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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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liderança com diferenciais destacados. Com o foco nas atividades 
de armazenagem, a Ultracargo acelerou o ritmo de expansão de 
seus terminais e consequente crescimento de rentabilidade. Os 
três principais terminais da Ultracargo – Aratu, Santos e Suape – 
possuem atualmente projetos de investimentos em diferentes 
fases de execução que resultarão em crescimento equivalente a 
15% da capacidade existente da empresa.

A Ultragaz continuou se beneficiando dos programas de 
eficiência operacional implementados nos últimos anos, com 
foco no fortalecimento do relacionamento e no aprimoramento 
da qualidade das revendas. Em paralelo, o maior dinamismo da 
economia se refletiu positivamente nas vendas de GLP a granel, 
segmento em que a Ultragaz é líder destacada, e para o qual foi 
direcionada parte significativa de seus investimentos no ano.

Como resultado da evolução positiva em todos os negócios, a 
Ultrapar apresentou em 2010 patamares recordes de receita, 
EBITDA e lucro líquido.

A receita líquida da Ultrapar foi de R$ 42 bilhões em 2010, 
aumento de 18% sobre a receita líquida de 2009. O EBITDA 
consolidado da Ultrapar atingiu R$ 1.776 milhões em 2010, 
crescimento de 24% em relação a 2009. O lucro líquido totalizou 
R$ 765 milhões no ano, 74% superior ao do ano anterior. O 
índice de endividamento líquido sobre EBITDA de 2010 foi 
de 1,2 - inferior ao índice de 1,5 do final de 2009 - refletindo o 
crescimento de resultados e de geração de caixa. 

A Ipiranga, que concluiu em 2009 a aquisição da Texaco, 
consolidou em 2010 a captura dos benefícios previstos em 
seus resultados em um prazo menor do que o esperado 
inicialmente. A conclusão da integração da Texaco viabilizou 
a aceleração da sua estratégia de expansão, através de 
embandeiramentos e abertura de novos postos e da 
aquisição da Distribuidora Nacional de Petróleo Ltda. (“DNP”), 
a quarta maior distribuidora de combustíveis da região Norte. 
Em adição, como parte de sua estratégia de diferenciação, 
em 2010 a Ipiranga também expandiu em mais 188 novas 
unidades sua rede de franquias am/pm e Jet Oil, além da 
abertura de 18 padarias em suas lojas de conveniência. 

Na Oxiteno, as expansões de capacidade realizadas nos 
últimos anos se focaram em segmentos com crescimento 
maior que o da economia, o que possibilitou uma forte 
expansão no volume vendido e melhor composição de 
vendas, com maior participação de especialidades químicas. 
Adicionalmente, a relativa estabilidade nos preços das 
matérias-primas, especialmente o eteno, contribuiu para 
o processo de recomposição de margens da Oxiteno, 
resultando em um expressivo crescimento no seu resultado 
em 2010, mesmo com o Real mais valorizado.

A Ultracargo concluiu em 2010 a venda de seus negócios 
de logística interna, armazenagem de sólidos e transporte 
rodoviário, concentrando sua atividade na armazenagem 
de granéis líquidos, segmento em que ocupa posição de 

mensagem da administração

O maior volume de operações, decorrente dos 
investimentos realizados nos últimos anos, a 
prudência na administração financeira e a cultura 
orientada para resultados e criação de valor 
permitiram à Ultrapar atingir patamares recordes 
de resultados em 2010, potencializados pelo forte 
crescimento apresentado pela economia brasileira.



Da esquerda para a direita: Pedro Wongtschowski  e Paulo G. A. Cunha.

A evolução de nossos resultados e posição financeira nos 
últimos anos comprovam nosso bom desempenho em 
todos os momentos dos ciclos econômicos. Em 2009, um 
ano marcado pelos efeitos da crise econômica mundial, a 
natureza resiliente de nossos negócios e os investimentos 
realizados fizeram com que continuássemos nossa 
trajetória de crescimento mesmo em face do contexto 
mais desafiador. Em 2010, com um cenário completamente 
diferente, com maior dinamismo da economia, nossos 
negócios também cresceram alavancados no crescimento 
do PIB, como pode ser verificado nas maiores vendas de 
diesel, de GLP para o segmento granel, de especialidades 
químicas no mercado interno e de serviços de 
armazenagem para granéis líquidos.

Essa evolução de resultados também decorre de dois 
pilares importantes da estratégia e da cultura da Ultrapar: 
sustentabilidade e inovação. Em 2010, a Ultrapar formalizou 
diretrizes de sustentabilidade comuns para seus negócios 
e voltou a compor o índice de sustentabilidade empresarial 
(ISE) da BM&FBOVESPA, carteira composta por ações de 
empresas com reconhecido comprometimento com a 
responsabilidade sócio-ambiental, governança corporativa 
e a sustentabilidade empresarial. Os resultados de nossos 
negócios também se beneficiaram de iniciativas de inovação 
realizadas nos últimos anos, com lançamentos de novos 
produtos e serviços, diversificação de fontes de matérias-
primas e aprimoramento de processos. 
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Encerramos a década com um crescimento anual médio de 19% 
do EBITDA e 20% do lucro líquido, contribuindo para um retorno 
anual médio aos acionistas de 29% ao ano, com reinvestimento 
de dividendos. Entramos em uma nova década preparados para 
continuar gerando valor de maneira crescente e consistente. As 
realizações dos últimos anos, combinadas à posição de liderança de 
nossos negócios, nossa solidez financeira e nossa busca constante 
por oportunidades de bons investimentos, deverão permitir manter 
nossa trajetória de crescimento pelos próximos anos. 

Já em 2011, anunciamos em abril uma nova estrutura de 
governança, com destaque para a conversão de cada ação 
preferencial da Ultrapar em uma ação ordinária e a migração para 
o Novo Mercado, fortalecendo nossos órgãos de governança e 
tornando-nos uma companhia de capital disperso.

Estamos implantando um conjunto de regras que superam 
as exigências para adesão ao Novo Mercado e preparam a 
companhia para se perenizar e continuar a crescer. Este é um 
passo definitivo para o alinhamento de interesses entre todos 
os acionistas e reforço à administração profissional; um passo 
definitivo para uma Ultrapar ainda melhor.

Paulo G. A. Cunha
Presidente do Conselho de Administração

Pedro Wongtschowski
Diretor-Presidente



principais indicadores e destaques



7

Aquisições, investimentos e 
desinvestimentos

• Em julho, a Ultracargo concluiu a venda 
dos seus negócios de logística interna, 
armazenagem de sólidos e transporte 
rodoviário por R$ 80 milhões, passando a 
concentrar-se no negócio de armazenagem 
de granéis líquidos, segmento em que 
ocupa posição de liderança com diferenciais 
destacados.

• Em novembro, a Ipiranga concluiu a aquisição 
da Distribuidora Nacional de Petróleo Ltda., por 
R$ 85 milhões, incorporando 110 postos à sua 
rede e consolidando-se como a segunda maior 
distribuidora de combustíveis da região Norte, 
seguindo sua estratégia de expansão para as 
regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

• Investimentos líquidos (ex-aquisições) crescem 
45% para R$ 848 milhões em 2010, iniciando 
um novo ciclo de expansão, visando capturar 
as oportunidades decorrentes da continuidade 
do dinamismo da economia brasileira e 
o crescimento por escala, diferenciação 
tecnológica e ganhos de produtividade. 

Resultados

• Receita líquida consolidada da Ultrapar supera 
R$ 42 bilhões em 2010, um aumento de 18% 
em relação a 2009. 

• Geração operacional de caixa (EBITDA) recorde 
de R$ 1.776 milhões em 2010, crescimento de 
24% em relação ao ano anterior.

• Lucro líquido da Ultrapar atinge patamar 
recorde de R$ 765 milhões em 2010, 74% 
superior a 2009.

Mercado de capitais

• As ações da Ultrapar apresentaram 
valorização de 31% e 38% em 2010 na 
BM&FBOVESPA e na NYSE, respectivamente, 
enquanto os respectivos índices 
apresentaram valorização de 1% e 11%.

• A Ultrapar chegou ao final de 2010 com um 
valor de mercado de R$ 14 bilhões, 31% 
acima do verificado em 2009.

• Dividendos declarados no valor de R$ 429 
milhões, correspondentes a 56% do lucro 
líquido de 2010 e a um dividend yield de 4%. 

• Em 2010, a Ultrapar voltou a ser selecionada 
para compor a carteira do Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE), da 
BM&FBOVESPA, composta por empresas 
com reconhecido comprometimento 
com a responsabilidade sócio-ambiental, 
governança corporativa e sustentabilidade 
empresarial. 

Solidez financeira

• Geração consistente de caixa permite 
redução do índice de endividamento líquido 
sobre o EBITDA dos últimos doze meses da 
Ultrapar de 1,5 ao final de 2009 para 1,2 ao 
final de 2010.

• Redução no custo do endividamento 
através de novas captações, trazendo o 
custo consolidado da dívida para patamares 
inferiores às referências de mercado.
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Principais indicadores

IFRS

R$ milhões (1) 2006 2007 2008 2009 2010

Ultrapar (2)

Receita líquida 4.794 19.921 28.268 36.097 42.482

EBITDA 516 779 1.079 1.430 1.776

Lucro líquido 282 182 390 441 765

Investimentos (3) 320 2.687 1.516 1.941 815

Dividendos declarados 144 241 238 279 429

Lucro por ação (R$) (4) 0,87 0,55 0,72 0,82 1,43

Dividendos por ação (R$) (4) 0,44 0,44 0,44 0,52 0,80

Número de funcionários (final do ano) 6.885 9.653 9.496 9.429 8.883

Ipiranga (5)

Volume de vendas (mil m3) 10.521 11.169 12.075 17.214 20.150

Receita líquida 19.027 19.416 22.676 30.486 36.483

EBITDA 351 417 603 830 1.073

Investimentos (3) 148 166 229 222 383

Produtividade (EBITDA R$/m3) 33 37 50 48 53

Oxiteno

Volume de vendas (mil ton) 544 647 567 634 684

Receita líquida 1.550 1.743 1.926 1.916 2.083

EBITDA 192 156 210 171 241

Investimentos (3) 178 453 516 163 227

Produtividade (EBITDA US$/ton) 162 123 202 135 200

Ultracargo

Ocupação efetiva (mil m3) 240 279 335 461 552

Receita líquida 226 229 283 337 293

EBITDA 38 43 51 104 111

Investimentos (3) 35 44 56 79 62

Ultragaz

Volume de vendas (mil ton) 1.544 1.572 1.601 1.589 1.608

Receita líquida 3.067 3.113 3.339 3.441 3.661

EBITDA 281 252 211 281 307

Investimentos (3) 105 129 167 105 157

Produtividade (EBITDA R$/ton) 182 160 132 177 191

Mercado de Capitais

Volume financeiro médio/dia (R$ mil) (6) 4.591 11.780 26.476 26.961 32.953

Cotação BM&FBOVESPA (R$/ações) (4) 12,25 15,75 12,71 20,03 26,28

Cotação NYSE (US$/ADR) (4) (7) 5,75 8,66 5,62 11,73 16,16

(1) Exceto quando indicado.
(2) Exceto quando indicado de maneira diferente, os números da Ultrapar ao longo do relatório incluem a consolidação, a partir de abril/2007, dos 

ativos adquiridos da Ipiranga e, a partir de abril/2009, dos ativos adquiridos da Texaco.
(3) Investimentos líquidos de desinvestimentos. Inclui aquisições apenas para Ultrapar.
(4) Ajustado retroativamente para refletir o desdobramento de 1:4 das ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 10 de fevereiro de 2011.
(5) Os números relativos à Ipiranga ao longo deste relatório referem-se apenas aos ativos adquiridos pela Ultrapar e foram elaborados em base 

pro-forma para 2006 e 1T07, exceto quando indicado de maneira diferente.
(6) Considerada a soma das negociações ocorridas na BM&FBOVESPA e NYSE.
(7) 1 ADR = 1 ação preferencial.
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Este planejamento é definido a partir de princípios 
enraizados em sua cultura corporativa orientada para 
resultados, que busca o crescimento e a diferenciação em 
seus segmentos de atuação, sempre mantendo uma gestão 
financeira prudente e disciplina na alocação de capital, com 
apoio de mecanismos de alinhamento dos interesses de 
acionistas e administradores. 

A estratégia adotada consiste em um processo contínuo 
de aumento de escala operacional e financeira de seus 
negócios, fortalecimento da posição de liderança e das 
vantagens competitivas, com decorrente ampliação da 
capacidade de geração de valor da companhia. O foco 
estratégico na operação é estabelecido com um olhar 
individualizado para cada um dos negócios da Ultrapar, com 
plena aderência às suas respectivas estratégias. 

A Ultrapar atua com foco na geração de caixa e na 
manutenção de uma sólida posição financeira, que a 
permita buscar oportunidades de investimentos, reduzir 
o custo da dívida e incrementar o retorno de capital de 
seus acionistas. Sua sólida situação financeira é refletida 
em suas classificações de crédito correspondentes ao 
grau de investimento pela Moody’s e pela Standard & 
Poor’s. A Ultrapar tem consistentemente distribuído 
dividendos a seus acionistas, que nos últimos cinco anos 
corresponderam, em média, a aproximadamente 65% de 
seu lucro líquido.

No negócio de distribuição de combustíveis, a Ipiranga 
continua focada em capturar os benefícios decorrentes do 
bom desempenho do mercado de combustíveis no Brasil, 
tanto pelo maior consumo como pela evolução do processo 

A Ultrapar apresentou nos últimos 
anos crescimento robusto, fruto de 
expansões e aquisições de forte retorno 
viabilizadas por um planejamento 
estratégico abrangente e profundo.

estratégia e modelo de gestão
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ampliação de seu mercado de atuação e o acesso a 
matérias-primas com custos mais competitivos, além 
de viabilizar o intercâmbio de tecnologia de produtos e 
processos e de relacionamento estabelecidos com clientes 
multinacionais, modelo testado com sucesso nas aquisições 
da Oxiteno México e Oxiteno Andina.
 
A Ultracargo realizou investimentos relevantes para 
expansão de sua capacidade de armazenagem, elemento 
central de sua estratégia. As aquisições da União Terminais 
e do terminal da Puma em Suape, somadas às expansões 
orgânicas realizadas, consolidaram a posição de liderança 
da Ultracargo no segmento de armazenagem de granéis 
líquidos no Brasil. A venda de seus negócios de logística 
interna, armazenagem de sólidos e transporte rodoviário 
em 2010 permitiu-lhe focar sua atuação em terminais e 
maximizar o potencial de crescimento e rentabilidade do 
negócio de armazenagem.

No negócio de distribuição de GLP, a estratégia recente 
consistiu no fortalecimento de sua marca e excelência 
operacional, com foco na qualificação das revendas, 
redução de custos e gestão dos canais de venda, buscando 
acompanhar a evolução dos hábitos dos consumidores. A 
Ultragaz também prosseguiu com a estratégia de ampliar 
sua presença geográfica, especialmente em regiões com 
maior potencial de crescimento, além de fortalecer sua 
liderança no UltraSystem, segmento de GLP a granel.

de formalização do setor, processo que procura promover 
e ampliar. Adicionalmente, a empresa busca maximizar sua 
escala de operações, sobretudo nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte do país, onde o crescimento do consumo 
de combustíveis tem sido acima da média nacional e a 
participação de mercado da Ipiranga é menor que a detida 
nas regiões Sul e Sudeste. A execução da estratégia da 
Ipiranga vem sendo materializada através de aquisições, 
como a da Texaco e da DNP, e da expansão orgânica de sua 
rede, por meio de embandeiramentos e abertura de novos 
postos. Outro elemento fundamental de sua estratégia é 
a ênfase na diferenciação da rede, através de excelência 
operacional, ampla oferta de produtos e serviços, programas 
de relacionamento e qualificação de seus revendedores, 
programas de fidelização e forte valorização da sua marca. 

Na Oxiteno, maior produtora de especialidades químicas da 
América Latina, está em finalização um ciclo significativo de 
investimentos, que fortaleceu suas vantagens competitivas 
e consolidou sua posição de liderança na América Latina. 
Este ciclo foi planejado para atender à crescente demanda 
por especialidades químicas, ampliando a oferta de 
produtos de maior valor agregado, notadamente aqueles 
direcionados aos segmentos de cosméticos, detergentes, 
tintas, vernizes e agroquímicos, segmentos com forte 
crescimento nos últimos anos e com perspectivas positivas. 
Em adição, a estratégia de expansão da Oxiteno também 
envolve o processo de internacionalização, visando à 



13estratégia e modelo de gestão

de capitais, com consequentes menores custos de 
captação. A centralização de atividades comuns entre 
divisões de negócio, como a gestão financeira, jurídica e 
de tecnologia de informação, permite ganhos adicionais 
de escala, estrutura mais eficiente e parque tecnológico 
mais robusto. 

A utilização de ferramentas de gestão tem sido 
fundamental para a convergência de toda a organização 
para os objetivos estabelecidos e alinhamento de 
interesses entre executivos e acionistas. Como base de 
processo decisório da Ultrapar destaca-se o uso da métrica 
de geração de valor EVA® (Economic Value Added), que 
estabelece as metas de longo prazo da companhia para 
definir a remuneração variável de seus executivos, além 
de permitir a análise de ganhos de criação de valor de 
projetos de investimentos e aquisições. A Ultrapar também 
adota o método Balanced Scorecard® (BSC) para estabelecer 
objetivos operacionais a partir da estratégia desenhada 
para a companhia, considerando-se metas financeiras, de 
mercado, de processos internos e de crescimento. 

O modelo de gestão adotado pela Ultrapar é um dos 
pilares de sua reconhecida capacidade de planejamento 
e execução. A Ultrapar adota um modelo de gestão 
flexível, baseado na condução dos negócios com o olhar 
especializado de cada uma de suas áreas de atuação e na 
centralização de determinadas atividades comuns. Este 
modelo permite o compartilhamento de conhecimentos e 
ganhos significativos de escala, mantendo a gestão de cada 
negócio focada em suas especificidades. 

A Ultrapar adota uma estrutura organizacional enxuta, que 
se reflete na agilidade para tomada de decisões e na menor 
complexidade de gestão. A diretoria executiva da empresa, 
por exemplo, é composta de somente seis pessoas: diretor-
presidente, diretor financeiro e diretores-superintendentes 
de cada um dos quatro negócios.

Para alavancar os benefícios da sua escala, a gestão 
financeira centralizada e a abertura de capital de uma 
única empresa proporcionam maior capacidade e 
flexibilidade financeira, além de maior liquidez no mercado 

Assembleia de acionistas

Conselho fiscalConselho de administração

Estrutura organizacional
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O ISE reflete o retorno de uma carteira composta por 
ações de empresas com reconhecidas práticas de 
sustentabilidade empresarial, selecionadas a partir de 
uma avaliação que contempla aspectos de governança 
corporativa, econômico-financeiros e de responsabilidade 
sócio-ambiental. A inclusão da Ultrapar no ISE também é 
reflexo de seu pioneirismo e evolução constante na adoção 
das melhores práticas de governança corporativa, valor 
essencial da companhia. 

A importância do tema governança corporativa remonta 
a quase 30 anos na Ultrapar, quando foi implementado o 
plano de outorga de ações, transformando os principais 
executivos em acionistas relevantes na companhia, visando 
o alinhamento dos interesses de longo prazo e a retenção 
dos executivos. 

Em 2000, já como empresa de capital aberto, a Ultrapar 
também foi pioneira em conceder o direito de tag along 
a todos os seus acionistas, a 100% do valor ofertado, 
um benefício que somente seria incorporado à Lei das 
Sociedades Anônimas no ano seguinte, e ainda assim, 
limitado aos acionistas com direito a voto e a 80% do valor 
da oferta. 

Seguindo os princípios de alinhamento de interesses, além 
do plano de outorga de ações, a Ultrapar adota um plano 
de remuneração variável atrelado a metas de crescimento 
com base no valor econômico agregado (EVA®), reforçando 
o alinhamento de interesses entre gestores e acionistas e 
a execução de projetos de investimento que gerem valor 
para a companhia.

Em 2010, a Ultrapar voltou a compor o 
Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), da BM&FBOVESPA.



16 relatório anual 2010 ultrapar

2010, o Conselho reuniu-se em 13 ocasiões. Desde 2007, as 
funções de diretor-presidente são separadas das funções de 
presidente do Conselho de Administração. Paulo Guilherme 
Aguiar Cunha, que exercia as duas funções, passou a 
dedicar-se à presidência do Conselho de Administração. 
Pedro Wongtschowski assumiu o cargo de diretor-
presidente da Ultrapar, que exerce desde então. 

A Ultrapar possui um Conselho Fiscal permanente, que 
também atua como comitê de auditoria de acordo com os 
requisitos da lei Sarbanes-Oxley. O Conselho Fiscal é um 
órgão independente da nossa administração composto 
por cinco membros, dos quais dois representam os 
acionistas minoritários. Em 2010, o Conselho Fiscal reuniu-
se 10 vezes.
 

Desde 2004, a Ultrapar adota um Código de Ética que 
serve de referência para a conduta profissional dos 
funcionários e o relacionamento interno e externo com 
seus públicos de interesse, reduzindo a subjetividade das 
interpretações sobre princípios éticos e garantindo que as 
preocupações diárias com a eficiência, competitividade e 
lucratividade incluam o comportamento ético. Este código 
foi aprimorado em 2009 com a inclusão de exemplos de 
comportamentos aceitáveis e inaceitáveis e de um canal 
adicional para denunciar comportamentos em desacordo 
com o código.

A Ultrapar possui um Conselho de Administração composto 
por oito membros, dos quais cinco são independentes e, 
entre eles, dois foram eleitos por acionistas minoritários. Em 

Composição acionária1

Ações ordinárias % Ações preferenciais % Total %

Ultra S.A.  130.586.776 66%  48 0%  130.586.824 24%

Outros  67.132.812 34%  -   0%  67.132.812 12%

Mercado  -   0%  346.664.360 100%  346.664.360 64%

Total  197.719.588 100%  346.664.408 100%  544.383.996 100%

¹ N° de ações após o desdobramento na proporção de 1:4 aprovado em assembleia geral extraordinária em 10/02/2011

Capital total | Capital votante
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Circle, da qual é membro-fundador. Esta entidade é 
patrocinada pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OECD) e pelo International 

Finance Corporation (IFC) e atua na promoção da 
governança corporativa na América Latina. Entre 2008 e 
2010, André Covre, diretor financeiro e de relações com 
investidores da Ultrapar, foi o chairman desse grupo.

A diretoria executiva da Ultrapar é composta pelo seu 
diretor-presidente, pelos diretores-superintendentes da 
Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo e Ultragaz e pelo diretor 
financeiro e de relações com investidores, que realizam a 
gestão integrada dos negócios seguindo as orientações 
do Conselho de Administração.

A Ultrapar possui ADRs nível III listados na NYSE e cumpre 
com os mais elevados padrões de governança corporativa 
exigidos no mercado de capitais norte-americano. 
Adicionalmente, a companhia também cumpre as 
exigências da lei Sarbanes-Oxley, que regula mecanismos 
garantidores da transparência às empresas listadas 
nos Estados Unidos e da responsabilidade dos seus 
administradores sobre as informações prestadas. Desde 
2007, a Ultrapar detém a Certificação SOX referente à 
seção 404, um atestado da eficácia dos controles internos 
sobre as informações financeiras da companhia. Em 2009, 
a Ultrapar desenvolveu e implantou um modelo inovador 
de matriz de riscos para monitoramento de seus controles 
internos, que foi premiado pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa.

Em antecipação à exigência da CVM de convergência 
dos padrões contábeis para as normas internacionais 
(International Financial Reporting Standards – IFRS) para o 
exercício findo em 2010, a Ultrapar passou a reportar suas 
demonstrações financeiras nos novos padrões contábeis a 
partir do terceiro trimestre de 2010, visando proporcionar 
aos acionistas e investidores um prazo maior para a 
compreensão de seus efeitos sobre suas demonstrações 
financeiras e permitir uma transição gradual dos padrões 
contábeis. 

O aprimoramento contínuo das práticas de governança 
corporativa adotadas pela Ultrapar tem gerado 
reconhecimentos à empresa. Em 2010, a Ultrapar 
foi classificada entre as cinco melhores companhias 
do Brasil nas categorias “Governança Corporativa” 
e “Desempenho em Relações com Investidores por 
um CEO ou CFO” para André Covre, de acordo com a 
publicação da IR Magazine.

Além das iniciativas internas relacionadas a boas práticas 
de governança corporativa, a Ultrapar também contribui 
ativamente para o desenvolvimento do mercado de 
capitais no Brasil através de sua participação no Latin 

American Corporate Governance Roundtable Companies 
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Para a Ultrapar, a gestão adequada 
de riscos é parte integrante de sua 
estratégia de crescimento sustentado, 
visando preservar seus funcionários, o 
meio ambiente, os parceiros comerciais 
e seu patrimônio.

A gestão de riscos da Ultrapar é baseada no aprimoramento 
contínuo de seus processos e controles, com foco na 
identificação, prevenção e monitoramento de riscos. 

Os principais fatores de risco a que a Ultrapar está exposta 
relacionam-se a aspectos estratégicos, operacionais, 
econômicos e financeiros, sendo os dois primeiros tratados 
pelo modelo de gestão da Ultrapar, e os dois últimos por 
meio de políticas de controle e determinação de limites.

Como uma das frentes do gerenciamento de riscos, a 
Ultrapar segue as melhores práticas internacionais com 
base nos preceitos estabelecidos pela Lei Sarbanes-Oxley 
(SOX), atestando a eficácia dos controles internos sobre 
as informações financeiras da companhia. O sistema 
de controles internos da Ultrapar foi desenhado para 
fornecer um grau adequado de precisão na integridade e 
credibilidade das demonstrações financeiras publicadas. 
Em 2009, a Ultrapar desenvolveu e implantou um modelo 
diferenciado de matriz de riscos para monitoramento de 
seus controles internos, alinhando de maneira eficaz as 
atividades de auditoria interna e externa às necessidades 
de acionistas e administradores. O pioneirismo da Ultrapar 
no tratamento deste tema lhe rendeu em 2009 a vitória 
na categoria Inovação do prêmio IBGC de Governança 
Corporativa (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa).

Para adequada gestão da política de riscos financeiros, a 
Ultrapar possui há mais de dez anos um Comitê de Riscos 
e Aplicações Financeiras, composto pelo diretor financeiro 
e pelos diretores-superintendentes de cada negócio, que 
tem como atribuições a discussão e o acompanhamento 

das estratégias financeiras, das exposições existentes e das 
operações relevantes que envolvam aplicação, captação de 
recursos ou mitigação de riscos. 

As diretrizes da política de riscos e aplicações financeiras 
aprovadas pelo Conselho de Administração estabelecem 
que a filosofia de gerenciamento dos recursos financeiros 
privilegie liquidez e segurança. Seguindo este princípio, 
a Ultrapar mantém níveis confortáveis de endividamento 
líquido, visando manter sua solidez financeira mesmo em 
períodos de condições econômicas adversas. Em adição, 
a gestão financeira visa preservar o valor e a liquidez dos 
ativos financeiros e garantir recursos financeiros suficientes 
ao bom funcionamento dos negócios. 

Tal filosofia também se estende aos negócios da 
Ultrapar, que estão constantemente atentos para a 
melhoria de processos e gestão de riscos. Em 2010, por 
exemplo, a Oxiteno iniciou a implantação do Sistema de 
Gerenciamento de Malhas de Controle (SGMC), visando 
melhorar o desempenho dos controles operacionais de 
suas fábricas. Com o SGMC, limites mínimos e máximos 
são estabelecidos para as variáveis envolvidas na produção 
através de um software especializado, que analisa estas 
variáveis e executa ajustes, reduzindo a variabilidade e 
produzindo um processo mais eficiente e econômico. 

A busca pela administração e diluição dos riscos também 
está presente em atividades cotidianas da Ultrapar, como 
a prática de contratar seguros e manter contratos para 
assegurar suprimentos.
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mil 
funcionários8,9

Com base nestas premissas, a Ultrapar busca manter uma 
rede de relacionamentos sustentável com seus públicos 
estratégicos, com o aprimoramento contínuo das melhores 
práticas de responsabilidade social e ambiental, além 
de adotar políticas destinadas ao desenvolvimento e 
reconhecimento de seus colaboradores, visando a geração 
de valor para toda a cadeia.

Gestão de pessoas

A Ultrapar investe continuamente em seus profissionais com 
o objetivo de desenvolver líderes para a empresa e para a 
sociedade. A ética, a transparência e o respeito às pessoas 
são valores que dão a tônica do relacionamento da Ultrapar 

com os seus funcionários desde o início de suas atividades, 
há mais de 70 anos. Ao final de 2010, a Ultrapar possuía 8,9 
mil funcionários, dos quais mais de 400 no exterior.

A Ultrapar adota uma política de gestão de pessoas 
pautada pela valorização e desenvolvimento dos 
funcionários, buscando oferecer-lhes oportunidades de 
aprimoramento e crescimento profissional, reconhecimento 
das competências técnicas e comprometimento com 
os valores organizacionais, de maneira a atingir os 
melhores resultados. Esta filosofia pode ser comprovada 
por muitos dos profissionais que iniciaram suas carreiras 
nos programas de estágio ou de trainee mantidos pela 
empresa que atualmente fazem parte da diretoria e do 
corpo gerencial da companhia. O bom desempenho no 

A longa trajetória de crescimento 
da Ultrapar tem sido pautada pelo 
forte compromisso construído com 
os públicos de relacionamento da 
empresa, através de princípios éticos, 
respeito, confiança e compartilhamento 
de valores.
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A Oxiteno também possui parcerias com universidades e 
instituições renomadas em sua área de atuação, oferecendo 
ao seu corpo funcional o aprimoramento técnico contínuo, 
um rico intercâmbio de informações sobre tendências na 
área de especialidades químicas, mantendo a inovação 
constante como parte de sua cultura. 

A Ultracargo desenvolveu em 2010 o Programa de 
Treinamento de Lideranças, promovendo o aprimoramento 
de funcionários em posições de comando com novos 
conceitos de gestão de pessoas, motivação de equipe e 
harmonização do ambiente de trabalho, fortalecendo seu 
corpo gerencial para os desafios de seu reposicionamento 
estratégico com foco no negócio de armazenagem de 
granéis líquidos. 

Com relação ao desenvolvimento de seus profissionais, 
a Ultragaz mantém a Academia Ultragaz, que oferece 
programas de formação em áreas como administração, 
planejamento, marketing e atendimento ao consumidor, 
amparada em parcerias com instituições de ensino 
conceituadas, como a Fundação Getúlio Vargas, a 
Universidade de São Paulo e a Fundação Dom Cabral. 
Programas de treinamento são oferecidos também aos 
revendedores da empresa.

histórico de contratações tornou estes processos uma das 
fontes mais importantes de renovação e qualificação do 
quadro de funcionários da Ultrapar. Capacitar e estimular 
seus colaboradores a conquistar seus sonhos e objetivos são 
metas que a Ultrapar persegue diariamente. 

A Ipiranga patrocina anualmente o Programa Geral de 
Treinamento (PGT), que em 2010 promoveu o treinamento 
de 58% do seu quadro de funcionários. O PGT oferece 
treinamento in company e possibilita o aprendizado 
contínuo, o alinhamento dos profissionais à estratégia da 
empresa e, consequentemente, a geração de resultados. 

Em 2010, a Oxiteno iniciou a implantação de uma 
nova abordagem de gestão de pessoas, consolidando 
ações, programas e processos de gestão das unidades 
internacionais com a brasileira, visando criar uma maior 
convergência e identidade de atuação na gestão de recursos 
humanos, preservando ajustes conforme as culturas locais. 

Despesas com treinamento
(R$ milhões)

7,4
8,1

6,6

5,3

20072006 2008 2009 2010

8,3
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da Ipiranga resultam em uma melhor proposta de valor 
para os clientes e revendedores, gerando benefícios para a 
cadeia com um todo – o consumidor tem acesso a produtos 
diferenciados, o revendedor tem maiores receitas e o posto 
tem um posicionamento diferenciado, contribuindo para 
evolução dos resultados da empresa.

Para a Oxiteno, a inovação é uma das diretrizes essenciais 
para atingir sua estratégia de maximizar as vendas de 
especialidades químicas e a agregação de valor aos seus 
produtos. Nos últimos três anos, a Oxiteno desenvolveu 
mais de 40 novos produtos e destinou recursos relevantes 
para pesquisa e desenvolvimento de produtos e 
processos. O acetato de sec-butila, por exemplo, novo 
solvente lançado no final de 2009, tem sido com sucesso 
introduzido no segmento de tintas e vernizes, e ao mesmo 
tempo posicionou a Oxiteno como a única produtora no 
continente. A Oxiteno também atua em outras frentes para 
incorporar novas tecnologias e matérias-primas de origem 
vegetal ao seu processo para ampliar sua oferta de produtos 
renováveis, como os álcoois graxos e os solventes derivados 
da cana-de-açúcar.

Na Ultragaz, por trás da aparente estabilidade do 
mercado de GLP, existe um mercado de varejo muito 
dinâmico, no qual os hábitos dos consumidores mudam 
constantemente, gerando oportunidades para a empresa. 

Clientes

A paixão pelo cliente rege a busca da Ultrapar por adequar 
continuamente sua oferta de produtos e serviços às 
necessidades específicas de seus clientes. Esta filosofia, 
responsável pela sólida relação de parceria estabelecida 
com seus clientes ao longo de décadas, baseia-se na 
proximidade ao consumidor, inovação constante e 
excelência na qualidade dos produtos e serviços prestados. 

Na Ipiranga, a estratégia de inovação e diferenciação 
no atendimento e conveniência é evidenciada pelo 
lançamento constante de produtos e serviços específicos 
para cada segmento de atuação. Dentre as iniciativas 
de 2010, a abertura de padarias nas lojas am/pm se 
mostrou uma significativa alavanca de vendas, chegando 
a representar 30% do faturamento em algumas lojas. Os 
produtos de marca própria, que passaram a ser vendidos 
nas lojas am/pm em 2010, oferecem ao revendedor o 
benefício de uma fonte adicional de receita, além de 
fortalecer a marca am/pm. Outras iniciativas recentes 
de muito sucesso foram o Km de Vantagens, programa 
pioneiro de fidelização no mercado de combustíveis 
por meio de recompensas e benefícios a clientes e 
revendedores que já conta com mais de cinco milhões 
de participantes, e a Jet Oil Motos, primeira rede de troca 
de óleo e serviços especializada para atender uma frota 
crescente de motocicletas que praticamente dobrou em 
cinco anos. Estas iniciativas estratégicas de diferenciação 
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2009

6%

11%

19%

30%

34%

Fornecedores e revendedores 
 
O relacionamento da Ultrapar com seus fornecedores e sua 
rede de revendedores é pautado pelo compartilhamento de 
valores e princípios que abrangem questões relacionadas 
à ética, sustentabilidade, visão empresarial, qualidade e 
segurança. Os fornecedores da Ultrapar seguem rígidas 
exigências relacionadas a padrões de qualidade de seus 
processos, produtos e serviços, incluindo o cumprimento de 
requisitos sociais e ambientais na cadeia de suprimentos.

A fim de fortalecer o relacionamento com a sua rede 
de revendedores e a fidelidade à marca, a Ipiranga 
desenvolve diversos programas de incentivo. A empresa 
anualmente premia os revendedores que se destacaram 
no cumprimento de metas pré-estabelecidas com viagens 
para o exterior através do programa de relacionamento 
Clube do Milhão. A Ipiranga também estabelece programas 
de relacionamento com os frentistas dos postos, como 
o Clube VIP, visando à valorização dos funcionários dos 
postos e o incentivo à venda de produtos de maior valor 
agregado. Seguindo esta estratégia, a empresa oferece 
desde 2006 o Treinamento VIP para estabelecer um padrão 
de atendimento para a rede Ipiranga, divulgar os programas 
de incentivo e orientar os atendentes de postos sobre 
as promoções vigentes, percorrendo todas as regiões 
do país em unidades de capacitação itinerantes (ônibus-
escola) adaptadas para funcionar como salas de aula. 

Visando acompanhar a evolução do mercado e diferenciar-
se da concorrência, frente a essa nova realidade, a Ultragaz 
desenvolveu e ampliou novos canais de venda e meios 
de pagamentos. Nos últimos anos, a empresa expandiu a 
participação do Disk Gás e dos pedidos online e introduziu 
a encomenda de botijões por meio de mensagem de 
celular. Estas iniciativas oferecem maior comodidade para 
os clientes e geram maior valor agregado e otimização 
logística à Ultragaz. Estes princípios também se estendem 
para o segmento granel, em que a Ultragaz é pioneira e 
líder destacada, e no qual vem desenvolvendo novas formas 
de aplicação para seus produtos, como o aquecimento 
localizado para inicializar o funcionamento de fornos 
industriais, principalmente de siderúrgicas e metalúrgicas. 

Acionistas

Lucro retido

Terceiros

Governo

Funcionários

2010

 

 

 
 

10%

13%

17%

32%

28%

A Ultrapar gerou um valor adicionado de R$ 3,2 bilhões em 2010 e de 
R$ 2,5 bilhões em 2009, distribuídos conforme os gráficos abaixo
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Complementando essas iniciativas, a Ipiranga mantém há 
dez anos o Programa de Gestão de Revenda (PGR) com foco 
no aprimoramento da gestão dos postos revendedores, 
com treinamento em gestão administrativa e financeira, 
marketing, legislação e meio ambiente. Seguindo a mesma 
linha do PGR, a Ipiranga também mantém o Programa 
Gestão de Negócios de Varejo, através do qual oferece 
treinamento desenvolvido exclusivamente para as franquias 
am/pm e Jet Oil para aumentar a especialização de seus 
revendedores. 

Na mesma linha, a Ultragaz mantém o Programa de 
Qualificação de Revendas, que tem como objetivo 
padronizar as boas práticas de gestão das revendas da 
Ultragaz, que incluem padronização da marca, qualidade 
de gestão e cumprimento estrito da legislação do setor. 
Através de um processo de avaliação, as revendas são 
classificadas em categorias (diamante azul, diamante, ouro e 
oportunidade), o que permite ao participante verificar o seu 
nível de desempenho em relação ao padrão de excelência 
de gestão Ultragaz e serve como estímulo para o constante 
aprimoramento. Em 2010, mais de três mil revendas 
participaram do programa, um crescimento expressivo em 
relação a 2008, início do programa, quando mais de 700 

revendas foram avaliadas. Das revendas que participaram 
do programa em 2010, 228 se qualificaram como diamante 
azul, 109% superior a 2009, indicando a evolução na 
qualidade da rede de revendas no último ano.

O treinamento dos funcionários de seus revendedores é 
parte fundamental no relacionamento com o cliente final. 
Em 2010, a Ultragaz reforçou sua campanha publicitária 
Ultragaz Especialista, em referência à sua longa experiência 
e conhecimento da distribuição de GLP. A campanha deste 
ano foi acompanhada de um processo de treinamento 
das revendas para aprimorar o conhecimento técnico 
e melhorar o atendimento ao cliente. Ainda em 2010, a 
Ultragaz deu continuidade ao programa Formação em 
Gestão de Revendas, desenvolvido pela Academia Ultragaz 
em conjunto com a Parceria Consultores, que aplica 
conceitos de gestão empresarial para o mercado de GLP. 

relacionamento com públicos estratégicos
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Em 2010, esta filosofia ganhou novos contornos, com a 
implementação de um comitê de sustentabilidade, com o 
objetivo de direcionar e garantir o alinhamento de estratégias, 
políticas e ações de suas unidades de negócios, avançando 
ainda mais nas boas práticas já incorporadas às suas atividades. 
Ainda em 2010, a Ultrapar foi novamente selecionada para 
compor o Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), da 
BM&FBOVESPA, composto por empresas com reconhecido 
comprometimento com a responsabilidade sócio-ambiental, 
governança corporativa e sustentabilidade empresarial.

Desempenho social 

A Ultrapar foca a sua atuação social em programas baseados 
na promoção e disseminação da educação, da cultura e 
da profissionalização. Com uma grande diversidade de 
programas e projetos neste sentido, a Ultrapar busca apoiar 
iniciativas que promovam a inclusão e o desenvolvimento 
social e beneficiem as comunidades com as quais se relaciona.

Por meio do projeto Ultra Formare, a Ultrapar oferece a jovens 
de baixa renda ensino profissionalizante gratuito, para o 
início de sua vida profissional. Os cursos são ministrados no 
edifício-sede em São Paulo e oferece aos jovens a formação 
de auxiliares administrativos. Cerca de 100 funcionários da 
Ultrapar participam voluntariamente como professores e 
orientadores no projeto, que formou em 2010 sua nona turma. 
Durante o curso, os alunos têm acesso a diversos benefícios 
para que possam se dedicar exclusivamente aos estudos, 
recebendo na sua conclusão, certificados reconhecidos pelo 
Ministério da Educação. 

Além das iniciativas da Ultrapar, cada negócio possui seus 
próprios programas sociais. A Ipiranga realizou em 2010 a 
terceira edição da campanha itinerante Saúde na Estrada, 
voltada para a promoção da saúde e do bem estar de 

motoristas profissionais e divulgada em 85 postos espalhados 
pelas principais rodovias do país. A iniciativa abrange a 
realização de exames médicos gratuitos, medição da pressão 
arterial, teste de glicemia e tipo sanguíneo, além de oferecer 
informações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Desde 
a implantação da campanha, foram realizados mais de 120 mil 
exames. Somente em 2010, 32 mil pessoas foram atendidas. 

A Ipiranga também constituiu parcerias com renomadas 
instituições voltadas para a educação, a exemplo da 
parceria com a Alfabetização Solidária, que desde 1997 atua 
na redução dos índices de analfabetismo do país. Outro 
exemplo de parceria é o suporte prestado pela Ipiranga para 
o Instituto Superior de Educação – Pró-Saber, uma faculdade 
comunitária que desenvolve e difunde alternativas para os 
problemas educacionais do país. 
 
A Oxiteno, juntamente com as empresas que constituem a 
APOLO (Associação das Indústrias do Polo Petroquímico do 
Grande ABC), oferece às comunidades carentes do entorno do 
polo petroquímico uma série de serviços sociais e de saúde, 
abrangendo, por exemplo, consultas odontológicas e médicas. 
Já a unidade de Tremembé mantém parceria com a prefeitura 
do município de forma a oferecer palestras sobre orientação 
profissional para os alunos da rede municipal de ensino. 

A Oxiteno e a Ultracargo, em conjunto com as demais 
empresas do polo de Camaçari, integram as atividades 
do Polo Cidadania, que tem o objetivo de prestar 
serviços gratuitos na área saúde, além de desenvolver 
atividades culturais, de lazer, esportivas e voltadas para a 
conscientização cultural. 

A Ultragaz realizou, em 2010, parceria com o Ministério da 
Saúde para a divulgação de campanhas sócio-educativas, 
como sua participação destacada na campanha contra 
a Influenza H1N1, com a mobilização de funcionários e 

O crescimento sustentado apresentado pela 
Ultrapar ao longo de sua trajetória de mais de 70 
anos é indissociável dos aspectos ambiental e 
social, que permeiam sua estratégia e a condução 
de suas operações, considerando de maneira 
integrada os impactos, riscos e oportunidades 
associados a suas atividades.
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financeiro, através da possibilidade de conversão da redução na 
emissão destes gases em créditos de carbono. A Ultracargo e 
Ultragaz também adotaram em 2010 programas relacionados à 
redução de emissão de gases poluentes, como o programa de 
redução de emissões de CO

2
 em toda a frota da Ultragaz. 

Em paralelo, a Ultrapar mantém em seus negócios uma série de 
iniciativas, visando não apenas o cumprimento das crescentes 
exigências ambientais em seus segmentos de atuação, mas 
também o fortalecimento de seu pioneirismo e foco em 
inovação, que a caracterizam.

A Ipiranga adota há quase 10 anos seu próprio sistema 
de gestão ambiental através do SIGA, que considera os 
mais elevados padrões e normas internacionais em suas 
práticas. Além de ações focadas em gestão, treinamentos e 
investimentos em tecnologia de caráter preventivo, desde 
2009 o SIGA teve seu escopo ampliado, passando a contemplar 
questões como segurança, saúde, qualidade e responsabilidade 
social, com o objetivo de adequar as operações de suas bases 
a uma visão mais ampla de sustentabilidade. Evoluindo para o 
conceito SIGA+ (Sistema Ipiranga de Gestão Aplicado a saúde, 
segurança, meio ambiente, qualidade e responsabilidade social), 
o programa envolveu, em 2010, a realização de auditorias para 
verificar os resultados das ações previstas em sua implantação e 
identificar oportunidades de melhoria. 

Como evolução do Programa de Eficiência Energética, que 
busca otimizar e reduzir o consumo de energia em seus postos, 
a Ipiranga inaugurou em 2009 o primeiro posto ecoeficiente do 
país, o posto Caminho Verde, construído em Porto Alegre, que 
funciona como um projeto piloto, e que foi vencedor do Prêmio 
Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia de 2009. 
Este projeto prevê a multiplicação de uma série de adequações 
nos postos com foco na gestão de água, energia, materiais e 
resíduos, visando à redução de impactos e custos. Em 2010, 

revendas na distribuição de folhetos com dicas de prevenção 
e datas de vacinação, atingindo mais de 25 milhões de 
pessoas. A Ultragaz também ofereceu suporte na realização 
de campanhas contra o uso de drogas e álcool, de combate 
à dengue e de esclarecimentos a respeito de exames de 
prevenção e detecção do câncer. 

O programa Ultragaz Cultural levou, mais uma vez, o cinema à 
população de baixa renda de várias regiões do país em 2010. O 
Ultragaz Cultural consiste em uma sala de exibição adaptada a 
uma carreta que percorre diversas cidades exibindo produções 
de cinema. O programa, lançado em 2000, percorreu em 2010 
37 cidades e totalizou cerca de 370 apresentações.

Meio ambiente e segurança

Dentre as iniciativas da Ultrapar em segurança e meio ambiente 
de 2010 destaca-se a implementação em suas unidades de 
negócios do Programa de Monitoramento e Redução de 
Emissões Atmosféricas, que aprofunda iniciativas para minimizar 
o volume de lançamento de efluentes gasosos. Como parte 
desse trabalho, os negócios da Ultrapar concluíram inventários 
de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), com foco na 
identificação e quantificação das principais fontes de emissão 
de GEE para uma atuação mais eficaz na sua redução. 

A Ipiranga, que há três anos monitora as emissões de 
GEE, realizou em 2010 o seu inventário de emissões em 
aproximadamente 70 unidades operacionais e administrativas 
da empresa. Na Oxiteno, o inventário, iniciado em 2008, 
permitiu à companhia identificar diversas oportunidades para 
redução destes gases, das quais 15 foram selecionadas e serão 
priorizadas em planos de ações específicos, principalmente 
através de projetos Seis Sigma. Além disso, a Oxiteno vem 
avaliando alternativas que deverão refletir-se em maior retorno 

Oxiteno
Participação de matérias-primas renováveis 
no total de matérias-primas utilizadas

18%
20%

8%9%

20072006 2008 2009 2010

14% 101,5 108,4

Ultrapar
Despesas com saúde, segurança e meio ambiente
(R$ milhões)

62,8
45,3

20072006 2008 2009 2010

73,7
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Outras importantes iniciativas da Oxiteno consistiram no 
desenvolvimento de novos solventes para clientes do 
segmento de tintas e vernizes e em novas aplicações na área 
de sabões a partir de co-produtos da unidade Oleoquímica, 
os quais resultaram tanto em fontes adicionais de receita 
como em redução de efluentes.

A Ultracargo possui a segurança e o cuidado com o meio 
ambiente como elementos centrais para seu posicionamento 
diferenciado. A unidade da Ultracargo em Paulínia (SP) foi 
certificada pela norma ISO 14001 em 2004 e passou por 
re-certificação em 2009. Em 2007, a unidade de Aratu foi 
certificada pela ISO 14001:2004, e re-certificada em 2009. 
O terminal de Santos, que foi projetado com os requisitos 
máximos de segurança e meio ambiente, obteve em 2009 os 
certificados ISO 14001 e ISO 18001. 

Na Ultragaz, a padronização da qualidade, segurança 
operacional, saúde e cuidado com o meio ambiente é 
estabelecida através do Fator Azul, que determina para todas 
as unidades da Ultragaz as diretrizes ambientais, de qualidade 
e de segurança. 

o Programa de Eficiência Energética foi implementado em 
cerca de 1.600 postos, resultando em redução no consumo 
de energia de 1 milhão kWh/mês. A redução do consumo 
energético resultou em emissões evitadas equivalentes a 
aproximadamente 140 árvores plantadas mensalmente, 
considerando o estoque de carbono durante os primeiros 
vinte anos da planta. 

Na Oxiteno, a estratégia de intensificar sua presença no 
segmento de química verde, iniciada em 2008 com a 
entrada em operação da unidade Oleoquímica, única 
produtora na América Latina de álcoois graxos a partir 
do óleo de palmiste, resultou em novas oportunidades 
de negócios. Visando fortalecer sua liderança regional, a 
Oxiteno afiliou-se em 2010 à mesa-redonda da produção 
sustentável de óleo de palma (Roundtable on Sustainable 

Palm Oil), uma organização que visa regulamentar o 
plantio sustentável de palma, uma vez que, atualmente, a 
empresa é uma grande compradora de óleo de palmiste 
no mundo. A Oxiteno, que em 2006 possuía apenas 9% de 
suas matérias-primas de origem renovável, encerrou 2010 
com uma participação de 20%.

Balanço 2010

1) Base de cálculo Valor (R$ mil)

Receita Líquida (RL)  42.481.712 

Resultado Operacional (RO)  1.324.482 

Folha de Pagamento Bruta (FPB)  506.993 

2) Indicadores sociais internos Valor (R$) % Sobre FPB % Sobre RL

Encargos sociais compulsórios  195.424 38,5% 0,5%

Participação nos lucros ou resultados  132.563 26,1% 0,3%

Saúde, segurança e medicina no trabalho  63.172 12,4% 0,1%

Alimentação  52.625 10,4% 0,1%

Previdência privada  18.596 3,7% 0,0%

Outros  44.920 8,9% 0,1%

Total - Indicadores sociais internos  507.300 100,1% 1,2%

3) Indicadores sociais externos Valor (R$) % Sobre RO % Sobre RL

Contribuições para a sociedade  17.777 1,3% 0,0%

Tributos (excluídos encargos sociais)  904.123 68,3% 2,1%

Total - Indicadores sociais externos  921.900 69,6% 2,1%

4) Indicadores ambientais Valor (R$) % Sobre RO % Sobre RL

Total dos investimentos em meio ambiente  45.277 3,4% 0,1%



segmentos de atuação 
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Este crescimento é fruto dos benefícios da expansão do 
mercado de combustíveis, dos investimentos da empresa 
em aquisições, embandeiramentos e novos postos e do 
fortalecimento de sua estratégia de diferenciação por meio 
de maior oferta de novos produtos e serviços e fidelização 
de clientes e revendedores.

Segunda maior distribuidora de combustíveis líquidos 
do país, com uma infraestrutura de distribuição logística 
robusta, a Ipiranga colheu em 2010 os benefícios da 
consolidação plena da Texaco, fruto do processo acelerado 
de integração, que se refletiu em ganhos decorrentes da 
maior escala, de redução de custos e da implementação do 
modelo de negócios Ipiranga na rede adquirida.

Em 2010, a Ipiranga deu sequência ao seu plano de 
investimentos significativos para expansão da rede de 
postos, que permitiram à empresa encerrar o ano com 
5.662 postos. Os investimentos em embandeiramento e 
abertura de novos postos tiveram foco nas regiões Centro-
Oeste, Norte e Nordeste, onde as vendas de combustíveis 
têm crescido acima da média nacional e a Ipiranga possui 
participação de mercado abaixo daquela nas regiões Sul e 
Sudeste. A aquisição da distribuidora de combustíveis DNP, 
concluída em novembro, faz parte desta estratégia.

A DNP está presente nos estados do Amazonas, Rondônia, 
Roraima, Acre, Pará e Mato Grosso através de uma rede 
de 110 postos, com 4% de participação de mercado na 

A Ipiranga manteve em 2010 sua 
trajetória de crescimento sólido de 
resultados. 

postos de 
serviços5.662
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apresentado em 2010 foi de 22% em número de lojas, 
impulsionada pela ampliação da oferta de unidades Jet Oil 
Motos, especializada na troca de óleos para motocicletas. 
Lançado em 2009, o Jet Oil Motos é mais um exemplo do 
pioneirismo da Ipiranga, que foi a primeira distribuidora a se 
estabelecer nesse nicho, posicionando-se para se beneficiar 
do crescimento expressivo da frota de motocicletas no Brasil. 

Em 2010 a Ipiranga deu continuidade ao fortalecimento 
do programa Km de Vantagens, lançado em 2009, um 
importante elemento para fidelização dos clientes. 
O programa abrange todos os produtos e serviços 
oferecidos pela Ipiranga e consiste no acúmulo de pontos 
a cada compra realizada nos postos da rede, que podem, 
posteriormente, ser utilizados na obtenção de descontos e 
prêmios. Desde seu lançamento, o Km de Vantagens vem 
se demonstrando um sucesso, tendo em pouco mais de 
um ano de existência alcançado mais de 5,5 milhões de 
participantes. A fim de fortalecer ainda mais o programa, 
foram estabelecidas em 2010 novas parcerias, além de 
promoções como a “Copa Premiada”, na qual foram sorteadas 
camisas oficiais da seleção brasileira.

Em adição aos benefícios decorrentes de sua estratégia de 
crescimento por escala e diferenciação, notadamente a 
integração da Texaco a partir do segundo trimestre de 2009, 
a Ipiranga também colheu em 2010 os frutos da conjuntura 
econômica mais favorável. A venda de combustíveis para 
veículos leves (gasolina, etanol e GNV) apresentou crescimento 
de 16% fruto da aquisição da Texaco e do maior dinamismo 
da economia, que combinados ao aumento da renda e maior 
disponibilidade de crédito, continuaram contribuindo para o 
crescimento da venda de veículos leves, e consequentemente 
para a expansão da frota. A despeito dos sucessivos recordes 
nas vendas de veículos verificado nos últimos anos, a baixa 
taxa de penetração de veículos por habitante no Brasil 
relativa a países com graus similares de desenvolvimento, 
como Argentina e México, permite manter um ritmo forte de 
crescimento continuado da frota brasileira. As vendas de diesel 
também foram impulsionadas pela aquisição da Texaco e pela 
retomada da atividade econômica, encerrando 2010 com um 
crescimento de 19% em relação a 2009.

região Norte do Brasil, sendo a quarta maior distribuidora 
de combustíveis desta área geográfica. A adição da DNP 
ampliou em 40% o volume da Ipiranga na região e resultou 
em participação regional de mercado de 14%, consolidando 
a Ipiranga como a segunda maior distribuidora de 
combustíveis no Norte do país, possibilitando melhor 
posicionamento para capturar o crescimento regional 
acelerado e benefícios adicionais da maior escala local. O 
valor da aquisição da DNP totalizou R$ 85 milhões. 

Além do crescimento por escala, a estratégia para as regiões 
Sul e Sudeste, onde a Ipiranga possui participação de 
mercado relevante, tem sido focada na ampliação da oferta 
de produtos e serviços não combustíveis, visando fortalecer 
sua posição destacada, e na diferenciação baseada em 
serviços, conveniência e inovação constante. 

A Ipiranga encerrou o ano de 2010 com mais de mil 
franquias am/pm, posicionando-se como a segunda maior 
rede varejista em número de pontos de vendas e maior rede 
de lojas de conveniência do Brasil. A Ipiranga implementou 
em 2010 uma série de novidades em sua rede de postos, 
como a abertura de padarias nas lojas am/pm, uma iniciativa 
de grande sucesso, que além de fortalecer a característica 
pioneira e diferenciadora da Ipiranga, também se mostrou 
um importante meio para aumento de tráfego e de 
conveniência aos clientes. Outra iniciativa relacionada à am/
pm foi o lançamento de novos produtos com marca própria, 
incluindo bebidas energéticas e salgados. 

A rede Jet Oil seguiu expandindo-se em 2010, atingindo 
um total de 704 unidades e consolidando-se na posição 
de maior franquia automotiva do país. O crescimento 
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Infraestrutura de distribuição logística

Ipiranga – volume de vendas 
(mil m³)
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• Km de Vantagens – Criado em 2009, o programa de 
fidelidade Km de Vantagens consiste no acúmulo de 
pontos a cada compra realizada na rede Ipiranga. Entre 
os parceiros estabelecidos, destaca-se o acordo com o 
Multiplus Fidelidade, permitindo a transferência de pontos 
gerados no Km de Vantagens para o programa TAM 
Fidelidade e vice-versa. Em 2010, a Ipiranga aumentou 
suas parcerias estratégicas para ampliar o escopo do 
programa e, por consequência, os benefícios para seus 
clientes e revendedores, incluindo parceiros nos ramos de 
entretenimento, turismo, revistas, entre outros. O programa 
Km de Vantagens atingiu a marca de mais de 5,5 milhões de 
clientes no fim de 2010.

• Ipirangashop.com – Lançado em 2008, o Ipirangashop.
com tornou-se uma plataforma de varejo online que 
permite alavancar o potencial de negócios resultante do 
alto fluxo de consumidores nos postos da rede. O sucesso 
desta iniciativa é comprovada pelo forte crescimento de seu 
faturamento, que quase triplicou entre 2010 e 2009, levando 
a Ipiranga a expandir o leque de opções ao consumidor 
neste canal. Exemplos destas iniciativas inovadoras são 
a lista de casamento online e uma seção especial para 
apreciadores de vinho.

• am/pm – Maior rede de lojas de conveniência e segunda 
maior rede de varejo em número de pontos de vendas do 
Brasil, a am/pm encerrou 2010 com 1.024 franquias, que 
oferecem uma ampla variedade de itens, incluindo uma 
linha própria de fast-food, produzida de forma centralizada, 
e uma linha de produtos de marca própria, lançada no início 
de 2010 e ampliada ao longo do ano em função do seu 
sucesso. Em 2010, a Ipiranga iniciou o programa de abertura 
de padarias dentro de suas lojas am/pm, tornando-se a 
maior rede de franquias de padaria do Brasil e desenvolveu 
ao longo do ano uma nova imagem, reforçando ainda mais 
a percepção de ser um centro de conveniência sempre 
perto do seu consumidor. 

• Jet Oil – Rede especializada em troca de óleo e serviços 
automotivos, a Jet Oil encerrou 2010 com 704 franquias. 
Através de suas lojas, oferece check-up gratuito de 15 itens 
do carro, além de contar com um sistema informatizado 
com mais de 17 mil modelos de veículos cadastrados. 
Lançado em 2009, o Jet Oil Motos, serviço especializado 
de troca de óleo para motos, veio atender a demanda 
crescente por este serviço, impulsionada pela expansão 
acelerada da frota de motos no Brasil. Reforçando sua 

Iniciativas de varejo e fatores de diferenciação 
Iniciativas voltadas aos consumidores finais, visando diferenciação, fidelização e promoção da marca

aposta nesse segmento, a Ipiranga também lançou novos 
lubrificantes para motos, visando enriquecer o mix de 
produtos para este público. A Jet Oil Motos encerrou 2010 
com 61 unidades, crescimento de 205% em relação a 2009.

• Cartões de crédito Ipiranga – Aceitos em toda a rede, os 
cartões de crédito são parte da estratégia de diferenciação 
e fidelização da Ipiranga, através do alinhamento de 
incentivos entre revendedores, VIPs e portadores de cartão. 
Atualmente, são aproximadamente 6 milhões de cartões 
emitidos em todo o Brasil, com modelos para atender aos 
diferentes perfis de público.

 
• Promoção Copa Premiada – Sorteios de 10 mil camisas 

oficiais da seleção brasileira.

• Promoção Abasteça Sua Sorte – Sorteios de 200 iPads e 
telefones celulares aos clientes dos postos Ipiranga.

• Abastecimento premiado – Sorteio de 20 mil 
abastecimentos grátis nos postos Ipiranga.

• Ipiranga Racing – Em 2010, a Ipiranga patrocinou a equipe 
de Stock Car Ipiranga Racing, formada pelo piloto Thiago 
Camilo, e participou da Fórmula Indy com a piloto Ana 
Beatriz Figueiredo, como forma de reforçar a associação da 
marca à paixão por carros. 

Programas de relacionamento com revendedores

• Clube do Milhão – Programa de incentivo em vigor há 
mais de 20 anos, o Clube do Milhão anualmente premia 
com viagens para o exterior os revendedores que mais se 
destacaram em relação às metas definidas para o ano. Em 
2010, os melhores revendedores foram premiados com um 
cruzeiro pela Europa. 

• Clube VIP – Programa direcionado aos funcionários dos 
postos, sejam eles da pista ou das franquias am/pm e Jet 
Oil, visando ao treinamento para melhoria da qualidade dos 
serviços e ao estímulo para venda de produtos específicos 
alinhados à estratégia da empresa, como Gasolina Original 
Aditivada, Cartão Ipiranga, Lubrificantes Família F1 Master e 
fast-food nas unidades am/pm.

• Rally de Vendas – No segmento de lubrificantes, a Ipiranga 
premia com a participação na viagem do Clube do Milhão os 
distribuidores autorizados que mais se destacaram no ano.
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Base principal
É aquela que recebe o produto diretamente de refinaria, 
importação ou cabotagem, sem passar por outra base.

Base secundária
É aquela que recebe o produto de outra base, principal ou 
secundária.
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Tais investimentos tiveram foco na expansão de capacidade 
de especialidades químicas direcionadas principalmente 
para cosméticos, detergentes, tintas, vernizes e para o setor 
agroquímico, segmentos que têm apresentado crescimento 
superior ao da economia brasileira nos últimos anos. Este 
ciclo de expansão contribui para consolidar a posição 
de liderança da Oxiteno no mercado de especialidades 
químicas na América Latina, sendo a única produtora de 
óxido de eteno no Brasil e de álcoois graxos na América 
Latina. No México, onde a empresa iniciou seu processo de 
internacionalização em 2003, a Oxiteno se tornou ao longo 
dos anos a maior produtora e exportadora de etoxilados do 
país. Na Venezuela, a Oxiteno Andina também é líder nos 
mercados de polióis e etoxilados.

A Oxiteno concluiu em 2010 a expansão de sua unidade 
de etoxilados no Brasil, que adicionou 70 mil toneladas à 
sua capacidade de produção, consolidando a posição da 
Oxiteno como segundo maior etoxilador no mundo. Em 
paralelo, a Oxiteno deu sequência ao projeto de expansão 
de sua capacidade de produção de óxido de eteno, com 
a instalação de novos reatores, que adicionarão 90 mil 
toneladas à capacidade atual de Camaçari e têm partida 
prevista para 2011. 

Estas expansões permitiram à Oxiteno atingir um novo 
patamar de escala, além de aumentar suas vendas de 
especialidades químicas, produtos com maior valor 
agregado e relativamente menos impactados pelos ciclos 

Em 2010, a Oxiteno avançou 
substancialmente para a conclusão de 
um grande ciclo de investimentos.

crescimento de 

de EBITDA
41%
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A Oleoquímica, unidade fabricante de álcoois graxos à 
base de óleo de palmiste, é um exemplo bem sucedido da 
expansão da Oxiteno na indústria de química verde. Em 
2010, a Oleoquímica completou dois anos de operação, 
registrando um crescimento de suas vendas de 45% em 
relação a 2009. Outra iniciativa importante desenvolvida 
pela Oxiteno em 2010 relacionada à unidade Oleoquímica 
foi a identificação de novas aplicações, como em sabão e 
biodiesel, para os co-produtos resultantes do seu processo 
produtivo, que anteriormente eram tratados como resíduos. 
A Oxiteno identificou, assim, uma alternativa sustentável 
para uso de resíduos e uma fonte adicional de receita, além 
de reduzir custos.

Uma série de iniciativas internas de sustentabilidade, 
que incluem revisão de processos e procedimentos que 
resultem em menor impacto ambiental, complementam 
esta estratégia. A Oxiteno divulgou, em 2010, o seu 
inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE), com foco na 
identificação e quantificação de geração destes gases do 
efeito estufa, como parte de um programa mais amplo, 
o Programa de Monitoramento e Redução de Emissões 
Atmosféricas, iniciado em 2008. O levantamento permitiu 
a identificação de oportunidades de redução das emissões 
dos GEE de 14% em 2010.

petroquímicos que as commodities. Este posicionamento 
diferenciado da Oxiteno foi evidenciado em seus 
resultados em 2010, quando, apesar da valorização do 
Real durante o ano, o EBITDA apresentou crescimento de 
41%, impulsionado pelo crescimento de 8% no volume 
vendido de especialidades e pela estabilidade nos preços 
de matéria-prima.

Além da maior escala de operações e da expansão de 
capacidades em produtos de maior valor agregado 
direcionados para segmentos com fortes perspectivas 
de crescimento, os investimentos realizados pela 
Oxiteno também focam dois elementos centrais de sua 
estratégia: inovação e sustentabilidade. Em 2010, a Oxiteno 
concebeu um novo plano diretor para a área de Pesquisa 
e Desenvolvimento, que reposiciona a sua visão para a 
área de inovação, tendo em vista um mercado cada vez 
mais competitivo. Entre os destaques para a execução 
desse plano encontra-se a intensificação de parcerias com 
universidades e centros de pesquisas como forma de 
imprimir maior velocidade aos esforços nessa área, assim 
como intercâmbio de conhecimentos. Um dos focos da 
Oxiteno em suas pesquisas é a incorporação de novas 
tecnologias e de matérias-primas de origem vegetal para 
ampliar sua oferta de produtos renováveis.
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Mapa de localização das unidades da Oxiteno
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Visão geral e estratégia da Oxiteno

Vantagens competitivas
• Único produtor de óxido de eteno no Brasil e de oleoquímicos na América Latina

• Maior produtor de especialidades químicas na América Latina

• Capacidade de produção superior à demanda doméstica

• Profundo conhecimento da tecnologia de óxido de eteno e derivados

• Participação grande e crescente em químicos de origem renovável

Expansões em segmentos com perspectivas de forte crescimento
• Cosméticos & detergentes: demanda crescente devido a maior renda disponível

• Agroquímicos: Brasil como potência agrícola

• Tintas & vernizes: crescimento atrelado aos setores imobiliário e automotivo

• Petróleo: pré-sal

Foco estratégico em especialidades químicas
• Crescimento de 58% no volume de especialidades químicas nos últimos 5 anos

• Maior participação de especialidades químicas no volume de vendas: de 74% em 2006 para 93% em 2010
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Oxiteno – posicionamento na cadeia petroquímica...

Craqueamento em 
refinaria

Refinarias – nafta

Cosméticos

Alimentos

Têxtil

Detergentes

Couro

Tintas e vernizes

Agroquímicos

Fluidos funcionais

Petróleo

Embalagens

Resinas

Papel

1ª geração
Centrais 

petroquímicas – 
eteno

2ª geração
Oxiteno – óxido 
de eteno e seus 

derivados

...com estratégia de ampla cobertura das aplicações do óxido de 
eteno e seus derivados
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A Ultracargo possui terminais localizados em Santos, Suape, 
Aratu, Montes Claros, Paulínia e Rio de Janeiro, além de 
uma participação de 50% na União/Vopak em Paranaguá, 
e atende a segmentos historicamente alavancados em 
relação ao crescimento econômico, como o setor químico 
e o agronegócio. Em períodos de maior instabilidade 
econômica, o maior nível de estocagem de seus clientes 
contribuem para a resiliência dos resultados da Ultracargo.

A localização estratégica de seus terminais e sua escala 
de operações, que cresceu 84% nos últimos três anos em 
função das aquisições da União Terminais e da Puma, além 
de significativos investimentos para expansão orgânica, são 
também diferenciais da Ultracargo. 

Visando fortalecer sua posição de liderança e atender 
à demanda crescente por infra-estrutura no Brasil, a 
Ultracargo desde 2004 vem realizando uma série de 

investimentos, que tem permitido crescimento superior 
ao do mercado. De 2004 a 2010, a capacidade de 
armazenagem no Brasil cresceu 8% ao ano, enquanto a 
capacidade de armazenagem da Ultracargo neste período 
cresceu 20% ao ano, tanto por aquisições, como por 
investimentos orgânicos. 

Em 2010, a Ultracargo concluiu a expansão de seu terminal 
em Santos, que ampliou sua capacidade em 21 mil 
metros cúbicos. A empresa também investiu no projeto 
de ampliação de 30 mil m³ da capacidade do terminal 
de Suape, que possui atualmente uma capacidade de 
armazenamento de 132 mil m³. A ampliação de Suape 
permitirá ao terminal um aumento da movimentação de 
carga da ordem de 240 mil toneladas por ano, incluindo 
também modernizações como a implantação de um 
sistema de telemedição automatizado, que irá conferir 
maior agilidade às suas operações. 

Em 2010, a Ultracargo passou a focar 
sua atuação em armazenagem de 
granéis líquidos, segmento em que 
é líder de mercado e referência na 
qualidade dos serviços prestados, 
tendo concluído a venda dos negócios 
de logística interna, armazenagem de 
sólidos e transporte rodoviário em julho.

crescimento de

na armazenagem 
efetiva em 2010

20%
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A Ultracargo manteve, em 2010, um processo de 
aprimoramento de sua gestão e de seus processos, 
com base na avaliação do impacto ambiental de suas 
atividades e de procedimentos para ampliar sua eficiência, 
desenvolvendo iniciativas como o mapeamento das 
fontes de emissão de gases de efeito estufa. A empresa 
passou a utilizar em 2010 a ferramenta Auditoria Focada 
em Atitude (AFA), que permitiu o desenvolvimento 
de uma atitude preventiva em relação a acidentes, 
com alterações nas rotinas de trabalho e melhorias em 
aspectos de segurança. Em 2010, foram realizadas 1.176 
auditorias com o uso destas ferramentas, que reduziram o 
risco potencial de acidentes. 

Dando sequência a esta estratégia de expansão, a Ultracargo 
anunciou em 2010 novas expansões nos terminais Santos 
e Aratu, que juntas com a expansão já iniciada de Suape, 
deverão ampliar a capacidade existente da Ultracargo em 
15%. Em adição à maior demanda, estas expansões permitem 
à Ultracargo maximizar a sua rentabilidade, já que estas 
ampliações serão realizadas em terminais existentes. 

O bom desempenho da economia em 2010 associado aos 
investimentos realizados permitiram à Ultracargo crescimento 
de 20% na ocupação dos seus terminais. A Ultracargo registrou 
EBITDA de R$ 111 milhões em 2010, 7% acima do ano anterior, 
apesar dos efeitos da venda em julho dos negócios de logística 
interna, armazenagem de sólidos e transporte rodoviário.
 

Ultracargo

Liderança 
no setor de 

armazenagem 

para granéis 

líquidos

Localização 
estratégica nos 

principais portos 

do país

Gestão focada 

em terminais 

para granéis 
líquidos

Forte evolução 
recente da 

capacidade de 

armazenagem de 

seus terminais
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Ativos estrategicamente localizados

Ultracargo – capacidade de armazenagem
(mil m³)

Ultracargo – armazenagem efetiva
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Com base nestes pilares, a Ultragaz, que é líder no mercado 
de distribuição de GLP e foi pioneira tanto no segmento 
envasado quanto no granel, implementou ao longo 
dos últimos anos uma série de programas de excelência 
operacional que tem permitido à empresa apresentar 
crescimento sustentado em seus resultados. 

Apesar da relativa estabilidade nos volumes vendidos no 
mercado, fruto das altas taxas de penetração do GLP nos 
domicílios, este segmento passou ao longo dos últimos 
anos por uma série de mudanças. Do lado do consumo, os 
hábitos vêm evoluindo para uma demanda crescente por 
serviços que ofereçam maior conveniência, como pode 
ser evidenciado pela evolução das vendas pelo telefone. 
Seguindo esta tendência, a Ultragaz implementou e 
aprofundou uma série de iniciativas, como os pedidos on 

line ou através do celular, iniciativa viabilizada por meio 
de uma parceria firmada com uma empresa de telefonia. 
Os meios de pagamentos também foram aprimorados 
com processamentos móveis de pagamento via cartão 
de crédito, vale-gás e mensagens SMS. Ao mesmo tempo, 
a evolução do mercado ofereceu oportunidades de 
adequação da estrutura logística necessária para atender a 
maior demanda de vendas programadas, permitindo maior 
otimização das rotas e consequentes menores custos de 
distribuição.

A Ultragaz também implementou programas visando 
fortalecer seu relacionamento com sua rede de revendas 
e maximizar sua rentabilidade. A principal iniciativa neste 
sentido foi o Programa de Qualificação de Revendas, que 
tem como objetivo padronizar as boas práticas de gestão 

milhões 
de EBITDA307R$

A Ultragaz atua em um mercado 
voltado ao consumo de massa, no qual 
a marca, foco no cliente, escala e baixos 
custos de distribuição são fatores-chave 
de diferenciação e rentabilidade.



52 relatório anual 2010 ultrapar

das revendas da Ultragaz, incluindo a padronização da 
marca, gestão financeira e excelência no atendimento aos 
clientes. Através de um processo de avaliação conduzido 
por empresa renomada de auditoria, as revendas 
são classificadas em diamante azul, diamante, ouro e 
oportunidade, o que permite ao participante verificar 
o seu nível de desempenho em relação ao padrão de 
excelência de gestão Ultragaz e serve como estímulo para o 
constante aprimoramento. Em 2010, mais de 3 mil revendas 
participaram do programa, um crescimento expressivo em 
relação a 2008, início do programa, quando mais de 750 
revendas foram avaliadas. 

Das revendas que participaram do programa em 2010, 228 
se qualificaram como diamante azul, 109% superior a 2009, 
indicando a evolução na qualidade da rede de revendas no 
último ano.

Através de seu programa Ultraflex, programa de eficiência 
operacional voltado ao mercado empresarial, a Ultragaz 
seguiu atenta às oportunidades de negócios e expandiu 
sua atuação em novos nichos de mercado. Em Sergipe, 
por exemplo, o novo programa de fiscalização por parte 
da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) 
exigiu que várias padarias substituíssem a lenha de origem 
ilegal. A oportunidade foi aproveitada pela Ultragaz, que 
promoveu a instalação de fornos movidos a GLP. Seguindo 
sua estratégia de crescer em nichos de mercado, a Ultragaz 
ampliou em 2010 sua participação na aplicação do GLP 
para aquecimento localizado, como para pré-aquecimento 
de fornos industriais, principalmente de siderúrgicas e 
metalúrgicas. A Ultragaz também deu continuidade a seu 
projeto de expansão rumo ao Norte e Nordeste, em especial 
no Maranhão e no Pará. Para atender a região, a Ultragaz já 
dispõe de engarrafamento de GLP em Belém, no Pará, e em 
São Luís, no Maranhão, e de uma rede de 125 revendas, com 
expectativa de ampliação para 260 revendas até 2014. 

Diferenciais do Programa de 
Qualificação de Revendas:

Padronização da marca – permite o 
aproveitamento da força e credibilidade da 
marca junto aos consumidores, reforçando a 
diferenciação.

Qualidade de gestão – reforça a diferenciação 
da rede de revendas da Ultragaz por meio de 
treinamentos dos revendedores na gestão e a 
qualidade do atendimento.

Foco no cliente – direciona os esforços para 
excelência no atendimento e na prestação de 
serviços, a fim de buscar fidelidade e satisfação 
do cliente.

Envolvimento com a comunidade – o 
papel da empresa e de suas revendas 
junto às comunidades é importante para o 
aprofundamento da relação e fidelização com 
os clientes. O revendedor pode participar de 
diversas ações realizadas pela Ultragaz, como os 
projetos Ultragaz Cultural e Ultragaz na Sua Rua.
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Para fortalecer a marca, já reconhecida por sua 
confiabilidade e segurança, a Ultragaz adota uma série de 
iniciativas de marketing. Uma delas é o projeto Ultragaz na 

sua Rua, ação dirigida para as donas de casa e suas famílias, 
em que uma caravana percorre as localidades atendidas 
pela empresa levando promoções, entretenimento e dicas 
de segurança à população, permitindo à Ultragaz ampliar o 
seu relacionamento e fidelização dos clientes.

Nesta mesma linha, a Ultragaz patrocina também o projeto 
Carreta Criando Novos Caminhos, que percorre o país 
oferecendo cursos de culinária e dicas de aproveitamento 
dos alimentos para seus clientes.

Manter-se alinhada com as melhores práticas adotadas 
mundialmente no setor de GLP é um dos focos da Ultragaz, 
membro da World Liquefied Petroleum Gas Association 
(WLPGA), sediada em Paris. A Ultragaz é a única companhia 
brasileira com assento no conselho da entidade, que conta 
com mais de 175 empresas filiadas de 90 países. A Ultragaz 
participa do Global Technology Network, um comitê da WLPGA 

que coordena a troca de informações sobre tecnologia e 
inovação entre as associadas, e do WLPGA Climate Changing 

Working Group, grupo que se dedica às discussões sobre a 
promoção do GLP como fonte de energia limpa.

A preocupação com o meio ambiente está presente em 
todas as áreas da Ultragaz e em suas iniciativas. Com o 
objetivo de reconhecer e destacar os projetos que estão 
alinhados com sua política de sustentabilidade, a Ultragaz 
passou a conferir, no último ano, o selo “Ultragaz faz 
sustentável e quer fazer sempre mais”. A iniciativa tem 
como objetivo causar um efeito multiplicador, estimulando 
as diferentes áreas da empresa e seus revendedores a 
desenvolverem projetos e adotarem procedimentos 
que reforcem o compromisso da Ultragaz com o 
desenvolvimento sustentável. 

Apesar da relativa estabilidade de volumes, que apresentou 
crescimento de 1% no volume vendido, o EBITDA da 
Ultragaz registrou em 2010 um aumento de 9% para  
R$ 307 milhões. 
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Mapa de atuação das unidades Ultragaz
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crescimento de 

de EBITDA
24%

crescimento de 

de lucro líquido
74%

Considerações sobre as demonstrações 
financeiras

Padrões e critérios aplicados na preparação das 
informações
A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 
2010, a CVM tornou obrigatória a adoção dos padrões 
contábeis internacionais (International Financial Reporting 

Standards – “IFRS”) na apresentação das demonstrações 
financeiras das companhias abertas no Brasil. Sendo assim, 
as demonstrações financeiras consolidadas da Ultrapar 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 foram 
preparadas de acordo com o IFRS, que diferem em certos 
aspectos das diretrizes contábeis anteriormente adotadas 
no Brasil. 

Para um entendimento dos efeitos da adoção do IFRS, 
disponibilizamos planilhas financeiras no site da CVM 
(www.cvm.gov.br) e da Ultrapar (www.ultra.com.br) com 
demonstrativos dos impactos decorrentes das alterações 
contábeis introduzidas pelo IFRS sobre as principais 
contas das demonstrações financeiras de 2009 e 2010 em 
comparação aos valores que teriam sido obtidos caso não 
tivessem existido tais modificações. Informações adicionais 
referentes às alterações decorrentes da adoção do IFRS 
estão disponíveis na nota explicativa 2 das demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2010. 

desempenho econômico-financeiro
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Efeito do desinvestimento – transporte rodoviário, 
logística interna e armazenagem de sólidos da 
Ultracargo
Em 1º de julho de 2010, a Ultrapar concluiu a venda 
dos negócios de logística interna, armazenagem de 
sólidos e transporte rodoviário da Ultracargo, com a 
transferência das quotas da AGT – Armazéns Gerais 
e Transporte Ltda. e da Petrolog Serviços e Armazéns 
Gerais Ltda. para a Aqces Logística Internacional Ltda. 
e recebimento de R$ 74 milhões, que se soma ao 
depósito de R$ 8 milhões recebido no anúncio da 
operação em 31 de março de 2010. Em outubro de 
2010, a Ultrapar desembolsou R$ 2 milhões relativos 
ao ajuste previsto de capital de giro. As demonstrações 
financeiras da Ultrapar e da Ultracargo a partir do 3T10 
deixaram de incluir os resultados dos negócios vendidos.

Efeito da aquisição – DNP
Em 26 de outubro de 2010, a Ultrapar anunciou a assinatura 
do contrato de compra e venda para a aquisição de 
100% das quotas da Distribuidora Nacional de Petróleo 
Ltda. - DNP. O valor da aquisição totaliza R$ 85 milhões, 
com o desembolso inicial de R$ 47 milhões realizado em 
novembro de 2010. As demonstrações financeiras da 
Ultrapar e da Ipiranga passaram a consolidar os resultados 
do negócio adquirido a partir da conclusão da aquisição, 
ocorrida em 1º de novembro de 2010. 

As informações financeiras da Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo 
e Ultragaz são apresentadas sem eliminação de transações 
realizadas entre as sociedades. Portanto, a soma de tais 
informações pode não corresponder às informações 
financeiras consolidadas da Ultrapar. Adicionalmente, 
exceto quando indicado, os valores incluídos nesta 
discussão de resultados são apresentados em R$ milhões e, 
portanto, sujeitos a arredondamentos. Como consequência, 
os valores totais apresentados nas tabelas podem diferir da 
agregação numérica direta dos valores que os precedem.

Efeito da aquisição – Texaco
Em agosto de 2008, a Ultrapar anunciou a assinatura de 
contrato para a aquisição do negócio de distribuição 
de combustíveis da Texaco no Brasil. Os resultados da 
Texaco passaram a ser consolidados pela Ultrapar nas suas 
demonstrações financeiras a partir de 1º de abril de 2009, 
após a liquidação financeira da operação ocorrida em 31 de 
março de 2009. As demonstrações financeiras da Ultrapar 
em períodos anteriores ao 2T09 não incluem os resultados 
da Texaco.

Desempenho comparativo 2010-2009
(R$ milhões)

2010 2009 

Ultrapar Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Ultrapar Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz

Receita líquida  42.482  36.483  2.083  293  3.661  36.097  30.486  1.916  337  3.441 

Custo dos produtos e 
serviços  (39.323)  (34.524)  (1.655)  (138)  (3.076)  (33.444)  (28.831)  (1.587)  (200)  (2.947)

Lucro bruto  3.159  1.959  428  155  586  2.653  1.655  329  137  494 

Despesas gerais, 
administrativas e de 
vendas  (1.924)  (1.184)  (291)  (76)  (375)  (1.772)  (1.095)  (260)  (88)  (325)

Outros resultados 
operacionais  11  29  0  3  (22)  19  19  (1)  3  (2)

Lucro operacional 
antes do resultado na 
venda de bens  1.246  804  137  83  189  901  579  68  52  168 

EBITDA  1.776  1.073  241  111  307  1.430  830  171  104  281 

Depreciação e 
amortização  531  269  104  29  119  529  251  103  53  114 

As informações financeiras e operacionais da Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo e Ultragaz são apresentadas sem eliminação de transações realizadas entre as sociedades.
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trimestre, resultaram na entrada recorde de US$ 48 
bilhões em investimentos estrangeiros no Brasil em 
2010, contribuindo para a valorização de 12% do Real 
frente ao dólar americano, que encerrou o ano cotado 
a R$/US$ 1,67. No cenário externo, a recuperação mais 
lenta da economia de alguns países, especialmente os 
desenvolvidos, levou a uma relativa estabilidade no preço 
do petróleo nos nove primeiros meses de 2010. A partir 
do 4T10, o aumento de demanda principalmente em 
função de invernos mais rigorosos no hemisfério norte 
e da evolução do crescimento mundial resultou na alta 
do preço do petróleo, que acumulou 18% no período e 
encerrou o ano cotado a US$ 92/barril, 23% acima de 2009.

Ambiente econômico-operacional 

O ano de 2010 caracterizou-se pelo forte crescimento 
da economia brasileira, com destaque para as baixas 
taxas de desemprego, o aumento da renda e da massa 
salarial e a maior disponibilidade de crédito, que atingiu 
em dezembro o patamar recorde de 47% do PIB. O 
produto interno bruto apresentou crescimento de 8% 
em 2010, impulsionado pelo bom desempenho dos 
setores varejista, automobilístico e de construção civil.  
Em 2010, o setor automobilístico apresentou novo 
recorde de vendas, com aumento de 11% no número 
de veículos leves licenciados. No mercado financeiro, os 
efeitos do crescimento robusto da economia brasileira, 
associados à oferta de ações da Petrobras no terceiro 

% crédito do sistema financeiro em 
relação ao PIB
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11% no volume de especialidades químicas no mercado 
interno, em função do maior nível de atividade econômica 
e das expansões realizadas na capacidade de produção. 
Na Ultracargo, a armazenagem efetiva aumentou 20%, 
em função da consolidação do terminal adquirido em 
Suape em dezembro de 2009 e do maior volume de 
operações nos terminais de Santos e Aratu, parcialmente 
compensados pela menor movimentação de etanol. Em 
2010, o volume vendido pela Ultragaz totalizou 1.608 mil 
toneladas, aumento de 1% em relação a 2009, com volume 
praticamente estável no segmento envasado e crescimento 
de 4% no segmento granel, em função do maior nível de 
atividade econômica e retomada da atividade industrial.

Volume de vendas
Na Ipiranga, o volume vendido apresentou crescimento 
de 17%, totalizando 20.150 mil metros cúbicos. O volume 
vendido de combustíveis para veículos leves cresceu 16%, 
em função da consolidação do volume da Texaco a partir 
de 1º de abril de 2009 e da expansão da frota de veículos 
leves ao longo dos últimos 12 meses, com destaque para 
o crescimento de 27% no volume de gasolina. O volume 
de diesel apresentou crescimento de 19%, decorrente 
da consolidação do volume da Texaco a partir de 1º de 
abril de 2009 e do crescimento da economia. Na Oxiteno, 
o volume vendido totalizou 684 mil toneladas em 2010, 
8% acima de 2009, com destaque para o crescimento de 
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Receita líquida
A Ultrapar apresentou em 2010 uma receita líquida de  
R$ 42.482 milhões, crescimento de 18% em relação a 2009, 
em função do maior volume de operações em todos os 
negócios e da consolidação da Texaco a partir do 2T09, 
parcialmente compensados pela venda dos negócios de 
logística interna, armazenagem de sólidos e transporte 
rodoviário da Ultracargo. A receita líquida da Ipiranga 
somou R$ 36.483 milhões em 2010, aumento de 20% em 
relação a 2009, em função do maior volume vendido, da 
maior participação de gasolina na composição de produtos 
e do aumento nos custos do etanol decorrente da menor 
disponibilidade do produto, parcialmente compensados 
pela redução no custo do diesel ex-refinaria ocorrida em 
junho de 2009. A Oxiteno apresentou uma receita líquida de 
R$ 2.083 milhões, aumento de 9% em relação a 2009, apesar 
do Real 12% mais valorizado, em função do crescimento 
de 8% no volume e da recuperação nos preços médios em 
dólares. A receita líquida da Ultracargo totalizou  
R$ 293 milhões, 13% abaixo de 2009, em função da venda 
dos negócios de logística interna, armazenagem de sólidos 
e transporte rodoviário, parcialmente compensada pelo 
crescimento na armazenagem média nos terminais de 
granéis líquidos. A receita líquida da Ultragaz foi de  
R$ 3.661 milhões em 2010, 6% superior a 2009, em função 
do maior volume vendido, do aumento no custo do GLP 
para uso no segmento granel a partir de janeiro de 2010 
e das iniciativas comerciais e programas de eficiência 
operacional implementados.

Custo dos produtos e serviços 
O custo dos produtos e serviços da Ultrapar foi de  
R$ 39.323 milhões em 2010, aumento de 18% em relação 
a 2009, em função do maior volume de operações em 
todos os negócios e da consolidação da Texaco a partir do 
2T09, parcialmente compensados pelo efeito da venda dos 
negócios de logística interna, armazenagem de sólidos e 
transporte rodoviário da Ultracargo. O custo dos produtos 
vendidos da Ipiranga totalizou R$ 34.524 milhões, 20% 
acima de 2009, em função do maior volume vendido, da 
maior participação de gasolina na composição de produtos 
e do aumento nos custos do etanol decorrente da menor 
disponibilidade do produto, parcialmente compensados 
pela redução no custo do diesel ex-refinaria ocorrida em 
junho de 2009. O custo dos produtos vendidos da Oxiteno 

totalizou R$ 1.655 milhões, aumento de 4% em relação a 
2009, em função do crescimento de 8% do volume vendido, 
do maior custo variável unitário em dólar das matérias-
primas e de custos extraordinários associados à parada para 
manutenção da planta de Camaçari, efeitos parcialmente 
compensados pelo Real 12% mais valorizado. O custo dos 
serviços prestados pela Ultracargo totalizou  
R$ 138 milhões, 31% abaixo de 2009, apesar do crescimento 
da armazenagem média em seus terminais, em função 
do efeito da venda dos negócios de logística interna, 
armazenagem de sólidos e transporte rodoviário. O custo 
dos produtos vendidos da Ultragaz totalizou R$ 3.076 
milhões, aumento de 4% em relação a 2009, em função 
do aumento de 6% no custo do GLP ex-refinaria para uso 
no segmento granel a partir de janeiro de 2010 e do maior 
volume vendido.

Despesas gerais, administrativas e de vendas 
As despesas gerais, administrativas e de vendas da Ultrapar 
totalizaram R$ 1.924 milhões em 2010, 9% acima de 2009, 
principalmente em função da consolidação da Texaco a 
partir do 2T09. As despesas gerais, administrativas e de 
vendas da Ipiranga totalizaram R$ 1.184 milhões, aumento 
de 8% em relação a 2009, decorrente do aumento de 17% 
no volume vendido e da agregação das despesas gerais, 
administrativas e de vendas da Texaco a partir do 2T09, 
parcialmente compensados pela implantação do plano de 
sinergias operacionais e administrativas. As despesas gerais, 
administrativas e de vendas da Oxiteno totalizaram  
R$ 291 milhões, 12% acima de 2009, principalmente em 
função de maiores despesas com fretes, decorrentes do 
maior volume vendido, e da maior remuneração variável, 
em linha com a progressão de resultados. As despesas 
gerais, administrativas e de vendas da Ultracargo totalizaram 
R$ 76 milhões em 2010, 13% abaixo de 2009, apesar do 
aumento de 20% da armazenagem efetiva, em função 
do efeito da venda dos negócios de logística interna, 
armazenagem de sólidos e transporte rodoviário. As 
despesas gerais, administrativas e de vendas da Ultragaz 
somaram R$ 375 milhões, 15% acima de 2009, em função 
de maiores despesas com campanhas promocionais 
e de vendas e do aumento nas despesas com pessoal, 
decorrente de efeitos da inflação e maior remuneração 
variável, em linha com a progressão dos resultados.
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na armazenagem média nos terminais de granéis líquidos 
parcialmente compensado pelo efeito da venda dos 
negócios de logística interna, armazenagem de sólidos 
e transporte rodoviário. Em 2010, a margem EBITDA da 
Ultracargo atingiu 38%, superior à margem de 31% em 
2009. O EBITDA da Ultragaz totalizou R$ 307 milhões, 9% 
acima de 2009, em função da recuperação das margens, 
para a qual contribuíram os programas de eficiência 
operacional implementados, e do melhor desempenho 
do segmento granel, parcialmente compensados por 
maiores despesas com campanhas promocionais e de 
vendas e pela maior remuneração variável, em linha com 
a progressão de resultados do ano.

1O EBITDA (LAJIDA) é uma medida comumente utilizada que visa 
representar nossa capacidade de gerar caixa a partir de nossas operações. 
Entre outras finalidades, o EBITDA é utilizado como indicador nos 
compromissos da Ultrapar relacionados a financiamentos, conforme 
comentado na nota explicativa nº 14 das demonstrações financeiras. O 
EBITDA não deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa 
ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa 
aos fluxos de caixa operacionais, ou ainda como medida de liquidez.

EBITDA
O EBITDA1 (geração operacional de caixa) consolidado da 
Ultrapar atingiu R$ 1.776 milhões em 2010, crescimento 
de 24% em relação a 2009, em função do crescimento 
de EBITDA em todos os negócios. A Ipiranga apresentou 
um EBITDA de R$ 1.073 milhões em 2010, aumento de 
29% em relação a 2009, principalmente em função (i) 
do maior volume vendido, (ii) dos ganhos de sinergias 
decorrentes da integração da Texaco, (iii) de menores 
despesas não recorrentes relacionada à aquisição da 
Texaco e (iv) da melhor composição de vendas, efeitos 
parcialmente compensados pelas fortes flutuações 
na disponibilidade de etanol no mercado. A Oxiteno 
apresentou EBITDA de R$ 241 milhões, aumento de 41% 
comparado a 2009, apesar do Real 12% mais valorizado, 
em função da recuperação de margens e do aumento 
de 8% no volume vendido. O EBITDA unitário alcançado 
em 2010 foi de US$ 200/ton, 49% superior ao de 2009. 
Em 2010, o EBITDA da Ultracargo foi de R$ 111 milhões, 
aumento de 7% em relação a 2009, com o crescimento 
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2009, em função do crescimento de 24% do EBITDA, de menor 
despesa financeira líquida e do resultado da venda de bens. 

Endividamento
A Ultrapar encerrou o exercício de 2010 com uma dívida 
bruta de R$ 5.396 milhões, perfazendo uma posição de 
endividamento líquido de R$ 2.176 milhões, praticamente 
estável em relação a 2009. 

Relacionamento com auditores independentes
As políticas da Ultrapar e de suas controladas na contratação 
de serviços de auditores independentes visam assegurar que 
não haja conflito de interesses e perda de independência ou 
objetividade e se substanciam nos princípios que preservam a 
independência do auditor. Para evitar que haja subjetividade 
na definição de princípios de independência nos serviços 
prestados pelos auditores externos, foram estabelecidos 
procedimentos para a aprovação da contratação desses 
serviços, definindo expressamente quais são (i) os serviços 
previamente autorizados, (ii) os serviços sujeitos à aprovação 
prévia do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria e (iii) os 
serviços proibidos.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2010, a Ultrapar e 
suas controladas não contrataram, junto aos seus auditores 
independentes, trabalhos não diretamente vinculados à 
auditoria das demonstrações financeiras.

A KPMG Auditores Independentes iniciou seus serviços de 
auditoria externa para a Ultrapar em 2007.

Depreciação e amortização
O total de custos e despesas com depreciação e amortização 
em 2010 foi de R$ 531 milhões, estável em relação a 2009, 
com a maior depreciação decorrente da consolidação da 
Texaco a partir do 2T09 e dos investimentos realizados 
compensada pela revisão da vida útil econômica dos bens, 
de acordo com o ICPC 10, aplicada a partir de 1º de janeiro 
de 2010.

Resultado na venda de bens
A Ultrapar registrou em 2010 uma receita líquida na venda 
de bens no montante total de R$ 79 milhões, R$ 60 milhões 
acima da receita de 2009, decorrente principalmente da 
venda de ativos imobilizados e dos negócios de logística 
interna, armazenagem de sólidos e transporte rodoviário 
da Ultracargo e de recebimento relacionado à MaxFácil, em 
decorrência da ampliação da rede de distribuição da Ipiranga 
nos últimos anos.

Resultado financeiro
O resultado financeiro da Ultrapar apresentou uma despesa 
líquida de R$ 264 milhões em 2010, R$ 27 milhões abaixo 
da despesa líquida de 2009, principalmente em função 
da redução no custo do endividamento. O índice de 
endividamento líquido sobre EBITDA reduziu de 1,5 vez ao 
final de 2009 para 1,2 vez ao final de 2010. 

Lucro líquido
O lucro líquido consolidado da Ultrapar de 2010 atingiu  
R$ 765 milhões, 74% acima do lucro líquido apresentado em 
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O maior dinamismo da economia, os benefícios dos 
investimentos realizados e o potencial de crescimento e 
de geração de valor de seus negócios contribuíram para 
uma valorização de 31% das ações da Ultrapar em 2010, 
uma das cinco maiores valorizações dentre as empresas 
do índice Ibovespa no ano. Neste mesmo período, o 
Ibovespa apresentou valorização de 1%. Na NYSE, as ações 
da Ultrapar apresentaram valorização de 38%, enquanto a 
variação do índice Dow Jones no período foi de 11%. 

Em 2010, a Ultrapar declarou dividendos no montante 
de R$ 429 milhões, referentes ao exercício de 2010, 54% 
superiores ao montante de 2009, representando 56% 

do lucro líquido consolidado do ano e um dividend 

yield de 4% sobre o preço médio das ações em 2010. 
A Ultrapar constantemente avalia suas necessidades 
de capital para investimentos em ativos e aquisições 
e, assegurada a manutenção de uma sólida posição 
financeira, distribui aos seus acionistas recursos sob 
a forma de dividendos. Desde sua abertura de capital 
em 1999, a Ultrapar consistentemente distribuiu 
dividendos aos seus acionistas, tanto em períodos de 
cenário econômico adverso como 2008 e 2009, como 
em períodos de grandes investimentos, como 2007 e 
2008, anos marcados pelas aquisições da Ipiranga e 
da Texaco.

A Ultrapar encerrou 2010 com um valor 
de mercado de R$ 14 bilhões, 31% 
superior ao encerramento de 2009.

valorização de

31%
das ações da 

ultrapar
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Em 2010, a Ultrapar aproveitou o mercado mais favorável 
para reduzir o custo do seu endividamento e alongar o 
perfil de sua dívida, levando o custo médio da sua dívida 
consolidada a níveis inferiores aos patamares de mercado 
ao final do ano. 

Seguindo sua filosofia de assegurar a transparência, 
a abrangência e a simetria da divulgação de suas 
informações, foram realizadas em 2010 mais de 300 
reuniões com representantes do mercado de capitais 
e públicos interessados em foros apropriados, além de 
manter informações de interesse atualizadas em seu 
site de Relações com Investidores, contribuindo para a 
precificação adequada de suas ações e a viabilidade do 
mercado de capitais como fonte de financiamento para o 
crescimento da companhia. 

As ações da Ultrapar encerraram a década com uma 
valorização média de 21% ao ano no período, refletindo 
sua estratégia de crescimento sustentado e geração de 
valor. Considerando-se o reinvestimento dos dividendos 
distribuídos no período, o retorno médio anual para 
o acionista na década teria sido de 29% ao ano. Neste 
mesmo período, o Ibovespa, principal índice de liquidez da 
BM&FBOVESPA, apresentou retorno médio de 16% ao ano.

Em 2010, o volume médio de ações negociado na 
BM&FBOVESPA foi de R$ 6,5 bilhões/dia, 23% acima de 
2009. O volume financeiro negociado pela Ultrapar na 
BM&FBOVESPA e na NYSE foi de R$ 33 milhões/dia, 22% 
acima de 2009.

Pioneira em conceder 
100% de tag along 
para todos os 
acionistas

Gestão profissional com 
remuneração variável 
atrelada a metas de 
crescimento de geração 
de valor agregado - EVA®

Principais executivos 
com participação 
acionária relevante 
na companhia

Mercado de capitais 
e alinhamento de 
interesses como 
instrumentos do 
crescimento

As ações da Ultrapar 
apresentaram 
valorização média 
anual de 29% na 
década, com o 
reinvestimento
de dividendos

As ações da Ultrapar 
encerraram 2010 com 
uma valorização de 
31%, entre as cinco 
maiores valorizações 
dentre as empresas do 
índice Ibovespa

Ultrapar
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Investimentos realizados 

O ambiente econômico mais dinâmico verificado em 
2010 se refletiu em oportunidades atraentes para todos 
os negócios da Ultrapar. Os investimentos orgânicos 
foram realizados com foco em crescimento por escala, 
diferenciação tecnológica, modernização das instalações 
existentes e ganhos de produtividade. O ano de 2010 
também foi marcado pela captura das sinergias da aquisição 
da Texaco e pelo início dos benefícios das expansões na 
Oxiteno.
 

A decisão de investimentos da Ultrapar segue uma 
política criteriosa, sob a qual todos os investimentos são 
avaliados à luz de ferramentas gerenciais, com destaque 
para o EVA® (Economic Value Added), métrica também 
utilizada para estabelecer a remuneração variável dos 
executivos. Além da profunda análise e critério na 
concepção, a cuidadosa implantação pela Ultrapar dos 
investimentos aprovados é fator determinante para 
garantir a geração de valor.

A Ultrapar inicia a nova década bem 
posicionada para colher os benefícios 
do crescimento econômico e da maior 
escala de operações decorrente de 
investimentos realizados.

Plano de 
investimentos 

para 2011 

R$ 1.044
milhões
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passando a concentrar-se no negócio de armazenagem 
de granéis líquidos. A Ipiranga, por sua vez, concluiu em 
novembro de 2010 a aquisição da DNP, quarta maior 
distribuidora de combustíveis da região Norte, reforçando sua 
estratégia de expansão para as regiões Centro-Oeste, Nordeste 
e Norte, onde o crescimento do consumo tem sido acima da 
média nacional e a participação de mercado da Ipiranga é 
menor que nas regiões Sul e Sudeste. Em relação à aquisição 
da DNP, ocorreu em novembro de 2010 o pagamento de R$ 
47 milhões, com a parcela remanescente a ser paga após a 
conclusão da apuração do capital de giro e endividamento 
existentes na data do fechamento, prevista para o primeiro 
trimestre de 2011.

Investimentos previstos para 2011 

O plano de investimentos da Ultrapar para 2011, excluindo 
aquisições, totaliza R$ 1.044 milhões e visa o crescimento por 
escala, diferenciação tecnológica e ganhos de produtividade, 
assim como a modernização das operações existentes. O 
aumento de investimentos em relação a 2010 reflete as 
oportunidades decorrentes da continuidade do dinamismo 
da economia brasileira e a implementação das iniciativas 
estratégicas específicas de cada unidade de negócios.

Na Ipiranga, os investimentos serão destinados à ampliação e 
renovação de sua rede de postos e franquias e de suas bases 
de operação, com foco na expansão para as regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Norte. Do total dos investimentos orçados 
pela Ipiranga, R$ 520 milhões se referem a imobilizações 
e adições ao intangível e R$ 29 milhões se referem a 
financiamentos a clientes, líquidos de repagamentos. Na 
Oxiteno, a redução significativa nos investimentos reflete 
a conclusão de um ciclo de expansões, com R$ 87 milhões 
destinados a projetos de expansão, principalmente à 
conclusão da unidade de óxido de eteno em Camaçari, 
que adiciona 90 mil toneladas/ano à capacidade atual. A 
Ultracargo direcionará seus investimentos para as expansões 
nos terminais de Santos, Suape e Aratu, que somam 98 mil 
m³ à capacidade de armazenagem da Ultracargo, equivalente 
a 15% da sua capacidade atual, com entradas em operação 
previstas para 2011 e 2012. Na Ultragaz, os investimentos 
serão dedicados principalmente à expansão do UltraSystem 
(granel de pequeno porte), em função do maior nível 
de atividade econômica e da perspectiva de captura de 
novos clientes, à ampliação e modernização de bases de 
engarrafamento e à reposição de vasilhames e tanques.

Os investimentos da Ultrapar em 2010, líquidos de 
desinvestimentos, totalizaram R$ 815 milhões, dos 
quais R$ 848 milhões foram destinados a investimentos 
orgânicos e R$ 33 milhões referem-se à venda dos 
negócios de transporte rodoviário, armazenagem de 
sólidos e logística interna da Ultracargo, líquidos do 
desembolso inicial da aquisição da DNP.

Com relação aos investimentos orgânicos, a Ipiranga 
investiu em 2010 R$ 383 milhões, direcionados 
principalmente a embandeiramentos, novos postos, 
renovação e melhoria da rede de distribuição, visando 
fortalecer o posicionamento estratégico da empresa e 
aumentar a escala operacional. Do valor total investido, 
R$ 376 milhões referem-se a imobilizações e adições ao 
intangível e R$ 7 milhões referem-se a financiamentos a 
clientes, líquidos de recebimentos.

A Oxiteno investiu em 2010 R$ 227 milhões, direcionados 
principalmente à conclusão da ampliação da capacidade 
de produção da unidade de óxido de eteno de Camaçari, 
que será concluída em 2011, e à ampliação de etoxilação 
da unidade de Camaçari, que entrou em operação no final 
de 2010, adicionando 70 mil toneladas à capacidade de 
etoxilados da Oxiteno.

A Ultracargo investiu ao longo de 2010 R$ 62 milhões, 
destinados principalmente à expansão do terminal de 
Suape, que adicionará 30 mil metros cúbicos à capacidade 
da Ultracargo e tem partida prevista no segundo trimestre 
de 2011, e à modernização dos terminais. 

Na Ultragaz foram investidos em 2010 R$ 157 milhões, 
destinados principalmente para novos clientes do 
segmento granel, segmento atrelado ao desempenho da 
economia, e para renovação de vasilhames.

Em julho de 2010, a Ultracargo concluiu a venda dos 
negócios de transporte rodoviário, armazenagem de sólidos e 
logística interna, com recebimento líquido de R$ 80 milhões, 
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A Ultracargo, focada na armazenagem para granéis líquidos, 
se beneficiará das expansões em andamento em seus 
terminais, com crescimento expressivo em sua capacidade 
de armazenagem, da maior especialização nos serviços 
prestados e da demanda crescente por infraestrutura 
logística no Brasil. 

A Ultragaz, que teve crescimento expressivo de seus 
resultados em 2010, seguirá se beneficiando das boas 
perspectivas para o segmento granel, em que é líder 
destacada, e de sua estratégia de crescimento em nichos de 
mercado.

Com os maiores investimentos previstos para 2011 e 
potenciais aquisições, a Ultrapar inicia a nova década 
dando passos importantes de crescimento, sempre 
focada na geração de valor e com atuação pautada 
pela aderência à estratégia da empresa, alinhamento 
de interesses e prudência financeira. Em adição a esses 
pilares fundamentais, a nova década vem sendo planejada 
com base em uma estratégia com a presença cada vez 
mais forte da inovação e sustentabilidade, peças-chave 
para as iniciativas pioneiras que a Ultrapar adota em seus 
segmentos de atuação. 

Perspectivas

A Ultrapar inicia a nova década bem posicionada para 
colher os benefícios do crescimento econômico e da 
maior escala de operações decorrente de investimentos 
realizados, que fortaleceram sua posição de liderança 
nos mercados em que atua e ampliaram de maneira 
importante sua exposição ao consumo interno brasileiro. 
Na Ipiranga, as perspectivas de crescimento continuado 
na frota de veículos em função do aumento da massa 
salarial e da disponibilidade de renda e crédito, associadas 
à maior atividade econômica continuarão a impulsionar 
o crescimento dos volumes vendidos. Além disso, a 
Ipiranga seguirá priorizando seu plano de expansão da 
rede de postos nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e 
Norte. Em paralelo, a Ipiranga continuará a se beneficiar de 
sua estratégia de diferenciação e inovação, ampliando e 
diversificando sua oferta de produtos e serviços. 

Na Oxiteno, com um importante ciclo de investimentos 
a ser finalizado em 2011, a expansão de capacidade de 
produção de especialidades direcionadas a segmentos 
com forte potencial de crescimento e a expansão de 
sua capacidade de óxido de eteno para atender a 
demanda crescente por seus produtos, deverão permitir 
continuidade no crescimento do volume vendido, com 
menor participação de commodities na composição de 
vendas e maior alavancagem operacional.

Investimentos consolidados
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