migrar seus créditos do vale-refeição para o vale-alimentação, 
aceito em supermercados. 

No segundo semestre, a Holding e os negócios começaram a dese-
nhar seus planos para a retomada gradual do trabalho presencial, 
com a adaptação dos escritórios administrativos para garantir o dis-
tanciamento entre as pessoas, a aprovação de modelos de rodízio e 
um plano de comunicação específico sobre a retomada. Os colabora-
dores que integram o grupo de risco se mantêm em home office total 
– aqueles que trabalham diretamente na operação seguem afastados. 

organização. Em 2020, o Grupo registrou 
algumas movimentações, tanto na alta 
gestão quanto nos níveis gerenciais e de 
coordenação nos negócios. 

Desenvolvimento de carreira  
A cultura corporativa inovadora e de excelên-
cia é a premissa que guia os ciclos de Carrei-
ra e Sucessão para os demais colaboradores 
e as iniciativas de desenvolvimento e enga-
jamento. Em 2020, todos os colaboradores 
da Holding passaram a participar do ciclo de 
gestão de desempenho. Na frente de capa-
citação, foram priorizadas palestras sobre 
temas específicos, que também aconteceram 
virtualmente. 

A Ultragaz realizou ações importantes 
relacionadas a desenvolvimento de carreira. 
Apesar da pandemia, foi dado início ao pro-
jeto de Cultura Organizacional, que se tra-
duzirá na evolução de seu novo modelo de 
funcionamento e em novos comportamentos 
e processos, alinhando a estratégia ao jeito 
de ser e fazer negócios. No âmbito do ciclo 
de avaliação de competências, o processo de 

ATRAÇÃO DE TALENTOS
Por meio de seu Programa de Estágio, a Holding contou com nove 
estagiários em 2020. Para o ciclo de 2021, o programa ofereceu 18 
vagas para o escritório administrativo, na capital paulista, e, pela pri-
meira vez, também para o Centro de Serviços Compartilhados (CSC), 
em Campinas (SP). A Holding também manteve as iniciativas de es-
tágio de férias e para jovens que vivem no exterior e participou de 
eventos que contribuem para a atração de jovens profissionais. Já a 
Ipiranga registrou recorde de participantes na segunda edição de seu 
Programa de Trainees: 24,3 mil profissionais, que disputaram 15 vagas. 
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Em 2020, a Extrafarma disseminou aos 
colaboradores a nova cultura, que reúne os 
principais elementos para suportar a estra-
tégia, por meio de workshops, lives, ou-
tras ações de comunicação e treinamentos 
no portal DNA Extrafarma (plataforma de 
ensino a distância). O portal, que passou 
por ajustes para aprimorar a experiência 
dos colaboradores, disponibilizou 143 novos 
conteúdos de formação em 2020, aumento 
de 39% em relação a 2019. Também foram 
realizadas 33 lives pelo perfil Escola de Va-
rejo no Instagram entre junho e dezembro. 

Treinamentos em 2020 (h/colaborador) GRI 404-1 

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO IPIRANGA EXTRAFARMA

POR GÊNERO

Homens 11,8 23 73,6 32,1 18,6 17,7

Mulheres 10,4 18 44,3 23,6 12,2 21,8

POR FUNÇÃO

Presidência 5,0 34,0 21,0 0,0 1,0 12,7

Direção 4,0 75,0 17,3 6,9 2,8 19,7

Gerência 8,8 65,0 38,7 28,2 12,4 21,1

Coordenação/Supervisor/
Consultor 9,3 20,0 76,0 28,9 17,7 18,0

Administrativo 8,3 25,0 33,3 24,5 15,1 10,2

Operacional NA 16,0 89,4 33,9 21,2 20,6

Média geral 11,2 20,3 68,7 29,6 16,9 20,2

NA: não se aplica.

A Extrafarma concluiu, ainda, o primeiro 
ciclo anual de metas do sistema de Gestão 
de Carreira para todos os colaboradores e o 
primeiro Ciclo de Carreira e Sucessão para 
a liderança – este último incluiu avaliação 
de potencial, avaliação 360%, feedbacks e 
elaboração dos Planos de Desenvolvimen-
to Individual (PDIs). Também disseminou 
os resultados da última pesquisa de clima, 
realizada em 2019, para os colaboradores e 
estruturou os planos de ação para endereçar 
algumas oportunidades de melhoria identifi-
cadas na pesquisa.

análise de competências e potencial foi unificado e os comitês de car-
reira foram estendidos a todos os colaboradores avaliados. Ao longo 
de 2020, a empresa ainda migrou suas atividades de treinamento e 
desenvolvimento do modelo presencial para o online: foram realiza-
das webinars para as lideranças, as atividades de programas como o 
Futuros Líderes, de aceleração de carreira da área comercial, foram 
adaptadas para o ambiente virtual, e a plataforma de treinamentos 
online foi revitalizada, com a disponibilização de novos conteúdos. 

A Ultracargo, além de cumprir todo o cronograma previsto do seu 
ciclo de Desempenho e Potencial, atualizou o Portal do Saber, de for-
mação a distância. Entre as capacitações, tiveram destaque as forma-
ções realizadas para a liderança e os profissionais da operação sobre 
os conceitos do Lean, que está por trás do novo Sistema de Opera-
ções Ultracargo (SOUL), em fase de implementação nos terminais. 

A Oxiteno lançou seu novo modelo de competências em 2020, uma 
evolução dos modelos anteriores e que está em sinergia com o novo 
modelo de negócio da empresa e com as diretrizes do Grupo Ultra. 
Vigente em todos os países, o novo modelo é a base para o processo 
de avaliação de competências e suporta também as ações do ciclo 
de performance e carreira. Para divulgá-lo, foram produzidos vídeos, 
um guia prático e uma página interativa. Houve, ainda, workshops 
com diretores, líderes e colaboradores da área de Recursos Huma-
nos. O novo portal de educação online, chamado de OxiEducation, 
com diferentes trilhas de desenvolvimento, foi outro lançamento do 
ano. No OxiEducation, duas trilhas específicas, contendo materiais, 
vídeos, e-learnings e infográficos, também apoiaram a dissemina-
ção do novo modelo de competências entre as equipes. Em 2021, a 
Oxiteno realizará um diagnóstico de cultura, conduzido pela Betânia 
Tanure Associados. 

No fim de 2020, a Ipiranga lançou suas novas competências orga-
nizacionais, focadas nos temas: pessoas, clientes, resultado, futuro e 
sociedade. As novas competências inspiraram a atualização da uni-
versidade corporativa, rebatizada de Universo Ipiranga, que se tor-
nou um ecossistema de aprendizagem com escolas e trilhas específi-
cas. Com a Universo Ipiranga, a empresa busca consolidar a cultura 
do aprendizado contínuo e fomentar o protagonismo do colaborador 
em sua trajetória de desenvolvimento.
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“A agenda de inclusão na Extrafarma segue 
avançando. Em 2020, realizamos ações para 

fomentar a valorização da diversidade dentro e fora 
da empresa. Aumentamos também o número de 
mulheres e de profissionais com mais de 50 anos 
em nosso quadro. A nova cultura da Extrafarma 

suporta todas as nossas estratégias nessa frente.”
Marcelo Bazzali

Presidente da Extrafarma

res estavam se organizando no home offi-
ce. Outro levantamento foi feito durante a 
elaboração do plano de retomada do traba-
lho presencial, auxiliando a organização a 
controlar quantos colaboradores circulariam 
nos escritórios. Após a retomada, uma pes-
quisa mediu a percepção dos profissionais 
sobre a segurança nos espaços, a relação 
com os gestores e o engajamento dos times 
no modelo híbrido de trabalho.

Inclusão e diversidade
A especificidade de cada negócio e da 
Holding produz cenários distintos quando 
o assunto é inclusão e diversidade. Nas 
funções operacionais, Ultragaz, Ultracar-
go, Oxiteno e Ipiranga ainda contam com 
um público majoritariamente masculino. 
Entre os cargos de coordenação, gerência 
e diretoria, a maioria ainda é ocupada por 
homens, com exceção da Oxiteno, que 
conta com mais mulheres que homens nas 
posições de diretoria. Mas os desafios vão 
além do gênero e consideram outros gru-

pos minoritários. Esse contexto vem impul-
sionando diferentes iniciativas.

Para promover a inclusão e a diversidade, 
a Holding está revisando as diretrizes de 
seu programa de estágio e estruturando seu 
programa de Jovem Aprendiz. Em parale-
lo, estuda a viabilização de parcerias com 
instituições que impulsionem outras ações 
inclusivas. 

A Ultragaz criou, em 2020, o Comitê de 
Diversidade e Inclusão, que estabelecerá 
as prioridades da empresa, incluindo metas, 
indicadores a serem monitorados e as prin-
cipais ações afirmativas. O comitê também 
será responsável pela conscientização dos 
colaboradores e comunicação do tema. 

A Ultracargo, além de cumprir o que estabe-
lece a legislação no que diz respeito à contra-
tação de profissionais com deficiência, conti-
nuará avançando no desenvolvimento de um 
ambiente de trabalho inclusivo em 2021.

Clima organizacional
De periodicidade bianual, a última pesquisa de clima do Grupo 
Ultra foi realizada em 2019 e apontou 80% no índice de favorabi-
lidade, posicionando o Grupo um ponto percentual acima da mé-
dia do mercado brasileiro. Uma nova rodada acontecerá em 2021.  

Durante o período de quarentena, para manter a proximidade com 
os times e capturar as dificuldades vivenciadas por eles, foram 
realizadas pesquisas rápidas que subsidiavam novas estratégias e 
direcionamentos. No início, o foco foi entender como os colaborado-

MAIS COMUNICAÇÃO VIA WORKPLACE
No início de 2020, a Holding lançou sua rede social interna, o Workplace, que tornou o 
processo de comunicação mais ágil e potencializou o diálogo e a interação com os colabo-
radores. A Ultragaz, a Oxiteno e a Ipiranga já utilizavam a plataforma. Em dezembro, 98% 
dos colaboradores da Holding tinham perfil ativo no Workplace e interagiam em mais de 
80 grupos. Nesse primeiro ano, foram mais de 60 mil reações.  

O Workplace foi um dos canais utilizados pela Oxiteno na campanha Nossa Fórmu-
la Faz Bem, que buscou fornecer informações mais claras aos colaboradores sobre as 
atividades da empresa e seus temas estratégicos. O movimento ganhou também um 
hotsite exclusivo. 

Na Ultragaz, o Workplace é o principal canal de comunicação e teve papel fundamen-
tal na divulgação de informações e orientações sobre saúde e autocuidado durante 
a pandemia. O canal ainda foi utilizado para manter o time engajado e alinhado às 
necessidades da empresa. Os líderes também se destacaram na plataforma, realizando 
lives para compartilhar informações relevantes sobre o negócio. 

Na Ipiranga, o Workplace também já é o principal canal de comunicação com os co-
laboradores. Em 2020, houve diversas lives com a liderança, além de transmissões so-
bre saúde mental e bem-estar, diversidade e autodesenvolvimento. No início de 2021, 
a empresa lançou o Workplace para os revendedores.
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LIDERANÇA	(%)	1

87 13 Ultracargo

Oxiteno Brasil

76 24 Ipiranga2

75 25 Grupo Ultra

88 12 Extrafarma

Homens

Mulheres

Proporção de salário-base entre mulheres e homens em 2020 GRI 405-2

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO BRASIL IPIRANGA EXTRAFARMA

Liderança1 99,5% 121,4% 95,2% 105,0% 81,4% 83,1%

Coordenador/ 
Supervisor/Consultor 96% 99,4% 108% 102% 129% 112%

Administrativo 74% 94,8% 101% 82% 102% 75%

Operacional NA 96,7% 85% 104% 90% 110%

NA: não se aplica.
1. Inclui os cargos de diretoria, gerência e gerência executiva.

Os dados completos 
relacionados à 
diversidade no 
Grupo Ultra estão 
na seção Anexos, a 
partir da página 138. 

Diversidade de gênero  2020 GRI 405-1

64 36 Holding

91 9 Ultragaz

para 2021. Entre outras iniciativas, a em-
presa está desenvolvendo um programa de 
estágio que terá 50% das vagas destinadas a 
estudantes negros e um programa de acele-
ração de carreiras femininas.

O tema também vem ganhando força na 
Extrafarma, que, desde 2019, conta com 
seu Programa de Diversidade, composto por 
quatro frentes: gerações, gênero, profissio-
nais com deficiência e diversidade cultural. 
Atualmente, estão sendo definidos os planos 
de ação em cada uma das frentes, que con-
tribuirão para a empresa evoluir sua agenda 
de diversidade. No ano, a Extrafarma realizou 
a primeira Semana da Diversidade, em junho, 
e organizou sensibilizações sobre equidade 
racial no mês de novembro. A empresa en-
cerrou 2020 com 4,3% dos colaboradores na 

faixa etária acima de 50 anos (frente gera-
ções) e 62,9% dos colaboradores são mulhe-
res. Nos centros de distribuição, o número de 
mulheres cresceu 44% em relação a 2019. 
Havia, ainda, 194 profissionais com deficiên-
cia (frente PCDs) e cinco refugiados vindos 
de Angola, Haiti e Togo (frente diversidade 
cultural) no quadro de colaboradores. Duran-
te o processo de atração de profissionais para 
o novo CD de São Luís (MA), a empresa prio-
rizou a contratação de mulheres e pessoas 
acima de 50 anos, além de ofertar vagas 
para profissionais com deficiência.

Um censo de diversidade, realizado no início 
de 2021 e que registrou a participação de 
94% do público interno, forneceu informa-
ções importantes sobre o tema e orientará as 
ações da Extrafarma ao longo do ano.

A Oxiteno já está trabalhando na estruturação de seu programa de 
diversidade e inclusão, que deve entrar em vigor em 2021, contendo 
metas e indicadores de monitoramento. No pilar Valorização da força 
de trabalho, do Plano de Sustentabilidade 2030, uma das ambições 
se refere à equidade salarial entre homens e mulheres. Em 2020, a 
empresa realizou alguns workshops sobre diversidade e inclusão e 
lançou uma newsletter dedicada ao tema. No início de 2021, a em-
presa conquistou o Selo da Diversidade Étnico-Racial, concedido pela 
prefeitura de Salvador (BA).

Após criar o Programa de Diversidade e Inclusão no fim de 2019, 
ao longo de 2020 a Ipiranga estruturou o Comitê de Diversidade 
e os grupos de afinidade (gênero, pessoas com deficiência, negros 
e LGBTQIA+). Outro avanço foi a condução do primeiro censo de 
diversidade, cujo resultado subsidiará o processo de definição das 
metas relacionadas. 

Outras iniciativas de destaque foram um processo inédito de recru-
tamento às cegas para a área comercial, com o objetivo de garantir 
que a seleção dos candidatos ocorresse sem nenhuma distinção em 
função de gênero, raça, deficiência ou orientação sexual, e a estrutu-
ração do programa Mulheres em Campo, que visa aumentar o número 
de mulheres em funções na área comercial e nas bases de distribui-
ção. Além de organizar a primeira edição da Semana da Diversidade, 
várias sensibilizações, bate-papos virtuais e treinamentos focados na 
liderança aconteceram ao longo do ano. Externamente, a empresa 
apoiou o prêmio Sim à Igualdade Racial, do Instituto Identidades do 
Brasil (ID_BR), entidade com quem firmou uma parceria de trabalho 

1. Inclui os cargos de diretoria, gerência e gerência executiva. 
2. Consolida os dados de todos os negócios de combustíveis do Grupo Ultra.

63 37

TOTAL	DE	COLABORADORES	(%)

87 13 Ultracargo

Oxiteno Brasil

76 24 Ipiranga2

63 37 Grupo Ultra

37 63 Extrafarma

53 47 Holding

83 17 Ultragaz

71 29
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SAÚDE E SEGURANÇA  
GRI 103-1 – 103-2 – 103-3 – 403-3 – 403-6

Segurança em primeiro lugar é um dos princípios de negócio que 
orienta a atuação do Grupo Ultra. É seu objetivo permanente asse-
gurar um ambiente seguro a todos os colaboradores, profissionais 
terceirizados e fornecedores. Trata-se de um tema estratégico, que 
repercute, inclusive, na reputação da marca. O Grupo Ultra mantém 
ativo um Comitê de Segurança, que reúne a alta liderança da Holding 
e dos negócios. Com reuniões trimestrais, o comitê é comandado, 
alternadamente, pelo presidente de cada uma das empresas.

Todos os negócios, além da Holding, contam com políticas, procedi-
mentos e programas que endereçam o tema, que, no entendimen-
to do Grupo Ultra, demanda um gerenciamento contínuo. No plano 
de investimentos para 2021, R$ 959 milhões estão destinados a 
investimentos em manutenção, que incluem aportes para aprimo-
rar a segurança em todos os negócios. 

Sem atividades operacionais, a Holding prioriza ações para pro-
mover a saúde e garantir a segurança de todos em seu escritório 
administrativo e no Centro de Serviços Compartilhados (CSC). 
A Holding também conta com um Comitê de Segurança, que se 
reúne bimestralmente e tem a participação dos representantes 
da área de SSMA dos negócios para o compartilhamento de ex-
periências. Mantém ativos diversos programas em atendimento 
às legislações pertinentes e conta com um orçamento anual para 
manutenções, campanhas e treinamentos. Realiza campanhas 

anuais de vacinação e acompanha pa-
cientes com doenças crônicas e gestantes, 
entre outras ações. O programa de acom-
panhamento das profissionais gestantes, 
por exemplo, inclui monitoramento e su-
porte de equipe especializada, central de 
atendimento 24 horas e uma oficina sobre 
maternidade. 

Procedimentos reforçados
As empresas do Grupo Ultra mantiveram suas 
operações durante a pandemia de Covid-19. 
As diretrizes eram definidas pelo Comitê de 
Crise. Entre os protocolos de saúde e seguran-
ça instituídos e/ou fortalecidos, destacam-se:

 – Disponibilização de álcool gel 70% e de 
equipamentos de proteção individual (EPIs), 
como máscaras;

 – Medição diária da temperatura dos colabo-
radores antes do acesso às áreas operacionais 
e administrativas e medidas de distanciamen-
to nas unidades;

 – Reforço dos procedimentos de higienização 
dos ambientes; 

 – Disponibilização de testes rápidos para 
detecção de Covid-19;

 – Acompanhamento pelas equipes de Saúde 
e Segurança de todos os colaboradores com 
suspeita ou confirmação de contaminação; e

 – Transporte especial para colaboradores, com 
número reduzido de pessoas, evitando que os 
profissionais utilizassem o transporte público.  

Também houve um esforço para assegurar 
os padrões ergonômicos adequados para 
os profissionais que passaram a trabalhar 
em home office, com a disponibilização de 
monitores, teclados e cadeiras dos escri-
tórios. Abrangendo todas as equipes, ad-
ministrativas e operacionais, o Grupo Ultra 
ofereceu um canal 0800 de apoio psicosso-
cial, gerenciado por uma empresa especia-
lizada e extensivo às famílias. 

Diversas lives foram realizadas para 
incentivar o bem-estar e a manutenção 

de hábitos saudáveis durante o período da 
quarentena, com os temas meditação, saúde 

mental, ginástica laboral, pilates e home 
office com filhos. Palestras e atividades 

relacionadas a outras datas, como o Outubro 
Rosa e o Novembro Azul, também foram 

adaptadas para o formato digital. 
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Saúde e segurança nos negócios 
 
Ultragaz
As práticas e processos de saúde e segurança estão estabelecidos 
na Política de Sustentabilidade da empresa. Há programas, focados 
na melhoria contínua, e sistemas que monitoram todos os indicado-
res de saúde e segurança. O Comitê Executivo de Segurança acom-
panha mensalmente o desempenho de todas as unidades. Outros 
dois comitês apoiam a governança dos indicadores para o alcance 
dos resultados: o Comitê de Segurança dos Mercados e o Comitê 
Local de Segurança. GRI 403-4 

A Ultragaz aposta na consolidação da cultura interna de seguran-
ça e desenvolve, desde 2016, o projeto Atitude Segura, que tem 
como uma das prioridades manter o comprometimento da lideran-
ça. Outras práticas implementadas são os Diálogos de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente (DSSMA) e a Semana Interna de Preven-
ção de Acidentes (SIPAT). 

Sempre que um incidente ou acidente ocorre, a empresa investiga 
sua causa-raiz e, posteriormente, divulga alertas de segurança a 
todas as unidades com os principais aprendizados do episódio.

A empresa também investe em revisões de fluxos de trabalho e 
melhorias de equipamentos e processos – em 2020, os aportes 
foram direcionados, especialmente, para a automação das bases 
de engarrafamento de Caucaia (CE) e Paulínia (SP). O resultado 
da gestão permanente fica explicitado no desempenho: em 2020, 
o índice de acidentes graves caiu 49% e o de afastamentos teve 
redução de 38% em comparação com 2019. 

Ultracargo
Para a Ultracargo, segurança é um valor 
inegociável. A empresa opera seguindo to-
das as normas nacionais e internacionais e 
vai além dos requisitos legais, sendo con-
siderada uma referência no setor. Todos 
os procedimentos e processos pertinentes 
integram o Vital, Sistema de Gestão em 
SSMAQ (Saúde, Segurança, Meio Ambiente 
e Qualidade) da empresa, e são auditados 
periodicamente.  

Os terminais e a matriz mantêm comi-
tês formais de saúde e segurança, cujos 
representantes se reúnem mensalmente. 
Para os terminais que armazenam benze-
no, há controles específicos e o Programa 
de Prevenção à Exposição Ocupacional ao 
Benzeno. GRI 403-4

O grande desafio da empresa é fortale-
cer a cultura interna de segurança. Para 
isso, investe anualmente em treinamentos, 
comunicações e ferramentas de reporte 
de desvios, que abrangem colaboradores 
e fornecedores. Em 2020, foram forma-
dos 21 multiplicadores, nos terminais e na 
matriz, que devem repassar aos colegas 
orientações sobre percepção de riscos vi-
sando reduzir a exposição no dia a dia.   

Oxiteno
A segurança é um dos pilares do Plano de 
Sustentabilidade 2030 da Oxiteno, cuja 
ambição é estar entre as referências da 
indústria química nesse tema. Para garan-
tir a segurança de todos os seus processos, 
a Oxiteno adota práticas alinhadas à Occu-
pational Safety and Health Administration 
(OSHA), dos Estados Unidos, e ao Cen-
ter for Chemical Process Safety of AIChE 
(CCPS), do American Institute of Chemical 
Engineers (AIChE), e gerencia continua-
mente a integridade de seus sistemas ope-
racionais, ativos e processos que tratam 
condições e substâncias perigosas. Um dos 
avanços do ano foi a revitalização do siste-
ma de combate a incêndios da unidade de 
Mauá (SP), planta industrial mais antiga 
da Oxiteno. 

No que diz respeito à segurança ocupacio-
nal, todos os colaboradores e contratados 
recebem orientação sobre procedimentos e 
análises de risco para todas as tarefas. Para 
as atividades de alto risco, são adotados 
controles adicionais segundo a tarefa a ser 
realizada. Especialmente em relação à saúde 
dos colaboradores, a Oxiteno está estrutu-
rando seu Programa de Qualidade de Vida. 
Todas as unidades industriais e os escritórios 
do Brasil e do México contam com comitês 
formais de saúde e segurança. GRI 403-4 

Em 2020, a Oxiteno estruturou seu Plano 
Diretor de Segurança, com metas de longo 
prazo que visam elevar o nível de maturi-
dade da cultura de segurança na empresa. 
Também foram capacitados 325 profissio-
nais de todas as unidades para atuarem 
como especialistas em segurança compor-

“A segurança é prioridade para a Ultracargo e para 
todo o Grupo Ultra. Seguimos comprometidos 

com o aprimoramento contínuo de nossas práticas 
e com a consolidação da cultura de segurança 

entre as equipes, que têm no comportamento da 
liderança o seu maior exemplo.”

Décio Sampaio Amaral
Presidente da Ultracargo
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tamental, auxiliando a disseminar a cultura de segurança entre os 
colegas. Houve, ainda, a capacitação em segurança comportamen-
tal de 254 líderes. Cada unidade também possui um plano específi-
co para elevar a cultura de segurança entre as equipes.  

No ano, a empresa revisou algumas de suas diretrizes globais, como 
as Regras que Salvam Vidas & Princípios de Ouro, a Política de 
Consequências e a Gestão de Eventos Indesejáveis em Saúde, Se-
gurança e Meio Ambiente. Também foram divulgados manuais que 
orientam as unidades a implementar as ferramentas e programas de 
segurança vigentes, como o Diálogo de Segurança, o Programa de 
Observação e Abordagem Comportamental e o Programa de Reco-
nhecimento de Comportamentos Seguros (InPactum), garantindo a 
padronização das práticas.   

Outro avanço do ano foi a conclusão da atualização do Plano de 
Gerenciamento de Crises, que incluiu a realização de simulações 
nas unidades, com a participação dos representantes dos comitês 
de crise locais, e treinamentos para esse público. 

Em 2020, a Oxiteno registrou diminuição na taxa de acidentes com 
afastamento pelo terceiro ano consecutivo, embora tenha aumentado 
a taxa de acidentes total, que considera também os acidentes com 
restrição de atividades e tratamento médico.  

Ipiranga
A cultura de saúde e segurança é um dos princípios da Política de 
Sustentabilidade da Ipiranga, com foco na valorização da vida e na 
melhoria contínua no desempenho das operações. Com o Progra-
ma de Segurança, a empresa realiza inspeções, análises de risco e 
testes em sistemas críticos das unidades e aprimora procedimen-
tos, visando garantir a integridade das instalações e a confiabilida-
de operacional. Por meio de programas e campanhas, capacita e 
engaja as equipes e estabelece as diretrizes a serem adotadas pela 
cadeia de valor. O tema também faz parte do planejamento estra-
tégico de cada Diretoria, com a definição dos investimentos para 
o período. Todas as unidades operacionais e a unidade corporativa 
contam com comitês de segurança para tratativa de indicadores 
proativos e reativos relacionados às operações da empresa (trei-
namentos, diálogos de segurança, observações comportamentais e 
acidentes, entre outros). GRI 403-4

Os programas Desafio Operacional e Segu-
rança, voltado às lideranças operacionais, e 
Segurança 360º, que tem como público-alvo 
colaboradores e contratados, buscam for-
talecer a cultura de segurança por meio de 
ferramentas como o processo de observação 
comportamental, que reconhece os colabora-
dores comprometidos com práticas seguras e 
orienta aqueles que cometem desvios. Tam-
bém há campanhas periódicas para preven-
ção de acidentes e aprimoramento da per-
cepção de risco dos colaboradores.

Em 2020, foi dada sequência ao novo Plano 
de Continuidade de Negócios, que aprimo-
rou as diretrizes para apoiar o gerenciamen-
to de crises e emergências e desenvolveu o 
plano de contingência para minimização dos 
impactos nas operações.

Os indicadores de saúde e segurança de 
todas as unidades são acompanhados no 
sistema de gestão SIGA+. Os dados são 
auditados e, a partir dos resultados, as 
unidades são categorizadas em cinco níveis. 
A Ipiranga também acompanha a evolução 
da cultura de segurança em todas as áreas 
de negócio usando metodologias de análise 
comportamental reconhecidas internacio-
nalmente.

Extrafarma
Em sintonia com o propósito de dar acesso 
à saúde e ao bem-estar para que as pesso-
as possam viver o seu melhor, é compro-
misso da Extrafarma assegurar a segurança, 
a saúde e o bem-estar de todos os seus 
colaboradores. A gestão do tema na Extra-
farma está em linha com todas as normas 
exigidas em seu segmento de atuação e 
com as boas práticas do mercado. 

Em 2020, foram implementadas as políticas 
relacionadas aos fatores de risco: trabalho em 
altura, trabalho em temperatura elevada e 
inspeção de segurança nos centros de distri-
buição. Também foram lançados o programa 
CD mais Seguro, que estimula o envolvimento 
dos colaboradores dos centros de distribui-
ção na prevenção de acidentes e de doenças 
decorrentes das atividades funcionais, e o DSL 
(Diálogo de Segurança em Loja), semelhan-
te ao DSS (Diálogo Semanal de Segurança), 
prática ativa nos CDs. Além dos treinamentos 
exigidos por lei, todos os colaboradores dos 
CDs e os líderes das lojas foram capacitados 
no ano. Os CDs contam, ainda, com suas Co-
missões Internas de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), com a participação de representantes 
eleitos e indicados pela empresa. 

Todos os acidentes são tratados no Comitê de 
Riscos da Extrafarma, que ocorre trimestral-
mente e conta com a participação do Presi-
dente e de outros membros da liderança. 

O Grupo Ultra se mantém comprometido 
com o sigilo das informações relativas 
à saúde dos colaboradores, garantindo 
que esses dados fiquem disponíveis 
apenas à área responsável. 
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Saúde e segurança do trabalho 2020 GRI 403-9

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO IPIRANGA EXTRAFARMA GRUPO ULTRA

COLABORADORES

Total de horas trabalhadas 1.148.840 6.533.815 1.620.680 3.556.326 5.378.167 11.031.717 29.269.545

Óbitos  (total) 0 0 0 0 0 0 0

Óbitos (índice) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acidentes de trabalho com consequência grave (total)1 0 0 0 5 0 0 5

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice)2 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,17

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total)3 1 13 2 5 7 16 44

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice)2 0,87 1,99 1,23 1,41 1,30 1,45 1,50

Acidentes de trabalho (total)4 1 24 4 10 13 16 68

Taxa de frequência de acidentes2  4 0,87 3,67 2,47 2,81 2,42 1,45 2,32

Taxa de gravidade5 52,23 69,03 70,34 29,52 7,81 13,69 31,53

OUTROS TRABALHADORES COM ATIVIDADE EM LOCAL DE TRABALHO CONTROLADO  
PELA ORGANIZAÇÃO6

Total de horas trabalhadas ND 2.551.782 2.040.341 3.306.966 725.667 ND 8.624.756

Óbitos (total) ND 0 0 0 0 0 0

Óbitos (índice) ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acidentes de trabalho com consequência grave (total)1 ND 0 0 3 0 0 3

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice)2 ND 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,35

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total)3 ND 14 1 6 1 0 22

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice)2 ND 5,49 0,49 1,81 1,38 0,00 2,55

Acidentes de trabalho (total)4 ND 15  2 9  2 0 28

Taxa de frequência de acidentes2  4 ND 5,88 0,98 2,72 2,76 0,00 3,25

Taxa de gravidade5 ND 41,93 7,35 6,65 4,13 0,00 17,04

Os dados de 
2018 e 2019 são 
apresentados na 
seção Anexos, a 
partir da página 142.

1. Acidentes que geram lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período 
acima de seis meses. Não inclui óbitos. 
2. Os índices são calculados a partir da fórmula: Nº de acidentes x 1.000.000 / Horas-
homem trabalhadas (HHT).
3. Acidentes com afastamento. Inclui óbitos.
4. Considera acidentes com afastamento e sem afastamento (lesões leves atendidas no 
local de trabalho).
5. Considera a fórmula: (Nº dias perdidos x 1.000.000)/ HHT. 
6. Considera diferentes grupos de terceiros que atuam em cada empresa. Na Ultracargo, 
abrange atividades de manutenção, obras, serviços de limpeza e de segurança. Na 
Ipiranga, estão os serviços de conservação, limpeza, manutenção e segurança 
patrimonial e atividades operacionais nas bases da empresa. 

Os principais tipos de acidente por empresa foram:
Holding: queda de mesmo nível;
Ultragaz: contusão, corte, luxação e fratura (empregados); movimentação de 
vasilhame (outros trabalhadores);
Ultracargo: com o baixo número de acidentes com vítimas e feridos, não é possível 
criar uma categorização dos principais tipos; 
Oxiteno: contato com produtos químicos, corte, queimadura;
Ipiranga: queda de mesmo nível e nível diferente, aprisionamento de mão;
Extrafarma: queda de mesmo nível ou nível diferente, cortes ou escoriações, 
perfurocortante, atropelamento.
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PERFIL 

Participação em associações GRI 102-13

Holding 

 –  Associação Brasileira das Companhias 
Abertas (Abrasca)

 –  Associação Nacional de Pesquisa 
e Desenvolvimento das Empresas 
Inovadoras (ANPEI) 

 –  Associação Brasileira de Serviços 
Compartilhados (ABSC)

 –  Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (CEBRI)

 –  Confederação Nacional da Indústria 
(CNI)

 –  Empresa Brasileira de Pesquisa e 
Inovação Industrial (Embrapii)

 –  Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP)

 –  Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC)

 –  Instituto Brasileiro de Relações com 
Investidores (IBRI)

 –  Comitê Brasileiro da Câmara de 
Comércio Internacional (ICC Brasil)

 –  Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (IEDI)

Ultragaz 

 –  World LPG Association/Associação 
Mundial de GLP (WLPGA) 

 –  Associação Ibero-Americana de Gás LP 
(AIGLP)

 –  Sindicato Nacional das Empresas 
Distribuidoras de Gás Liquefeito de 
Petróleo (Sindigás)

 –  Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

ANEXOS
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 –  Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje)

 –  Associação Brasileira de Engenharia 
Química (Abeq)

 –  Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT)

 –  Associação Brasileira dos Defensivos 
Pós-Patente (Aenda)

 –  Associação Brasileira dos Distribuidores 
de Produtos Químicos e Petroquímicos 
(Associquim)

 –  Associação Brasileira dos Fabricantes de 
Tintas (Abrafati)

 –  Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva (AEA)

 –  Associação Nacional de Pesquisa 
e Desenvolvimento das Empresas 
Inovadoras (Anpei)

 –  Centro das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Ciesp) 

 –  Comitê Brasileiro da Câmara de 
Comércio Internacional (ICC Brasil)

 –  Comitê de Fomento Industrial de 
Camaçari (Cofic)

 –  Comitê de Fomento Industrial do Polo do 
Grande ABC (Cofip-ABC)

 –  Comitê de Fomento Industrial do Polo do 
Rio Grande do Sul (Cofip-RS)

 –  Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP)

Ultracargo 

 –  Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje)

 –  Associação Brasileira dos Terminais 
Portuários (ABTP)

 –  Associação Brasileira de Terminais 
Líquidos (ABTL)

 –  Associação Brasileira da Infraestrutura e 
Indústrias de Base (ABDIB)

Oxiteno
 
Brasil

 –  American Chamber of Commerce 
(AMCHAM Brasil)

 –  Associação Brasileira da Indústria 
de Higiene Pessoal, Perfumaria e 
Cosméticos (ABIHPEC)

 –  Associação Brasileira da Indústria 
Química (Abiquim)

 –  Associação Brasileira das Indústrias 
de Produtos de Higiene, Limpeza e 
Saneantes de Uso Doméstico e de Uso 
Profissional (Abipla)

 –  Associação Brasileira das Indústrias 
de Química Fina, Biotecnologia e suas 
Especialidades (Abifna)

 –  Associação Brasileira de Automação 
(GS1)

 –  Sindicato do Comércio Atacadista, 
Importador e Exportador de Produtos 
Químicos e Petroquímicos no Estado 
de São Paulo (Sincoquim)

 –  Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos 
Automotores (Sindipeças)

Estados Unidos

 – American Chemistry Council (ACC)

 – American Cleaning Institute (ACI)

 – American Coatings Association (ACA)

 –  Council of Producers & Distributors of 
Agrotechnology (CPDA)

 –  East Harris County Manufacturers 
Association (EHCMA)

 –   Household & Commercial Products 
Association (HPCA)

 –  National Association of Chemical 
Distributors (NACD)

 –  Personal Care Products Council (PCPC)

México

 –  Asociación de Industriales de El Salto 
(AISAC)

 –  Asociación Nacional de Fabricantes de 
Pinturas y Tintas (Anafapyt)

 –  Asociación Nacional de La Industria 
Quimica (Aniq)

 –  Cámara Nacional de La Industria de La 
Transformación (Canacintra)

 –  Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos (Imiq)

 –  Sociedad de Químicos Cosmetólogos 
de México (SQCM) 

Uruguai

 –  Asociación de Industrias Químicas del 
Uruguay (ASIQUR)

 –  Unión de Exportadores del Uruguay (UEU)

Âmbito global

 –  Asociación Petroquímica y Química 
Latinoamericana (APLA)

 –  The European Petrochemical Association 
(EPCA)

Ipiranga 

 –  Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado 
(ABEGÁS)

 –  Associação Brasileira de Comunicação 
Empresarial (Aberje)

 –  Associação Brasileira de Downstream 
(ABD)

 –  Associação Brasileira de Franchising (ABF)

 –  Associação Brasileira dos Terminais 
Portuários (ABTP)

 – Confederação Nacional da Indústria (CNI)

 –  Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS)

 –  Fundação Getúlio Vargas Energia (FGV 
Energia)

 –  Grupo de Líderes Empresariais –  
Rio de Janeiro (LIDE-RJ)

 –  Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 
(ETCO)

 –  Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP)

 – Instituto Combustível Legal (ICL)

 – Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

 – Rede Brasil do Pacto Global

Extrafarma 

 –    Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias (Abrafarma)

 –  Associação Brasileira do Atacado 
Farmacêutico (Abafarma)

 –  Associação Brasileira do Comércio 
Farmacêutico (ABCFARMA).
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RECURSOS E MEIO AMBIENTE | TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

Emissões de GEE (tCO2e) – Grupo Ultra GRI 305-1 – 305-2 – 305-3

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO IPIRANGA5 EXTRAFARMA GRUPO ULTRA

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Emissões diretas (Escopo 1) 1 53,0 255,0 12,5 15.528,0 14.869,1 15.383,1 6.438,0 16.605,0 32.851,1 425.334,3 417.755,7 430.372,6 12.821,2 12.152,7 8.854,7 ND ND 4.039,1 460.174,4 461.637,5 491.513,3

Emissões biogênicas de CO2
 2 0,0 0,0 0,0 2.441,4 2.528,3 2.377,8 502,6 1.628,2 6.317,9 234,1 146,4 33,8 1.814,3 1.666,0 1.203,9 ND ND 0,0 4.992,4 5.968,9 9.933,5

Emissões indiretas (Escopo 2) 3 168,0 158,0 280,5 1.602,3 1.627,5 1.363,4 1.106,0 725,0 626,3 183.537,7 136.841,8 137.138,2 1.563,4 1.558,6 1.229,7 ND 16.726,0 13.092,0 187.977,5 157.636,9 153.730,2

Outras emissões indiretas  
(Escopo 3) 4 0,0 0,0 0,0 110.167,1 111.723,7 125.542,1 2.997,0 53,0 958,2 143.163,1 143.230,5 171.643,4 348.264,6 579.958,6 613.552,2 ND ND 90,0 604.591,9 834.965,9 911.785,8

Emissões biogênicas de CO2 2 0,0 0,0 0,0 ND 14.730,3 16.162,0 ND ND ND 2.132,2 2.187,2 3.373,1 28.342,4 40.964,4 37.377,3 ND ND 0,0 30.474,6 57.881,9 56.912,5

Total

Escopo 1 + Escopo 2 + 
Escopo 3

221,0 413,0 293,0 127.297,4 128.220,3 142.288,7 10.541,0 17.383,0 34.435,7 752.035,1 697.828,1 739.154,2 362.649,2 593.669,9 623.636,6 0,0 16.726,0 17.221,1 1.252.743,7 1.454.240,3 1.557.029,3

Emissões biogênicas 0,0 0,0 0,0 2.441,4 17.258,5 18.539,9 502,6 1.628,2 6.317,9 2.366,3 2.333,6 3.406,9 30.156,8 42.630,4 38.581,2 0,00 ND 0,0 35.467,0 63.850,8 66.846,0

RECURSOS E MEIO AMBIENTE | OPERAÇÕES ECOEFICIENTES

Consumo de energia GRI 302-1 (GJ)
HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO4 IPIRANGA6 EXTRAFARMA7 GRUPO ULTRA

2018 2019 2020 20183 20193 2020 2018 2019 2020 2018 2019 20205 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Combustíveis de fontes 
não renováveis 1 820,0 716,0 132,1 201.434,0 192.854,5 199.708,9 797,0 947,0 1.316,6 5.140.637,1 5.256.184,8 5.340.727,4 54.397,8 32.363,3 12.453,7 ND 132,0 24.000,0 ND 5.483.197,6 5.578.338,7

Combustíveis de fontes 
renováveis 2 0,0 0,0 0,0 34.953,4 36.196,0 32.579,7 30,0 3,0 4,0 3.136,8 1.929,4 454,4 0,0 0,0 0,0 ND 0,0 0,0 ND 38.128,4 33.038,1

ENERGIA ADQUIRIDA 24.593,0 22.690,0 17.156,0 79.622,8 79.018,3 80.477,9 8.899,0 9.134,0 7.894,1 2.929.043,1 2.702.775,4 2.801.919,6 79.902,2 84.451,0 80.455,2 ND 116.168,0 103.301,0 ND 3.014.236,7 3.091.203,8

Eletricidade 24.593,0 22.690,0 17.156,0 79.622,8 79.018,3 80.477,9 8.899,0 9.134,0 7.894,1 956.148,0 1.043.688,5 1.118.351,2 79.902,2 84.451,0 80.455,2 ND 116.168,0 103.301,0 ND 1.355.149,8 1.407.635,5

Eletricidade Mercado 
Cativo

24.593,0 5.895,0 14.939,0 ND ND ND ND ND 5.930,7 ND ND ND ND 76.783,0 63.732,7 ND ND ND ND ND ND

Eletricidade Mercado 
Livre de Energia

0,0 16.795,0 2.217,0 ND ND ND ND ND 1.963,4 ND ND ND ND 7.668,0 16.722,6 ND ND ND ND ND ND

Vapor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.972.895,1 1.659.086,8 1.683.568,4 0,0 0,0 0,0 ND 0,0 0,0 ND 1.659.086,8 1.683.568,4

Consumo total 25.413,0 23.406,0 17.288,1 316.010,2 308.068,8 312.766,5 9.726,0 10.084,0 9.214,7 8.072.817,1 7.960.889,6 8.143.101,4 134.300,0 116.814,3 92.908,9 ND 116.300,0 127.301,0 ND 8.535.562,7 8.702.580,6

ND: informação não disponível. 
1. Os principais combustíveis de fontes não renováveis utilizados são GLP, óleo diesel, gasolina, gás natural, óleo com-
bustível, metano, tail gas, óleo leve e mistura líquida.
2. Os principais combustíveis de fontes renováveis utilizados são etanol, biodiesel, álcool anidro e álcool hidratado.
3. Os valores do consumo de energia de 2018 e 2019 foram revistos, pois consideravam, erroneamente, gases de 
refrigeração do ar-condicionado, já contabilizado no indicador de consumo de energia elétrica.
4. Os dados de 2019 e 2020 consideram o consumo de combustíveis e de energia na unidade industrial de Pasadena 
(Estados Unidos). Os dados de 2019 publicados no relatório anterior foram atualizados, considerando o novo escopo.

ND: informação não disponível. 
1. Inclui GLP, Diesel, R-410 A, CO2, CH4, NO2, N2O, PFCs, HFCs, SF6, NF3 e gases refrigerantes.
2. CO2, CH4 e NO2.
3. Compra de energia elétrica. Fator de emissão considera Sistema Interligado Nacional. Na Oxiteno, são consideradas 
as matrizes energéticas dos países em que a empresa opera.
4. Considera viagens aéreas corporativas, transporte terrestre relacionado às operações (resíduos e colaboradores), 
transporte de produtos downstream (marítimo, rodoviário e aéreo).
5. O inventário de GEE cobre todas as empresas controladas operacionalmente pela Ipiranga, com exceção das lojas 
próprias am/pm. Essa operação foi iniciada no segundo semestre de 2020, e os dados relacionados não estão disponí-
veis para integrar o cálculo.

5. Em 2020, o gerador foi desativado.
6. Considera escritórios administrativos, quatro centros de distribuição (CDs) da rede am/pm, bases próprias, pools pró-
prios, escritórios operacionais com faturas de consumo próprio e pools terceiros (consumo ponderado, incluindo o consumo 
dos escritórios operacionais localizados nesses locais). A Ipiranga utiliza sistemas de autogeração de energia que conso-
mem combustíveis não renováveis: diesel, utilizado em geradores; gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP) e gasolina, 
utilizados em sistemas de aquecimento; e óleo combustível, que é aplicado na geração de vapor no Pool de Paulínia (SP). 
7. O consumo de combustível de fonte não renovável de 2019 considera apenas o óleo diesel usado em geradores. A partir 
de 2020, a Extrafarma passou a contabilizar também o consumo de óleo diesel e gasolina de sua frota de veículos.
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Captação de água1 2020 – Grupo Ultra (m3) GRI 303-3

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO3 IPIRANGA EXTRAFARMA GRUPO ULTRA

Água de superfície 148,00 - 1.719,00 23.160,11 5.771,03 - 30.798,14

Água subterrânea 7.903,00 41.530,24 - 181.799,00 25.765,39 - 256.997,63

Água de terceiros 2.141,00 92.895,482 427.141,40 5.472.141,84 82.199,82 57.162,00 6.133.681,54

Total 10.192,00 134.425,72 428.860,40 5.677.100,95 113.736,25 57.162,00 6.421.477,31

1. A Holding, Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e Extrafarma não contam com controles estruturados sobre o tema, poden-
do informar somente sobre a qualidade dos volumes captados de terceiros (predominantemente empresas de sanea-
mento e uma pequena parte de caminhões-pipa), que é 100% água doce. Todo o volume captado pela Oxiteno é de 
água doce, com até 1.000 mg de sólidos totais por litro, independentemente da fonte de captação.
2. Os volumes fornecidos por empresas de saneamento representam cerca de 90% do total de água de terceiros na 
Ultragaz. O restante corresponde à aquisição de galões de água para consumo humano e à captação de águas pluviais, 
que não é monitorada em separado.
3. Do total captado pela Oxiteno em 2020, 78.355,01 m3 foram captados de regiões classificadas como de estresse 
hídrico para abastecer as unidades de Guadalajara e San Juan Del Río, no México. Desse montante, 56.176,00 m3 se 
referem à água subterrânea e 22.179,01 m3 se referem à água de terceiros. As demais empresas não fizeram a identifi-
cação sobre a captação em zonas de estresse hídrico.

Descarte de água1 2020 – Grupo Ultra (m3) GRI 303-4

HOLDING ULTRAGAZ2 ULTRACARGO3 OXITENO4 IPIRANGA EXTRAFARMA5 GRUPO ULTRA

Descarte em 
corpo hídrico - - - 603.180,83 1.670,23 - 604.851,06

Descarte 
em água 
subterrânea

- - - - 36.014,21 - 36.014,21

Redes 
coletoras ou 
empresas de 
tratamento 

8.618,00 56.809,44 11.549.032,00 1.719.830,00 37.876,87 25.516,00 13.397.682,31

Total 8.618,00 56.809,44 11.549.032,00 2.323.010,83 75.561,31 25.516,00 14.038.547,58

1. A Holding, Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e Extrafarma não controlam de forma estruturada essa informação. Todo o 
volume descartado pela Oxiteno é de água doce.
2. A Ultragaz não monitora os volumes descartados em corpos hídricos, somente a qualidade do efluente, que segue os 
requisitos legais pertinentes.
3. O total descartado supera o captado porque inclui a gestão de águas pluviais e subterrâneas (que minam do chão), 
com potencial de contaminação. A empresa recolhe esses volumes e os descarta como efluentes. Inclui o descarte em 
rede coletora de esgoto e os volumes destinados a empresas terceiras, responsáveis pelo tratamento dos efluentes an-
tes do descarte em corpo hídrico, em processos alinhados à legislação ambiental.
4. Do total descartado pela Oxiteno em 2020, 17.121,00 m3 foram descartados de regiões classificadas como de estres-
se hídrico (unidades de Guadalajara e San Juan Del Río, no México). As demais empresas não fizeram a identificação 
sobre descarte em zonas de estresse hídrico.
5. Considera somente os volumes faturados de esgoto pelas concessionárias locais de saneamento, o que não cobre a 
totalidade do descarte. Algumas concessionárias não realizam a cobrança pelo serviço. Há, ainda, algumas unidades, 
onde a rede de esgoto não está disponível e o descarte é realizado em fossas sépticas.

Conformidade ambiental GRI 307-1

Multas 
significativas 2019 2020

Ultragaz R$ 98.100 R$ 0,00

Ultracargo R$ 14.5451 R$ 0,002

Oxiteno US$ 7.5003 R$ 960,00

Ipiranga R$ 50.0004 R$ 0.00

Extrafarma R$ 4.0005 R$ 0,00

1. O valor difere do divulgado em 2019. No relatório ante-
rior, foram consideradas duas multas no valor de  
R$ 13.265 cada, que ainda estavam em tramitação. A pri-
meira foi paga no valor corrigido de R$ 14.545. A segunda 
ainda aguarda julgamento do recurso administrativo. 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS |  
CULTURA INOVADORA, INCLUSIVA E DE EXCELÊNCIA

Colaboradores 2020 – Grupo Ultra GRI 102-8 

HOLDING1 ULTRAGAZ ULTRACARGO2 OXITENO IPIRANGA3 EXTRAFARMA GRUPO ULTRA5

H M H M H M H M H M H M H M

POR CONTRATO DE TRABALHO

Permanente 212 191 2.816 581 745 149 1.306 546 2.560 795 2.199 3.722 9.838 5.984

Temporário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POR TIPO DE EMPREGO

Jornada integral 212 191 2.786 580 745 149 1.306 546 2.555 791
ND4 ND

Período parcial 0 0 30 1 0 0 0 0 5 4

POR REGIÃO

Centro-Oeste 0 159 0 0 119 0 278

Nordeste 0 675 408 360 280 3.017 4.740

Norte 0 31 0 0 141 2.046 2.218

Sudeste 403 2.058 486 849 2.391 858 7.045

Sul 0 474 0 46 424 0 944

Operações 
internacionais NA NA NA 597 NA NA 597

POR GÊNERO 212 191 2.816 581 745 149 1.306 546 2.560 795 2.199 3.722 9.838 5.984

Total 403 3.397 894 1.852 3.355 5.921 15.822
 
ND: informação não disponível.
NA: não se aplica.
1. Não considera dois colaboradores da UVC Investimentos. 
2. Não considera 31 colaboradores da joint venture União Vopak.
3. Consolida as informações de todos os negócios do Grupo Ultra no segmento de combustíveis.
4. A jornada parcial se limita aos farmacêuticos folguistas ou que atuam em regime de escala de 6h, que representam 
menos de 3% do quadro funcional.
5. Não considera os 68 colaboradores da plataforma abastece aí. 

2. As multas relacionadas aos vazamentos nos terminais de 
Santos (SP) e do Itaqui (MA) ainda aguardam julgamento dos 
recursos administrativos. 
3. O relatório anterior divulgou erroneamente que a empresa 
não havia registrado multa em 2019.
4. Consta no relatório de 2019 auto de infração no valor de 
R$ 22,5 milhões, decorrente de um acidente com vazamento de 
produto entre dois veículos de carga, um deles de uma contrata-
da de transporte de combustível. Trata-se de processo relevante, 
no qual não houve contribuição da Ipiranga no incidente, e ob-
serva-se a desproporcionalidade da multa diante da extensão do 
dano e aos trabalhos de remediação. O caso segue aguardando 
julgamento da defesa.
5. O valor difere do divulgado em 2019. No relatório anterior, 
foram considerados os valores de dois autos de infração da 
Extrafarma, dos quais a empresa recorreu. As ações ainda se-
guiam pendentes em 2020, e os valores ainda não foram pagos 
pela empresa.
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HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO1 IPIRANGA2 EXTRAFARMA

Contratações Taxa de 
rotatividade 

(%)

Contratações Taxa de 
rotatividade 

(%)

Contratações Taxa de 
rotatividade 

(%)

Contratações Taxa de 
rotatividade 

(%)

Contratações Taxa de 
rotatividade 

(%)

Contratações Taxa de 
rotatividade 

(%)Total Taxa (%) Total Taxa (%) Total Taxa (%) Total Taxa (%) Total Taxa (%) Total Taxa (%)

POR GÊNERO

Homens 57 26,9% 25,2% 294 10,4% 10,6% 212 28,5% 21,4% 96 7,4% 11,3% 293 11,4% 15,4% 460 7,8% 22,9%

Mulheres 55 28,8% 26,2% 87 14,8% 15,5% 51 34,2% 26,5% 69 12,6% 18,1% 209 26,3% 23,4% 531 9,0% 16,2%

POR REGIÃO

Centro-Oeste 0 0,0% 0,0% 33 21,0% 19,4% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 16 13,4% 15,5% 0 0,0% 0,0%

Nordeste 0 0,0% 0,0% 46 6,6% 8,3% 105 25,7% 18,5% 21 5,8% 5,7% 41 14,6% 16,6% 526 8,9% 19,1%

Norte 0 0,0% 0,0% 6 20,7% 19,0% 0 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 17 12,1% 14,5% 230 3,9% 14,5%

Sudeste 112 27,8% 25,7% 240 11,7% 11,8% 158 32,5% 25,4% 103 12,1% 11,1% 376 15,7% 17,8% 235 4,0% 27,7%

Sul 0 0,0% 0,0% 56 11,9% 11,4% 0 0,0% 0,0% 1 2,2% 4,3% 52 12,3% 13,9% 0 0,0% 0,0%

POR FAIXA ETÁRIA

Menos de 
30 anos 42 37,2% 25,4% 174 24,9% 19,5% 69 39,9% 26,0% 61 24,4% 16,8% 257 25,3% 21,3% 593 10,0% 27,8%

De 30 a 50 
anos 69 25,5% 26,3% 207 10,1% 12,4% 184 27,7% 21,2% 63 7,6% 7,5% 244 11,7% 14,7% 387 6,5% 12,8%

Acima de 
50 anos 1 5,3% 19,4% 0 0,0% 0,0% 10 17,5% 22,8% 1 0,6% 7,0% 1 0,4% 19,3% 11 0,2% 1,3%

Total 112 27,8% 25,7% 381 11,2% 11,5% 263 29,4% 22,3% 165 8,9% 13,3% 502 15,0% 17,0% 991 16,7% 18,7%

Contratações e rotatividade 2020 GRI 401-1

Taxa de contratação: contratados/total de colaboradores.
Taxa de rotatividade: (contratados + demitidos)/2/total de colaboradores.
1. Os dados por região e por faixa etária nesta tabela se referem apenas à operação no Brasil. Na operação interna-
cional, houve 40 contratações em 2020. As taxas de contratação e rotatividade por país são apresentadas na tabela 
complementar.
2. Consolida as informações de todos os negócios do Grupo Ultra no segmento de combustíveis.

OXITENO – Contratação e rotatividade por país
Contratações

Taxa de rotatividade (%)
Total Taxa (%)

Brasil 125 10,0% 9,3%

México 26 7,5% 12,8%

Uruguai 0 0,0% 5,8%

Estados Unidos 12 9,7% 12,1%

Escritórios comerciais 2 8,3% 8,3%
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Diversidade 2020 – Grupo Ultra  GRI 405-1

HOLDING (%)
Gênero Faixa etária Pessoas com 

deficiência1Homens Mulheres Até 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

Conselho de Administração 85,7% 14,3% 0,0% 7,1% 92,9%

Colaboradores

Presidência 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Direção 66,7% 33,3% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0%

Gerência 63,3% 36,7% 0,0% 90,0% 10,0% 6,7%

Coordenação 53,3% 46,7% 5,0% 91,7% 3,3% 1,7%

Administrativo 51,0% 49,0% 35,9% 60,1% 3,9% 2,3%

Total de colaboradores 52,9% 47,1% 28,0% 67,5% 4,5% 2,5%

1. Há diversas ações em andamento para aumentar essa participação.

ULTRAGAZ (%)
Gênero Faixa etária Pessoas com 

deficiência1Homens Mulheres Até 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

Presidência 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Direção 83,3% 16,7% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Gerência 91,2% 8,8% 7,1% 75,2% 17,7% 0,0%

Coordenação 75,3% 24,7% 16,6% 75,3% 8,1% 0,3%

Administrativo 49,1% 50,9% 36,7% 56,9% 6,4% 6,4%

Operacional 99,3% 0,7% 13,1% 56,9% 30,0% 4,7%

Total 82,9% 17,1% 19,1% 60,6% 20,3% 4,2%

1. Está em andamento um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que visa alcançar 5% de participação desse públi-
co nos quadros da empresa.

ULTRAGAZ (%)
Etnia/raça/cor

Pretos Pardos Brancos Amarelos Indígenas Não declarada

Presidência 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Direção 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Gerência 0,9% 10,6% 71,7% 1,8% 0,0% 15,0%

Coordenação 2,2% 18,2% 59,2% 1,9% 0,0% 18,5%

Administrativo 4,4% 22,7% 53,4% 0,6% 0,0% 18,9%

Operacional 12,3% 28,4% 44,1% 0,3% 0,0% 14,9%

Total 8,3% 24,6% 49,9% 0,7% 0,0% 16,4%

ULTRACARGO (%)
Gênero Faixa etária Pessoas com 

deficiência1Homens Mulheres Até 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

Presidência 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Direção 100,0% 0,0% 0,0% 33,0% 67,0% 0,0%

Gerência 86,0% 14,0% 0,0% 83,0% 17,0% 3,0%

Coordenação 78,0% 22,0% 4,0% 87,0% 9,0% 0,0%

Administrativo 58,0% 42,0% 25,0% 71,0% 4,0% 10,0%

Operacional 97,0% 3,0% 23,0% 72,0% 5,0% 3,0%

Total 83,0% 17,0% 20,0% 74,0% 6,0% 4,0%

1. Em linha com a exigência legal.

ULTRACARGO (%)
Etnia/raça/cor

Pretos Pardos Brancos Amarelos Indígenas

Presidência 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Direção 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0%

Gerência 2,9% 11,4% 82,9% 2,8% 0,0%

Coordenação 13,5% 24,8% 58,2% 3,5% 0,0%

Administrativo 7,9% 36,3% 55,4% 0,4% 0,0%

Operacional 15,4% 46,4% 36,9% 1,3% 0,0%

Total 12,5% 38,8% 47,2% 1,5% 0,0%

A divisão por categoria funcional considerou:

 – Direção: todos os níveis de diretores;

 – Gerência: todos os níveis de gerentes e gerentes executivos;

 – Coordenação: todos os níveis de coordenação, supervisão e consultores;

 – Administrativo: todos os níveis de analistas e especialistas;

 – Operacional: todos os níveis de auxiliares e assistentes.

 – Na Holding, o nível Operacional foi integrado ao Administrativo.

Obs.: A Holding e a Extrafarma ainda não monitoram dados de etnia/raça/cor.
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Diversidade 2020 – Grupo Ultra  GRI 405-1

OXITENO BRASIL (%)
Gênero Faixa etária Pessoas com 

deficiênciaHomens Mulheres Até 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

Presidência 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Direção 20,0% 80,0% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0%

Gerência 65,2% 34,8% 0,0% 83,0% 17,0% 1,8%

Coordenação 71,0% 29,0% 2,2% 73,1% 24,7% 3,2%

Administrativo 46,6% 53,4% 29,2% 61,0% 9,8% 6,8%

Operacional 88,0% 12,0% 19,5% 66,6% 13,9% 2,1%

Total 70,5% 29,5% 20,0% 66,4% 13,6% 3,8%

OXITENO BRASIL (%)
Etnia/raça/cor

Pretos Pardos Brancos Amarelos Indígenas

Presidência 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Direção 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Gerência 1,8% 0,9% 96,4% 0,9% 0,0%

Coordenação 0,0% 10,8% 84,9% 4,3% 0,0%

Administrativo 4,1% 7,6% 86,3% 1,7% 0,2%

Operacional 12,3% 21,4% 65,4% 0,9% 0,0%

Total 7,4% 13,6% 77,4% 1,4% 0,1%

IPIRANGA (%)
Gênero Faixa etária Pessoas com 

deficiênciaHomens Mulheres Até 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

Presidência 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Direção 83,3% 16,7% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0%

Gerência 75,7% 24,3% 4,5% 73,9% 21,6% 0,0%

Coordenação 79,9% 20,1% 12,0% 77,2% 10,8% 0,2%

Administrativo 66,2% 33,8% 33,9% 55,3% 5,8% 1,6%

Operacional 92,3% 7,7% 25,5% 67,3% 7,2% 0,6%

Total 76,3% 23,7% 30,3% 62,3% 7,5% 1,0%

Obs.: Dados consolidados de todos os negócios de combustíveis do Grupo Ultra.

EXTRAFARMA (%)
Gênero Faixa etária Pessoas com 

deficiência1Homens Mulheres Até 30 anos De 30 a 50 anos Mais de 50 anos

Presidência 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%

Direção 75,0% 25,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Gerência 76,2% 23,8% 0,0% 95,2% 4,8% 0,0%

Coordenação 68,2% 31,8% 10,2% 83,0% 6,8% 0,0%

Administrativo 42,5% 57,5% 42,5% 55,3% 2,3% 0,0%

Operacional 36,2% 63,8% 40,2% 55,5% 4,3% 3,3%

Total 37,1% 62,9% 39,7% 56,0% 4,3% 3,3%

1. Há diversas ações em andamento para aumentar essa participação. 

IPIRANGA (%)
Etnia/raça/cor

Pretos Pardos Brancos Amarelos Indígenas

Presidência 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Direção 0,0% 0,0% 83,3% 16,7% 0,0%

Gerência 0,9% 3,6% 94,6% 0,9% 0,0%

Coordenação 1,0% 16,8% 80,8% 1,4% 0,0%

Administrativo 3,3% 16,5% 79,0% 1,0% 0,2%

Operacional 9,4% 27,9% 61,7% 0,8% 0,2%

Total 4,8% 19,5% 74,5% 1,0% 0,1%

Obs.: Dados consolidados de todos os negócios de combustíveis do Grupo Ultra.
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GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | SAÚDE E SEGURANÇA

Saúde e segurança do trabalho 2019 GRI 403-9 

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO IPIRANGA EXTRAFARMA GRUPO ULTRA

COLABORADORES

Total de horas trabalhadas ND 7.469.505 1.547.030 3.715.857 5.432.500 15.240.896 33.405.788

Óbitos  (total) ND 0 0 0 0 0 0

Óbitos (índice) ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acidentes de trabalho com consequência grave (total)1 ND 0 0 8 0 0 8

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice)2 ND 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,24

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total)3 ND 24 2 2 8 18 54

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice)2 ND 3,21 1,29 0,54 1,47 1,18 1,62

Acidentes de trabalho (total)4 ND 53 4 10 11 18 96

Taxa de frequência de acidentes2  4 ND 7,10 2,59 2,69 2,02 1,18 2,87

Taxa de gravidade5 ND 69,88 7,76 114,11 10,86 11,61 35,74

OUTROS TRABALHADORES COM ATIVIDADE EM LOCAL DE TRABALHO CONTROLADO  
PELA ORGANIZAÇÃO6

Total de horas trabalhadas ND 3.432.494 2.875.288 3.402.093 1.165.833 ND 10.875.708

Óbitos  (total) ND 0 0 0 0 0 0

Óbitos (índice) ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acidentes de trabalho com consequência grave (total)1 ND 0 0 3 0 0 3

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice)2 ND 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00 0,28

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total)3 ND 15 1 4 0 0 20

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice)2 ND 4,37 0,35 1,18 0,00 0,00 1,84

Acidentes de trabalho (total)4 ND 17 5 7 0 0 29

Taxa de frequência de acidentes2  4 ND 4,95 1,74 2,06 0,00 0,00 2,67

Taxa de gravidade5 ND ND 3,48 8,82 0,00 0,00 3,68

ND: informação não disponível.
1. Acidentes que geram lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período 
acima de seis meses. Não inclui óbitos. 
2. Os índices são calculados a partir da fórmula: Nº de acidentes x 1.000.000 / Horas-
homem trabalhadas (HHT).
3. Acidentes com afastamento. Inclui óbitos.
4. Considera acidentes com afastamento e sem afastamento (lesões leves atendidas no 
local de trabalho).
5. Considera a fórmula: (Nº dias perdidos x 1.000.000)/ HHT. 
6. Considera diferentes grupos de terceiros que atuam em cada empresa. Na Ultracargo, 
abrange atividades de manutenção, obras, serviços de limpeza e de segurança. Na 
Ipiranga, estão os serviços de conservação, limpeza, manutenção e segurança 
patrimonial e atividades operacionais nas bases da empresa.

Os principais tipos de acidente por empresa foram:
Ultragaz: contusão, corte, luxação e fratura (empregados); movimentação de 
vasilhame (outros trabalhadores); 
Ultracargo: com o baixo número de acidentes com vítimas e feridos, não é possível 
criar uma categorização dos principais tipos; 
Oxiteno: contato com produtos químicos, cortes, queimaduras; 
Ipiranga: queda de mesmo nível ou nível diferente, aprisionamento de pé; 
Extrafarma: queda de mesmo nível ou nível diferente, queda de material, 
prensamento.
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Saúde e segurança do trabalho 2018 GRI 403-9 

HOLDING ULTRAGAZ ULTRACARGO OXITENO IPIRANGA EXTRAFARMA GRUPO ULTRA

COLABORADORES

Total de horas trabalhadas ND 7.725.673 1.437.564 3.833.555 5.377.667 18.913.700 37.288.159

Óbitos  (total) ND 1 0 0 0 0 1

Óbitos (índice) ND 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

Acidentes de trabalho com consequência grave (total)1 ND 0 0 9 0 0 9

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice)2 ND 0,00 0,00 2,35 0,00 0,00 0,24

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total)3 ND 23 0 ND 3 19 45

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice)2 ND 2,98 0,00 ND 0,56 1,00 1,21

Acidentes de trabalho (total)4 ND 64 4 9 5 19 101

Taxa de frequência de acidentes2  4 ND 8,28 2,78 2,35 0,93 1,00 2,71

Taxa de gravidade5 ND 848,86 0,00 110,08 6,32 8,72 192,53

OUTROS TRABALHADORES COM ATIVIDADE EM LOCAL DE TRABALHO CONTROLADO  
PELA ORGANIZAÇÃO6

Total de horas trabalhadas ND 4.444.444 2.583.396 3.262.281 1.144.000 ND 11.434.121

Óbitos  (total) ND 0 0 0 0 0 0

Óbitos (índice) ND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acidentes de trabalho com consequência grave (total)1 ND 0 0 3 0 0 3

Acidentes de trabalho com consequência grave (índice)2 ND 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,26

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (total)3 ND 8 0 ND 0 0 8

Acidentes de trabalho de comunicação obrigatória (índice)2 ND 1,80 0,00 ND 0,00 0,00 0,70

Acidentes de trabalho (total)4 ND 8  2 3 0 0  13

Taxa de frequência de acidentes2  4 ND 1,80 0,77 0,92 0,00 0,00 1,14

Taxa de gravidade5 ND ND 0,00 18,09 0,00 0,00 5,16

ND: informação não disponível.
1. Acidentes que geram lesão ou limitação das capacidades do trabalhador por período 
acima de seis meses. Não inclui óbitos. 
2. Os índices são calculados a partir da fórmula: Nº de acidentes x 1.000.000 / Horas-
homem trabalhadas (HHT).
3. Acidentes com afastamento. Inclui óbitos.
4. Considera acidentes com afastamento e sem afastamento (lesões leves atendidas no 
local de trabalho).
5. Considera a fórmula: (Nº dias perdidos x 1.000.000)/ HHT. 
6. Considera diferentes grupos de terceiros que atuam em cada empresa. Na Ultracargo, 
abrange atividades de manutenção, obras, serviços de limpeza e de segurança. Na 
Ipiranga, estão os serviços de conservação, limpeza, manutenção e segurança 
patrimonial e atividades operacionais nas bases da empresa.

Os principais tipos de acidente por empresa foram: 
Ultragaz: contusão, corte, luxação e fratura (empregados); movimentação de 
vasilhame (outros trabalhadores); 
Ultracargo: com o baixo número de acidentes com vítimas e feridos, não é possível 
criar uma categorização dos principais tipos; 
Oxiteno: contato com produtos químicos, cortes, queimaduras; 
Ipiranga: queda de mesmo nível ou nível diferente, aprisionamento de pé; 
Extrafarma: queda de mesmo nível ou nível diferente, queda de material, 
prensamento.
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Sumário  
de conteúdo 
da GRI GRI 102-55

Norma GRI 101: Fundamentos 2016 

Norma GRI 102: Conteúdos gerais 2016 (aplicada a todos os conteúdos identificados com o número 102)

CONTEÚDO PÁGINA/RESPOSTA/URL

102-1 Nome da organização Ultrapar Participações S.A.

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços 13

102-3 Localização da sede da organização 13

102-4 Local de operações 13

102-5 Natureza da propriedade e forma jurídica 13

102-6 Mercados atendidos 13

102-7 Porte da organização 15 a 19 e 61

102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores 135

102-9 Cadeia de fornecedores 104 a 107

102-10  Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de 
fornecedores

Foram criadas a Ultra Venture Capital 
(UVC) e a empresa abastece aí, con-
forme descrito nas páginas 42 e 43. 
Outras	mudanças	menos	significativas,	
relacionadas à evolução dos negócios, 
são descritas da página 46 à 52.

102-11 Princípio ou abordagem da precaução

O Grupo Ultra não aplica diretamente o 
Princípio da Precaução, mas o planeja-
mento estratégico e a condução dos 
negócios incluem a gestão e a redução de 
riscos e impactos. Os principais processos 
são descritos nas páginas 71 e 72 (gestão 
de riscos) e 79 e 80 (mudanças climáticas).

102-12 Iniciativas externas 24 e 25

102-13 Participação em associações 129

102-14 Declaração do mais alto executivo 8 a 11

102-16 Valores, princípios, normas e códigos de comportamento 13 e 71

102-18 Estrutura de governança 27

Norma GRI 101: Fundamentos 2016 

Norma GRI 102: Conteúdos gerais 2016 (aplicada a todos os conteúdos identificados com o número 102)

CONTEÚDO PÁGINA/RESPOSTA/URL

102-40 Lista de grupos de stakeholders 66 e 67

102-41 Acordos de negociação coletiva

Todos os colaboradores da Holding, 
Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e 
Extrafarma são cobertos por acordos de 
negociação coletiva. Na Oxiteno, a co-
bertura alcança 80,1% dos colaboradores. 

102-42 Identificação e seleção de stakeholders 66 e 67

102-43 Abordagem para engajamento de stakeholders 66 e 67

102-44 Principais preocupações e tópicos levantados 68 e 69

102-45  Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

Assim como as Demonstrações Fi-
nanceiras, disponíveis no site https://
ri.ultra.com.br/Download.aspx?Arqui-
vo=sYEKNsP91Sax85wbob9aBg==, este 
relatório cobre todas as empresas 
controladas pelo Grupo Ultra.

102-46  Definição do conteúdo do relatório e dos limites dos tópicos 
materiais 4

102-47 Lista de tópicos materiais 5

102-48 Reformulação de informações Os casos de reformulação são excep-
cionais e apontados claramente.

102-49 Alterações no relato

Para uma melhor cobertura dos temas 
de	eficiência	das	operações,	foram	
incluídos os conteúdos da GRI relaciona-
dos a água. Além disso, foram aplicadas 
as versões mais atualizadas das Normas 
GRI para os aspectos cobertos, indepen-
dentemente da sua obrigatoriedade.

102-50 Período coberto pelo relatório 4

102-51 Data do relatório mais recente Julho/2020

102-52 Ciclo de emissão de relatórios Anual

102-53 Contato para perguntas sobre o relatório sustentabilidade@ultra.com.br

102-54 Declarações de relato em conformidade com as Normas GRI Este relatório foi preparado em conformi-
dade com as Normas GRI: opção Essencial.

102-55 Sumário de conteúdo da GRI 146 a 151

102-56 Asseguração externa

O	Relatório	não	passou	por	verificação	
externa e somente os dados de desem-
penho extraídos das Demonstrações 
Financeiras do Grupo foram auditados.

Para o Materiality Disclosures Service, a GRI conferiu que o Sumário de Conteúdo da GRI é claramente 
apresentado no relatório e as referências aos conteúdos 102-40 a 102-49 estão alinhadas aos textos e 
seções da publicação. O serviço foi realizado com base na versão em português do relatório.
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Norma GRI Conteúdo Página/Resposta/URL Indicador SASB 
relacionado

GRI 201: Desempenho 
econômico 2016

 201-2 Implicações financeiras e 
outros riscos e oportunidades de-
correntes de mudanças climáticas

79

GRI 302: Energia 2016

302-1 Consumo de energia dentro 
da organização 85, 91, 132 e 133 EM-CM-130a.1

302-3 Intensidade energética 90

302-4 Redução do consumo de 
energia 88 e 89

GRI 305: Emissões 
2016

305-1 Emissões diretas (Escopo 1) 
de gases de efeito estufa (GEE) 83, 132 e 133 EM-RM 110a.1

305-2 Emissões indiretas (Escopo 
2) de GEE provenientes da aquisi-
ção de energia 

83, 132 e 133

305-3 Outras emissões indiretas 
(Escopo 3) de GEE 83, 132 e 133

305-4 Intensidade de emissões 
de GEE 83

Tema material: Operações ecoeficientes

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

68 e 85
Os principais impactos relacio-
nados ao tema se concentram 
na sociedade e no meio ambien-
te, e são causados pela empresa.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 85

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 85

GRI 303: Água e 
efluentes 2018

303-3 Captação de água 85, 89, 91 e 134 EM-RM 140a.1
EM-RM 140a.2

303-4 Descarte de água 92 e 134

GRI 306: Resíduos 
2020

306-3 Resíduos gerados 93 EM-RM 150a.1

306-4 Resíduos não destinados 
para disposição final 93 EM-RM 150a.1

306-5 Resíduos destinados para 
disposição final 93

1. Indicadores SASB:
EM-CM-130a.1 Energia total consumida, porcentagem fornecida pelo Sistema Integrado Nacional, porcentagem 
alternativa, porcentagem de energia renovável.
EM-RM 110a.1 Emissões brutas globais de Escopo 1, porcentagem coberta por regulamentos que limitem emissões.
EM-RM 110a.2 Discussões sobre estratégia ou plano de longo e curto prazo para gerenciar emissões de Escopo 1, 
metas de redução de emissões, e análise do desempenho versus as metas.
EM-RM 140a.1 Quantidade de água doce captada, porcentagem reciclada, porcentagem captada em regiões de nível 
de Padrão de Estresse Hídrico classificado como Alto ou Extremamente Alto.
EM-RM 140a.2 Número de incidentes de não conformidade associados a licenças, normas e regulamentação sobre a 
qualidade da água.
EM-RM 150a.1 Quantidade de resíduos sólidos perigosos produzidos, porcentagem reciclada.

Norma GRI Conteúdo Página/Resposta/URL Indicador SASB 
relacionado

PILAR: GOVERNANÇA

Tema material: Ética e integridade

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

68 e 71
Os principais impactos relacio-
nados ao tema acontecem na 
sociedade em geral e são causa-
dos pela empresa.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 71

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 71

GRI 205: Combate à 
corrupção 2016

205-1 Operações avaliadas quanto 
a riscos relacionados à corrupção 72

205-2 Comunicação e capacita-
ção em políticas e procedimentos 
de combate à corrupção

73

205-3 Casos confirmados de cor-
rupção e medidas tomadas 71

Tema: Privacidade de dados   

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

68 e 75
Os clientes são os principais 
impactados pelo tema e pelas 
ações da empresa.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 75

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 75

GRI 418: Privacidade 
do cliente 2016

418-1 Queixas comprovadas rela-
tivas à violação da privacidade e 
perda de dados de clientes

76

Pilar: RECURSOS E MEIO AMBIENTE

Tema material: Transição energética

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

68 e 79
A sociedade e o meio ambiente 
são impactados pela gestão que 
a empresa faz das mudanças 
climáticas e, indiretamente, pe-
las atividades de fornecedores 
e clientes. Ao mesmo tempo, a 
empresa e seu modelo de negó-
cios sofrem impactos relacio-
nados ao tema, ocasionados de 
forma difusa pela sociedade.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 79 EM-RM 110a.2

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 79 EM-RM 110a.2

1
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Norma GRI Conteúdo Página/Resposta/URL Indicador SASB 
relacionado

Não aplicavel Relacionamento com revendedores 102 e 103

PILAR: GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

Tema material: Cultura inovadora, inclusiva e de excelência

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

69 e 109 
Os colaboradores são impac-
tados mais diretamente pela 
gestão que a empresa faz do 
tema,	mas	os	reflexos	dessa	re-
lação se manifestam também na 
sociedade e na própria empresa.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 109

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 109

GRI 401: Emprego 
2016

401-1 Novas contratações e rota-
tividade de empregados 111, 136 e 137

GRI 404: Capacitação 
e educação 2016

404-1 Média anual de horas de 
treinamento por empregado 115

GRI 405: Diversidade 
e igualdade de 
oportunidades 2016

405-1 Diversidade em órgãos de 
governança e empregados 119, 138 e 139

 405-2 Proporção entre o salário-
-base e a remuneração recebidos 
por mulheres e por homens

118

Tema material: Saúde e segurança

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

69 e 120 
Os colaboradores são impac-
tados mais diretamente pela 
gestão que a empresa faz do 
tema,	mas	os	reflexos	dessa	re-
lação se manifestam também na 
sociedade e na própria empresa.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 120

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 120

GRI 403: Saúde 
e segurança do 
trabalho 2018

403-3 Serviços de saúde do tra-
balho 120 e 121 EM-RM 320a.2

403-4 Participação dos trabalha-
dores, consulta e comunicação 
aos trabalhadores referentes a 
saúde e segurança do trabalho

122 a 124

403-6 Promoção da saúde do 
trabalhador 120 e 121

403-9 Acidentes de trabalho 126, 127, 142, 143, 144 e 145 EM-RM 320a.1

2. Indicadores SASB:
EM-RM 320a.1 Taxa total de incidentes registrados (TRIR), taxa de óbitos, taxa de frequência de incidentes com potencial 
de risco de acidentes (NMFR) para os empregados que trabalham em tempo integral e os empregados contratados. 
EM-RM 320a.2 Discussões sobre os sistemas de gerenciamento utilizados na integração de uma cultura 
de segurança ocupacional.

Norma GRI Conteúdo Página/Resposta/URL Indicador SASB 
relacionado

GRI 307: 
Conformidade 
ambiental 2016

307-1 Não conformidade com leis 
e regulamentos ambientais 135

PILAR: VALOR COMPARTILHADO COM A SOCIEDADE 

Tema material: Responsabilidade com o entorno 

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

69 e 95
Os principais impactos são 
causados pela empresa e se 
manifestam nos públicos de 
relacionamento de forma geral.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 95

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 95

GRI 413: Comunidades 
locais 2016

413-1 Operações com engaja-
mento, avaliações de impacto e 
programas de desenvolvimento 
voltados à comunidade local

97 a 101

413-2 Operações com impactos 
negativos	significativos	–	reais	
e potenciais – nas comunidades 
locais

95 e 96

Tema material: Cadeia de valor 

GRI 103: Forma de 
gestão 2016

103-1 Explicação do tópico mate-
rial e seu limite

69, 102 e 104 
A empresa é, ao mesmo tempo, 
causa e objeto dos impactos na 
relação com seus fornecedores 
de forma geral. No que se refere 
ao impulso às boas práticas 
entre os parceiros, os principais 
impactos acontecem na socie-
dade de forma geral.

103-2 Forma de gestão e seus 
componentes 102 e 104

103-3 Avaliação da forma de 
gestão 102 e 104

GRI 308: Avaliação 
ambiental de 
fornecedores 2016

308-1 Novos fornecedores sele-
cionados com base em critérios 
ambientais

104 a 107

GRI 408: Trabalho 
infantil 2016

408-1 Operações e fornecedores 
com	risco	significativo	de	casos	
de trabalho infantil

104 a 107

GRI 409: Trabalho 
forçado ou análogo 
ao escravo 2016

409-1 Operações e fornecedores 
com	risco	significativo	de	casos	
de trabalho forçado ou análogo 
ao escravo

104 a 107

GRI 414: Avaliação 
social de 
fornecedores 2016

414-1 Novos fornecedores que fo-
ram selecionados usando critérios 
sociais

104 a 107

2
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Gerência de Relações 
com Investidores
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1.343 
– 8º andar
São Paulo (SP)
CEP: 01317-910
Telefone: +55 (11) 3177-7014
Fax: +55 (11) 3177-6107
E-mail: invest@ultra.com.br
www.ultra.com.br

Assessoria de imprensa
Néctar Comunicação Corporativa
Tel.: +55 11 5053-5123
www.nectarc.com.br

Banco Custodiante das 
ações da Ultrapar
Banco Bradesco S.A.
Departamento de Ações e Custódia
Núcleo Cidade de Deus, s/n°, Prédio 
Amarelo, 2º andar
Vila Yara – Osasco (SP) 
CEP: 06029-900
Telefone: 0800-7011616
Atendimento em todas as agências do 
Bradesco e via telefônica de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 18h

Informações corporativas

Banco Depositório dos ADRs
The Bank of New York Mellon Shareholders
Relations P.O Box 11258
Church Street Station
New York, New York 10286-1258
Telefone: +1 888 269 2377
Telefone para ligações de fora dos EUA:
+1 201 680 6825
E-mail: shrrelations@bnymellon.com

Auditoria das Demonstrações 
Contábeis
KPMG Auditores Independentes
Rua Arquiteto Olavo Redig Campos, 105
6º – 12º andar – Edifício EZ Towers
São Paulo (SP)
Telefone: +55 (11) 3940-1500

152 153
SOBRE O 
RELATÓRIO

DESTAQUES
2020

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

PERFIL ESTRUTURA 
E GESTÃO 

ESTRATÉGIA E 
DESEMPENHO

ESTRATÉGIA  
ESG

GOVERNANÇA RECURSOS E  
MEIO AMBIENTE

VALOR 
COMPARTILHADO 
COM A SOCIEDADE

GESTÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
DE PESSOAS

ANEXOS SUMÁRIO DE  
CONTEÚDO 
DA GRI

INFORMAÇÕES 
CORPORATIVAS

http://www.ultra.com.br
mailto:shrrelations@bnymellon.com


CRÉDITOS 

Coordenação-geral
Diretoria de Sustentabilidade e 
Assuntos Corporativos

Conteúdo técnico GRI, 
redação e design
Conecta Conteúdo e Sustentabilidade

Revisão 
Ana Paula Cardoso

Fotografia
Acervo CDM Ultra (página 26)
Acervo Extrafarma - Durville Cavalcanti (capa)
Acervo Ipiranga (capa)
Acervo Oxiteno (capa)
Acervo Ultracargo - Glener Uehara (capa)
Acervo Ultragaz (capa)
Marco Flavio dos Santos (página 38)
Pisco Del Gaiso (página 78)
Renato Stockler
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