
A Ultrapar é um grupo empresarial 
brasileiro com mais de 70 anos de 
história, que possui posição de liderança 
em seus mercados de atuação: 
distribuição de combustíveis, através da 
Ultragaz e da Ipiranga, especialidades 
químicas, por meio da Oxiteno, e 
armazenagem para granéis líquidos, 
através da Ultracargo.

Com 8,9 mil funcionários ao final 
de 2010, a Ultrapar atua em todo o 
território nacional e possui, através 
da Oxiteno, operações no México 
e na Venezuela, além de escritórios 
comerciais na Argentina, na Bélgica e 
nos Estados Unidos.

Ao longo dos últimos anos, através do 
planejamento e execução consistente 
de sua estratégia, a Ultrapar realizou 
uma série de aquisições e investimentos 
que a levaram a atingir um novo 
patamar financeiro e de escala de 
operações. A excelência na gestão e o 
foco na geração de valor, associados a 
seus fundamentos sólidos e à natureza 
resiliente de seus negócios, permitiram 
à Ultrapar atingir patamares recordes 
de EBITDA e lucro líquido em 2010, 
com crescimento de 24% e 74%, 
respectivamente, em relação ao ano 
anterior, completando 18 trimestres 
consecutivos de crescimento de 
EBITDA e apresentando uma das 
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• Nos últimos 10 anos, 
crescimento anual médio 

de 19% do EBITDA e 

20% do lucro líquido

• Valorização anual média 

de 29% das ações, 
com reinvestimento de 
dividendos

maiores valorizações entre as empresas 
negociadas no Ibovespa no ano. Com 
esses resultados obtidos em 2010, 
acumulamos, nos últimos 10 anos, 
crescimento anual médio de 19% do 
EBITDA e 20% do lucro líquido.

A Ultrapar possui ações listadas na 
BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros e na NYSE – New 
York Stock Exchange desde 1999. Em 
2010, a Ultrapar ocupou o primeiro 
lugar no ranking mundial das 50 
companhias de maior crescimento no 
setor de energia elaborado pela Platts, 
consultoria especializada no setor.
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