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A ULTRAPAR

A Ultrapar tem posições de liderança em seus 
mercados de atuação conquistadas ao longo 
de seus 75 anos de história. A companhia atua 
no setor de distribuição de combustíveis, por 
meio da Ipiranga e da Ultragaz, na indústria 
química, com a Oxiteno, e no segmento de 
armazenagem para granéis líquidos, através da 
Ultracargo. Ao final de 2011, a Ultrapar contava 
com um quadro de 9 mil colaboradores 
diretos e cerca de 80 mil indiretos. 

A companhia mantém atividades em todo o 
território brasileiro e detém, através da Oxiteno, 
unidades industriais no México e na Venezuela, 
além de escritórios comerciais na Argentina, 
Bélgica, Colômbia e Estados Unidos.

Nos últimos anos, a Ultrapar seguiu uma 
estratégia planejada de crescimento e criação 
de valor, ampliando sua escala operacional, 
o que permitiu um crescimento robusto e 
consistente de resultados. Esta estratégia, aliada 
à característica resiliente dos seus negócios, 
possibilitou que a companhia registrasse em 
2011 mais um ano de desempenho positivo, 
em que completou 22 trimestres consecutivos 
de crescimento no EBITDA, apesar da 
volatilidade da economia no período.

5º lugar no ranking 
“Companhias Mais 
Admiradas do Mundo 
2012” (World’s Most 
Admired Companies 2012) 
no setor energético pela 
Fortune Magazine
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A ULTRAPAR

Crescimento de 13% do 
EBITDA e 12% do lucro 
líquido em 2011 

Forte desempenho das 
ações desde a abertura 
de capital: 22% de retorno 
anual, com reinvestimento 
dos dividendos

Este ano representa um marco na história 
da Ultrapar. Em 2011, a companhia 
implementou sua nova estrutura de 
governança corporativa, através de 
diversas iniciativas e alterações estatutárias 
inovadoras que, no seu conjunto, 
contribuíram para expandir as fronteiras 
da prática de governança no país. A nova 
estrutura tem como objetivo preparar a 
Ultrapar para obter, nas próximas décadas, 
desempenho similar ao apresentado desde 
a abertura de capital em 1999, perenizando 
a companhia e seu crescimento. 

A Ultrapar mantém ações listadas na 
BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros e na NYSE – New 
York Stock Exchange, desde 1999. Em 
agosto de 2011, as ações da Ultrapar 
passaram a ser negociadas no Novo 
Mercado, segmento diferenciado de 
listagem da BM&FBOVESPA, com as mais 
amplas regras de governança corporativa. 
No ano, as ações da companhia 
apresentaram valorização de 22%, uma das 
maiores valorizações entre as empresas 
negociadas no Ibovespa.
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Em 2011, a Ultrapar deu passos decisivos para o 
aprofundamento do alinhamento de interesses entre 
todos os acionistas e a perenização do seu crescimento. 
Anunciamos uma nova estrutura de governança 
corporativa para permitir à companhia manter sua 
longa trajetória de crescimento e de criação de valor.

A operação envolveu a conversão das ações 
preferenciais em ações ordinárias na proporção 
de 1 para 1, em um movimento completamente 
desvinculado de qualquer oferta de ações ou 
reestruturação posterior, tornando a Ultrapar a maior 
companhia de controle disperso do país. Nesse 
processo, aderimos também ao Novo Mercado, 
adotando práticas que inclusive superam as exigências 
desse segmento, que já estabelece os mais altos 
padrões de governança do país. 

A nova estrutura de governança da Ultrapar é fruto 
de um processo de evoluções sucessivas na sua 
governança corporativa, caracterizadas por ações 
inovadoras. Essa trajetória contribuiu para que a 
Ultrapar protagonizasse, nos últimos anos, uma história 
de sólido crescimento, que ampliou suas áreas de 
atuação e fortaleceu suas posições de liderança em 
cada mercado de atuação da companhia. 

A ampliação das atividades da Ultrapar foi 
caracterizada por grandes movimentos de expansão, 
por uma busca constante pela diferenciação em suas 
áreas de atuação, recorrendo sempre à inovação 
na definição de novos produtos, na criação de 
novos serviços ou na abertura de novas frentes de 
mercado, que as empresas da Ultrapar desbravam 
de forma pioneira. Com ideias transformadoras 
em suas diferentes frentes de atuação, a Ultrapar 
vem conseguindo atingir seu objetivo de garantir 
sustentabilidade e solidez aos seus negócios.

O retorno aos acionistas apresentado em 2011 deu 
continuidade à tendência verificada desde a abertura 
de capital: entre 1999 até 2011, as ações da Ultrapar 
apresentaram valorização média de 22% ao ano, com 
reinvestimento de dividendos – valorização muito 
superior à apresentada pelo Ibovespa. Quem investiu 
R$ 1.000 na Ultrapar na abertura de capital e reinvestiu 
os dividendos pagos, tinha ao final de 2011 R$ 11.500, 
enquanto que o mesmo investimento na carteira do 
Ibovespa permitiria acumular R$ 5.000.

Ao longo de 2011, seguimos implementando iniciativas 
para a continuidade desse desempenho.

Na Ipiranga, os investimentos para captura de novos 
clientes e para expansão de sua rede de postos e franquias 
impulsionaram o crescimento do volume vendido, com 
consequente maior alavancagem operacional.

A Oxiteno concluiu em 2011 um importante ciclo de 
investimentos, que resultou em aumento significativo da 
sua capacidade de produção. As expansões de capacidade 
realizadas nos últimos anos foram focadas em segmentos 
com crescimento maior que o da economia, o que permite 
atender à crescente demanda por especialidades químicas 
esperada para os próximos anos.

A Ultracargo acelerou o ritmo de expansão de seus 
terminais e consequente crescimento de rentabilidade. 
O terminal expandido de Suape entrou em operação em 
2011. As expansões dos terminais de Santos e Aratu estão 
previstas para entrar em operação em meados de 2012.

Na Ultragaz, os investimentos realizados principalmente 
no segmento granel, segmento em que é pioneira e líder 
destacada, contribuíram para o crescimento de volumes. 
Esses investimentos, combinados à aquisição do negócio 
de distribuição de GLP da Repsol no Brasil, fortaleceram 
seu posicionamento e escala de operações.

Como resultado do desempenho de seus negócios, 
a Ultrapar atingiu mais uma vez patamares recordes 
de receita, EBITDA e lucro líquido. A receita líquida da 
Ultrapar foi de R$ 49 bilhões em 2011, aumento de 15% 
sobre a receita líquida de 2010. O EBITDA consolidado da 
Ultrapar atingiu R$ 2.011 milhões, um crescimento de 13% 
em relação ao ano anterior. O lucro líquido, por sua vez, 
alcançou R$ 855 milhões, 12% superior ao de 2010. O índice 
de endividamento líquido sobre EBITDA de 2011 foi de 1,4 
vez, mantendo a sólida posição financeira da companhia.

As realizações dos últimos anos, aliadas à capacidade 
da Ultrapar de se renovar e se aprimorar, preparam a 
companhia para novos saltos nos próximos anos.

Paulo G. A. Cunha
Presidente do Conselho de Administração

Pedro Wongtschowski
Diretor-Presidente

MENSAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO
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Da esquerda para a direita: Pedro Wongtschowski  e Paulo G. A. Cunha.
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PRINCIPAIS INDICADORES E 

DESTAQUES

RETORNO AOS ACIONISTAS E 
MERCADO DE CAPITAIS

• A Ultrapar implementou uma nova estrutura de 
governança corporativa e converteu cada ação 
preferencial em uma ação ordinária. Todos os 
acionistas passaram a ter idênticos poderes nas 
decisões da assembleia geral da companhia. Também 
aderiu ao Novo Mercado e implantou mecanismos 
que superam os elevados padrões desse segmento. 

• Desdobramento das ações à razão de 1 ação em 4 
ações em fevereiro de 2011. Essa iniciativa trouxe 
efeitos positivos para a liquidez da ação, ampliando o 
número de negócios e a base acionária da companhia. 
O volume financeiro negociado médio da Ultrapar 
em 2011 foi de R$ 35 milhões/dia, 5% superior a 
2010, considerando as negociações ocorridas na 
BM&FBOVESPA e na NYSE.

• As ações da Ultrapar apresentaram na BM&FBOVESPA 
e na NYSE, respectivamente, valorização de 22% e de 
6% no ano, enquanto os respectivos índices desses 
mercados apresentaram desvalorização de 18% e 
valorização de 6%.

• A Ultrapar encerrou 2011 com um valor de mercado 
de R$ 17 bilhões, acumulando uma valorização de 
22% em comparação ao final de 2010. 

• Os dividendos declarados atingiram valor de R$ 525 
milhões, correspondentes a 61% do lucro líquido 
de 2011 e a um dividend yield de 3,5%. Em 2011, a 
Ultrapar passou a compor o Índice Dividendos (IDIV) 
da BM&FBOVESPA, que inclui as ações das empresas 
que apresentaram maiores dividend yield nos últimos 
dois anos.

• Novamente a Ultrapar foi selecionada para compor 
a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), da BM&FBOVESPA, composta por empresas 
com reconhecido comprometimento com a 
responsabilidade socioambiental, governança 
corporativa e sustentabilidade empresarial.

AQUISIÇÕES E INVESTIMENTOS

• Ipiranga expande sua rede de revendedores em 424 
postos e 349 novas franquias. 

• Oxiteno conclui forte ciclo de investimentos com 
expansão da unidade de óxido de eteno em Camaçari, 
que adicionou 26% à capacidade total desse produto.

• Ultracargo investe na ampliação de 15% de sua 
capacidade de armazenagem.

• Ultragaz adquire, em outubro, negócio de distribuição 
de GLP da Repsol no Brasil.

RESULTADOS

• Receita líquida recorde de R$ 49 bilhões em 2011, 
crescimento de 15% em relação ao ano anterior. 

• Geração operacional de caixa (EBITDA) recorde de  
R$ 2.011 milhões, 13% superior a 2010.

• Patamar recorde de lucro líquido, totalizando de 
R$ 855 milhões, 12% acima do lucro líquido do ano 
anterior.

RECONHECIMENTOS

• 5º lugar no ranking “Companhias Mais Admiradas do 
Mundo 2012” (World’s Most Admired Companies 2012) 
no setor energético pela Fortune Magazine.

• Prêmio Best Corporate Governance, Brazil pela World 
Finance.

• Best Corporate Governance in Brazil e Best Managed 
Company in the Chemicals & Petrochemicals Sector – 
Latin America pela Euromoney.
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PRINCIPAIS INDICADORES E 

DESTAQUES
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ULTRACARGO – ARMAZENAGEM EFETIVA
(mil m³)

EVOLUÇÃO UGPA3 X IBOVESPA 
(base 100)

ULTRAGAZ – VOLUME DE VENDAS 
(mil ton)

INVESTIMENTOS – EXCLUI AQUISIÇÕES
(R$ milhões)

EBITDA 
(R$ milhões)

EVOLUÇÃO UGP X DOW JONES 
(base 100)

OXITENO – VOLUME DE VENDAS 
(mil ton)

IPIRANGA – VOLUME DE VENDAS 
(mil m³)

Fonte: BloombergUGPA3 Ibovespa
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PRINCIPAIS INDICADORES
IFRS

R$ milhões (1) 2007 2008 2009 2010 2011

Ultrapar (2)

Receita líquida 19.921 28.268 36.097 42.482 48.661

EBITDA 779 1.079 1.430 1.776 2.011

Lucro líquido 182 390 441 765 855

Investimentos (3) 2.687 1.516 1.941 815 1.090

Dividendos declarados 241 238 279 429 525

Lucro por ação (R$) (4) 0,55 0,72 0,82 1,43 1,59

Dividendos por ação (R$) (4) 0,44 0,44 0,52 0,80 0,98

Número de funcionários (final do ano) 9.653 9.496 9.429 8.883 9.055

Ipiranga (5)

Volume de vendas (mil m3) 11.169 12.075 17.214 20.150 21.701

Receita líquida 19.416 22.676 30.486 36.483 42.224

EBITDA 417 603 830 1.073 1.330

Investimentos (3) 166 229 222 383 591

Produtividade (EBITDA R$/m3) 37 50 48 53 61

Oxiteno

Volume de vendas (mil ton) 647 567 634 684 660

Receita líquida 1.743 1.926 1.916 2.083 2.409

EBITDA 156 210 171 241 261

Investimentos (3) 453 516 163 227 107

Produtividade (EBITDA US$/ton) 123 202 135 200 236

Ultracargo

Ocupação efetiva (mil m3) 279 335 461 552 582

Receita líquida 229 283 337 293 267

EBITDA 43 51 104 111 118

Investimentos (3) 44 56 79 62 108

Ultragaz

Volume de vendas (mil ton) 1.572 1.601 1.589 1.608 1.652

Receita líquida 3.113 3.339 3.441 3.661 3.767

EBITDA 252 211 281 307 282

Investimentos (3) 129 167 105 157 182

Produtividade (EBITDA R$/ton) 160 132 177 191 171

Mercado de Capitais

Volume financeiro médio/dia (R$ mil) (6) 11.780 26.476 26.961 32.953 34.646

Cotação BM&FBOVESPA (R$/ação) (4) 15,75 12,71 20,03 26,28 32,01

Cotação NYSE (US$/ADR) (4) (7) 8,66 5,62 11,73 16,16 17,20

(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 1T07, exceto quando indicado de maneira diferente.
(6) Considerada a soma das negociações ocorridas na BM&FBOVESPA e NYSE.
(7) 1 ADR = 1 ação ordinária.

RELATÓRIO ANUAL 2011 ULTRAPAR 9
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FUNDAMENTOS 
DA GESTÃO

“O Grupo Ultra foi 
um dos pioneiros na 
profissionalização, 
ao assegurar uma 
gestão independente e 
comprometida com os 
interesses dos acionistas 
como um todo. A decisão 
de pulverizar o capital deve 
ser vista como belíssima, 
aplaudida e servir como 
estímulo para que outros 
grupos expressivos trilhem 
o mesmo caminho.” 
Gilberto Mifano
Ex-Presidente do Conselho de Administração 
do Instituto Brasileiro de Governança 
Corporativa (IBGC)  
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Inovação em governança corporativa 
visando à sustentabilidade. Um modelo 
que posiciona a companhia para novos 
saltos nos próximos anos.

Além da adesão ao Novo Mercado, a Ultrapar 
anunciou, de forma pioneira, a adoção 
de dispositivos inspirados em padrões 
internacionais, que ainda não haviam 
sido implementados no seu conjunto por 
nenhuma companhia no país.

Em 2011, a Ultrapar deu um passo significativo para 
manter o ciclo virtuoso de crescimento e desenvolvimento 
experimentado desde a abertura de seu capital. O seu novo 
modelo de governança corporativa espelha a filosofia da 
companhia, que mescla inovação com sustentabilidade 
em todas as suas atividades. Inovação, porque mais uma 
vez a Ultrapar é pioneira na introdução de práticas que 
elevam o patamar da governança corporativa no Brasil, 
como atesta o histórico de iniciativas implantadas pela 
companhia nesse campo. Sustentabilidade, porque propicia 
condições para que a Ultrapar prossiga em sua trajetória 
consistente de resultados robustos, abrindo caminho para a 
perenização de seus negócios e dos ganhos proporcionados 
a seus acionistas, colaboradores e demais públicos de 
relacionamento em seus 75 anos de existência. 

A busca pelo alinhamento de interesses foi um processo 
construído ao longo da história da companhia e culminou 
na nova estrutura de governança corporativa da companhia. 
Nos anos 70, a Ultrapar optou por uma administração 
profissional, dando início à distinção entre propriedade e 
gestão na companhia. Em 1984, esse processo foi aprimorado 
com a implantação de um plano de outorga de ações para 
executivos, promovendo, de forma inovadora, o alinhamento 
de interesses de longo prazo entre acionistas e executivos e a 
retenção destes profissionais. 

Entre 1999 e 2001, a Ultrapar teve marcos importantes no 
aprimoramento de sua governança corporativa. Foi a primeira 
empresa a realizar a abertura de seu capital simultaneamente 
na BM&FBOVESPA e na NYSE. A Ultrapar também foi pioneira 
na concessão do direito de tag along a todos os acionistas, a 
100% do valor ofertado. Foi introduzido também um sistema 
de remuneração variável atrelado a metas de criação de valor, 
reforçando o alinhamento de interesses dos profissionais da 
companhia com os acionistas.

Em 2003, a Ultrapar decidiu outorgar ações para sua nova 
geração de executivos. No ano seguinte, formalizou o Código 
de Ética e também levou à aprovação da assembleia a 
equalização dos dividendos dos acionistas preferencialistas e 
ordinaristas, uniformizando os direitos econômicos conferidos 
às duas classes de ações. Em 2007, foi segregado o cargo de 
presidente executivo do posto de presidente do Conselho 
de Administração. A companhia passou, em 2008, a integrar 

os principais índices do mercado de capitais. Finalmente, 
em 2011, foi anunciada a nova estrutura de governança 
corporativa da Ultrapar.

Para viabilizar a nova estrutura, os acionistas controladores da 
Ultrapar abriram mão do poder de controle, promovendo a 
conversão de todas as ações preferenciais em ações ordinárias 
na proporção de 1 para 1. Com essa conversão, cada ação 
passou a valer um voto nas assembleias de acionistas, com 
todos os acionistas passando a contar com os mesmos direitos 
econômicos e políticos. Não houve ágio ou sobrepreço nesse 
processo de transformação, que também não possuía vínculo 
a qualquer oferta de ações ou reestruturação posterior, o que 
destaca o caráter inovador da iniciativa.

Essa iniciativa envolveu a adesão da Ultrapar ao Novo Mercado, 
segmento que já estabelece o mais alto padrão de governança 
corporativa no mercado brasileiro. Em adição, foram incluídos 
dispositivos estatutários inspirados em padrões internacionais, 
abrangendo práticas que vão além dos requisitos deste 
segmento de negociação. Os dispositivos adotados incluem 
aqueles inicialmente previstos pela BM&FBOVESPA na proposta 
de novo regulamento do Novo Mercado, que não foram 
aprovados, mas que fazem sentido para a atual governança 
corporativa da Ultrapar.

Com as práticas adotadas, buscou-se fortalecer os órgãos de 
governança corporativa da Ultrapar. Foi instituída a exigência 
de que o Conselho de Administração da Ultrapar deverá contar 
com pelo menos 30% dos membros independentes, enquanto 
o Novo Mercado exige 20%. Amplia-se, com essa medida, a 
representatividade de acionistas não vinculados à companhia.

Outra novidade é o Comitê de Remuneração, que tem como 
funções zelar pela política de remuneração da companhia, com 
os objetivos de garantir o alinhamento dos administradores 
à estratégia da companhia; de garantir que prevaleça um 
modelo de competências e liderança que promova a atração, 
retenção e motivação dos executivos; e de assegurar a 
preparação adequada da companhia para a sucessão de 
seus executivos. Está previsto no estatuto, ainda, um Comitê 
de Auditoria, que tem entre suas atribuições assegurar o 
equilíbrio, a transparência e a integridade das informações 
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financeiras publicadas, por meio da supervisão dos relatórios 
financeiros da companhia. Atualmente, a Ultrapar possui um 
Conselho Fiscal instalado que exerce as atribuições de Comitê 
de Auditoria, de acordo com os requisitos da lei Sarbanes-
Oxley. O Comitê de Auditoria não funcionará no exercício 
social em que o Conselho Fiscal tiver sido instalado. 

Foi também incluída no estatuto da empresa a previsão 
de realização obrigatória de oferta pública de aquisição de 
ações (“OPA”) caso haja aquisição relevante (20% do capital) 
de ações da companhia. O adquirente deverá realizar OPA 
a 100% dos acionistas, pelo maior valor por ação pago pelo 
adquirente nos últimos seis meses, ou seja, livre de poison 

pills, mecanismo que frequentemente dificulta ou inviabiliza 
a mudança ou obtenção de controle. A OPA por aquisição de 
participação relevante é um modelo testado na Europa e faz 
parte da diretiva europeia de mercado de capitais. O objetivo 
da OPA é evitar que um acionista adquira uma participação 
que o permita mudar a governança e os rumos da empresa, 
sem que os outros acionistas que não concordam com esta 
nova estratégia tenham a oportunidade de vender suas 
ações. Em adição, o estatuto não prevê qualquer cláusula 
de limitação de direito de voto ou tratamento especial de 
acionistas atuais. 

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
Ações ordinárias %

Ultra S.A. 128.833.620 24%

Demais acionistas 415.550.376 76%

Total 544.383.996 100%

A criação da nova estrutura de governança corporativa faz 
parte de um processo de reavaliação constante, visando 
verificar se o padrão de governança da companhia está 
ajustado às suas necessidades. A Ultrapar entendeu que tinha 
chegado o momento de se olhar para mais longe e assegurar 
a sua perenização e de seu crescimento.

A nova estrutura fortalece a Ultrapar, ao aprofundar o 
alinhamento de interesses, conferindo os mesmos direitos 
políticos a todos os acionistas, ao desvincular definitivamente 
a propriedade da gestão e ao permitir um aprofundamento 
da meritocracia, ampliando, portanto, a capacidade de atrair e 
reter talentos. 

Adicionalmente, neste processo foram eliminados entraves 
existentes para que a Ultrapar possa recorrer a uma eventual 
emissão de novas ações, permitindo à companhia continuar 
a utilizar suas ações como moeda na eventualidade de uma 
aquisição de porte.

O crescimento passa a ser definido por uma maioria de 
acionistas. Foram criadas condições para que a Ultrapar 
repita, nas próximas décadas, o desempenho e a criação de 
valor obtidos até o momento.

A adoção de uma nova estrutura de 
governança corporativa para a Ultrapar 
visa a continuidade da criação de valor por 
seus negócios, que permite a perenização 
da companhia e de seu crescimento.
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A posição de liderança ocupada pela Ultrapar em seus 
quatro negócios de atuação reflete uma incessante 
busca da companhia por se reinventar e encontrar 
novas rotas de crescimento sustentável. Esse 
movimento tem garantido um processo de expansão 
consistente e contínua, com criação de valor para 
a companhia e seus públicos de relacionamento, 
permeado por princípios éticos, de transparência, 
respeito às pessoas e paixão pelo cliente, além do 
cuidado permanente com o meio ambiente.

O planejamento estratégico 
eficaz e uma demonstrada 
capacidade de execução, 
associados a uma gestão com 
foco em inovação e criação de 
valor, compõem os princípios 
que norteiam a Ultrapar em 
sua trajetória de crescimento.

FUNDAMENTOS 
DA GESTÃO
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A visão voltada para a inovação e a sustentabilidade da 
companhia potencializa outros traços da cultura empresarial 
da Ultrapar, proporcionando maior efetividade econômica 
e se materializando na forma de crescimento consistente 
de valor ao longo de várias décadas. A Ultrapar se notabiliza 
pela atuação fortemente focada nos resultados, associada a 
uma gestão financeira prudente e disciplina na alocação de 
recursos. O planejamento estratégico minucioso, combinado 
com uma elevada capacidade de execução das ações 
planejadas, compõem os princípios que norteiam a Ultrapar 
em sua trajetória de crescimento e criação de valor. 

Em 2011, a Ultrapar recebeu o prêmio Best Corporate 

Governance, Brazil pela revista World Finance, em 
reconhecimento a sua Governança Corporativa. Em adição, 
a companhia alcançou o 5º lugar entre as empresas no setor 
de energia no ranking “Companhias Mais Admiradas do 
Mundo 2012” (World’s Most Admired Companies 2012) pela 
Fortune Magazine. Dentre os critérios avaliados neste ranking, 
a Ultrapar se destacou pela Qualidade da Gestão, Inovação, 
Solidez Financeira e Qualidade dos Produtos/Serviços.

A combinação de negócios resilientes com fundamentos 
sólidos da gestão é refletida na classificação de crédito 
correspondente a grau de investimento pela Moody’s e pela 

Standard & Poor’s, que ao final de 2011 elevou sua perspectiva 
de “estável” para “positiva”. A geração consistente de caixa 
tem permitido à Ultrapar manter-se posicionada para seguir 
em crescimento contínuo, desfrutando das oportunidades 
de expansão de suas atividades, seja pela via orgânica, seja 
através de aquisições.

UNIDADES DE NEGÓCIOS 

Maior distribuidora privada de combustíveis do Brasil, 
a Ipiranga pauta seu posicionamento estratégico pela 
diferenciação e inovação, através do lançamento de novos 
produtos, serviços, programas de fidelização e relacionamento 
com seus diferentes públicos. Iniciativas como o Posto 
Ecoeficiente e o manejo adequado de resíduos nos pontos de 
revenda também asseguram à Ipiranga destaque entre seus 
pares no que se refere a ações sustentáveis.

A Ipiranga tem buscado aumentar a sua escala de operações 
visando ampliar competitividade e rentabilidade. Neste 
sentido, sua estratégia está focada na expansão da rede 
de distribuição, principalmente nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte. Esses mercados oferecem maior potencial 

Assembleia de acionistas

Conselho fiscal
Conselho de Administração

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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de crescimento em razão do crescimento regional do 
consumo de combustíveis acima da média nacional e da 
menor participação de mercado da Ipiranga. De forma geral, 
o Brasil apresenta um potencial relevante para o crescimento 
das vendas de combustíveis, já que possui baixa penetração 
de veículos em relação a países com nível similar de 
desenvolvimento. A companhia tem se beneficiado destas 
oportunidades e ampliado sua rede de postos, por meio da 
abertura de novos postos e pelo embandeiramento de postos 
bandeira branca, que atualmente respondem por mais de 20% 
do volume de combustíveis vendidos no Brasil. Em adição, 
o processo de formalização do setor, com destaque para o 
mercado de etanol, permite que a concorrência se estabeleça 
de forma justa e a Ipiranga possa colher ainda mais benefícios.

A Oxiteno finalizou um ciclo significativo de investimentos, 
visando atender principalmente o segmento de 
especialidades químicas, caracterizadas pelo elevado valor 
agregado e cuja demanda tem apresentado forte crescimento 
nos últimos anos. Desta forma, a companhia fortalece suas 
vantagens competitivas e consolida sua posição na América 
Latina. A busca por competitividade tem como alicerce o 
desenvolvimento de produtos, o que distingue a Oxiteno 
como uma das empresas que mais investem em inovação 
no setor químico brasileiro. A participação crescente de 
matérias-primas naturais na composição de seus produtos é 
outra marca, mantendo-a na vanguarda da chamada “química 
verde” em tensoativos.

A estratégia de expansão internacional da Oxiteno, iniciada 
em 2003, está direcionada para mercados com acesso 
a matéria-prima competitiva que permitam viabilizar 

o intercâmbio de tecnologia de produtos, processos e 
relacionamentos estabelecidos com clientes multinacionais. 
Este modelo foi testado com sucesso nas aquisições da 
Oxiteno México e Oxiteno Andina, mercados em que a 
companhia conquistou posições de liderança, comprovando 
a capacidade competitiva da Oxiteno. Como parte desta 
estratégia, a Oxiteno possui escritórios comerciais na 
Argentina, Bélgica, Colômbia – aberto em 2011 – e Estados 
Unidos. A China é o próximo país em que a Oxiteno vai abrir 
uma representação comercial.

A Ultracargo continua focada em expandir a escala de 
operações de seus terminais para armazenagem de granéis 
líquidos. Com uma posição de liderança consolidada, a 
Ultracargo também tem sido beneficiada pelo crescimento 
econômico brasileiro, que alavancou a demanda por 
infraestrutura no país. A Ultracargo está posicionada nos 
principais portos brasileiros, o que confere vantagem 
competitiva. Além disso, se especializou em granéis que 
requerem manuseio especial, em um mercado que reconhece 
a diferenciação – o que agrega valor às suas atividades.

A Ultragaz, que também se beneficia da escala de suas 
operações, anunciou em 2011 a aquisição do negócio de 
distribuição de GLP da Repsol no Brasil, operação que fortalece 
sua posição no segmento de GLP a granel, cujo crescimento é 
correlacionado ao PIB. A aquisição permite ganhos de escala em 
logística e gestão, além de consolidar a liderança no mercado 
de distribuição de GLP. A Ultragaz conta com uma marca forte, 
reforçada com iniciativas de marketing que destacam o seu 
caráter de especialista no segmento, por conta da sua longa 
experiência de mais de sete décadas no setor.
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A adoção de um modelo de gestão de riscos eficiente e 
moderno foi determinante para garantir o desempenho 
da Ultrapar nos últimos anos, permitindo-lhe identificar, 
prevenir e monitorar situações potencialmente críticas, 
considerando aspectos estratégicos, econômicos, 
financeiros e operacionais. 

Para a Ultrapar, um sistema 
robusto de controles e gestão 
de riscos é a garantia de um 
processo de crescimento 
sustentado, que agrega valor 
e garante maior segurança 
às decisões e aos seus 
públicos de relacionamento.

FUNDAMENTOS 
DA GESTÃO
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de auditoria interna e externa às necessidades de acionistas e 
administradores. Pelo pioneirismo da adoção desse modelo, 
a Ultrapar recebeu o Prêmio IBGC de Governança Corporativa 
na categoria Inovação.

Há 15 anos, a empresa conta com um Comitê de Riscos e 
Aplicações Financeiras, formado pelo diretor financeiro, pelos 
diretores de controladoria, de tesouraria e pelos diretores-
superintendentes de cada negócio, com a função de discutir 
as diretrizes gerais para a gestão financeira, como os limites de 
exposição, os riscos inerentes às atividades financeiras e o uso 
de novos produtos financeiros.

Em 2011, a Ultrapar formalizou uma política de aprovação 
e acompanhamento de investimentos, que inclui a criação 
de um Comitê de Investimentos, formado pelo diretor de 
planejamento da Ultrapar, pelo assessor da presidência e 

Para a Ultrapar, a administração adequada dos riscos 
é a garantia de um processo decisório informado, que 
permite crescimento sustentado, agrega valor e garante 
maior segurança aos públicos de relacionamento, desde 
os funcionários, os acionistas e os parceiros comerciais até 
a comunidade. A estrutura enxuta da empresa facilita a 
coordenação e o monitoramento das atividades e projetos, 
garantindo um alinhamento maior entre planejamento e 
políticas em vigor. 

A Ultrapar está ajustada aos preceitos da Lei Sarbanes-
Oxley, alinhando-se às melhores práticas internacionais de 
transparência, controles internos e responsabilização dos 
seus administradores sobre as informações da companhia. 
A Ultrapar desenvolveu e implantou, em 2009, um modelo 
inovador de matriz de riscos para monitoramento de seus 
controles internos, alinhando de maneira eficaz as atividades 

22 GESTÃO DE RISCOS



pelos diretores de controladoria dos negócios, com o objetivo 
de avaliar projetos de investimentos a partir de determinados 
níveis de materialidade.

A empresa mantém níveis de endividamento e caixa que lhe 
possibilitam aproveitar boas oportunidades de investimento 
ao mesmo tempo em que garantem estabilidade financeira 
mesmo em condições adversas da economia. Com o objetivo 
de assegurar menor vulnerabilidade, a Ultrapar visa neutralizar 
a exposição da companhia a moedas estrangeiras, que inclui 
seus ativos e passivos em moedas estrangeiras e o fluxo de 
curto prazo das vendas dolarizadas da Oxiteno.

A gestão de riscos está presente também nos processos 
operacionais, com a adoção de padrões rígidos de segurança 
a funcionários, ao meio ambiente, à cadeia de valor e à 
infraestrutura das empresas da Ultrapar. A Ipiranga, por 
exemplo, mantém o Programa de Comunicação de Risco, 
pelo qual atua como indutora na mudança de mentalidade na 
abordagem à questão da segurança, abrangendo seu público 
interno e as comunidades com as quais se relaciona, contando 
com parcerias firmadas com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros 
e outros órgãos públicos. A Oxiteno avalia constantemente os 
impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços 
e conta com o Conselho Comunitário Consultivo, canal de 
interlocução com as comunidades vizinhas.

A Oxiteno, alinhada aos padrões de gestão para Segurança 
de Processo Baseado em Risco do CCPS (Center for Chemical 

Process Safety) e em consonância às melhores práticas da 
indústria química mundial, concluiu em 2011 a revisão de 
todos os cenários de riscos operacionais das suas instalações 
industriais no Brasil e no exterior. A implantação desse modelo 
reforçou a racionalização dos recursos e esforços necessários 
para mitigar os riscos de acidentes de processo.

A Ultracargo adota programas e iniciativas com o objetivo de 
ampliar a segurança de seus terminais, como a participação 
no Plano Integrado de Emergência da Associação Brasileira 
de Terminais Líquidos (PIE/ABTL), criado em Santos e no 
Guarujá, ambos em São Paulo, em parceria com os Terminais 
Associados do Porto de Santos e outros órgãos públicos das 
regionais. Para a Ultragaz, a gestão de riscos é inerente ao 
seu negócio. A empresa realiza periodicamente simulados 
de emergência para a prevenção de acidentes, envolvendo 
seu corpo técnico e representantes da sociedade civil, além 
de campanhas permanentes de educação para a utilização 
adequada dos botijões de GLP e seus acessórios.
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Inovação e 
sustentabilidade são 
pilares da cultura 
empresarial da Ultrapar, 
permeando todas as 
iniciativas adotadas nas 
suas diferentes frentes 
de atuação.

FUNDAMENTOS 
DA GESTÃO

A criatividade na adoção de novas ideias e 
procedimentos está presente na definição de produtos, 
na elaboração de programas ou projetos destinados 
ao relacionamento com os seus diferentes públicos 
e até mesmo na abertura de novos mercados. Na 
Ultrapar, a inovação e as iniciativas voltadas para o 
desenvolvimento sustentável são realizadas, acima de 
tudo, com base em um planejamento cuidadoso, com 
foco na criação de resultado.
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Entre as iniciativas que combinam inovação e sustentabilidade 
destaca-se o Posto Ecoeficiente, projeto desenvolvido pela 
Ipiranga. Iniciado em 2007, o programa representa uma 
revolução no segmento de distribuição de combustíveis, ao 
reunir um conjunto de soluções que resultam em redução do 
consumo de recursos naturais e de energia: armazenagem e 
utilização da água de chuva, reutilização da água da lavagem 
de veículos, maior aproveitamento da luz natural, uso de 
lâmpadas e reatores mais eficientes e aproveitamento da luz 
solar para aquecimento da água, entre muitos outros. 

As soluções envolvem, inclusive, um novo método de 
construção que leva em consideração a redução do volume 
de material perdido. Os Postos Ecoeficientes apresentam, 
por exemplo, um consumo de energia elétrica cerca de 35% 
menor, proporcionando redução de custos aos proprietários e 
poupando recursos naturais. Atualmente estão em operação 
60 postos sob esse conceito e foram aprovados projetos para 
outras 200 unidades. Buscando sempre o aprimoramento, a 
Ipiranga vem desenvolvendo ainda uma segunda geração de 
Postos Ecoeficientes. Serão construídos 15 postos-piloto nos 
próximos 36 meses.

Seguindo as tendências de uma sociedade cada vez mais 
conectada na internet, a Ipiranga diversificou os canais de 
comercialização de produtos e serviços associados à sua rede, 
mais uma vez de forma inovadora. Foi lançada uma “ofensiva 
digital”, transferindo para a internet o conceito de multiofertas 
consagrado em sua rede de postos. Com a iniciativa, o portal 
Ipiranga (www.ipiranga.com.br), passou a integrar todas as 
iniciativas em uma só plataforma digital de vendas.

O novo portal também passou a contar, em 2011, com uma 
adega virtual, o Shopvinhos.com, vinculada ao Programa Km 
de Vantagens. Trata-se de uma loja virtual de vinhos com 
2.500 rótulos disponíveis, que proporciona descontos para 
clientes do programa de fidelidade. Também foi lançado 
no portal o Lances de Vantagens, um site de leilão voltado 
exclusivamente para seus clientes cadastrados no Km de 
Vantagens. O site permite ao cliente trocar Km por lances para 
participar do leilão.

Em 2011, foi também lançado pela Ipiranga o conceito de 
Posto Virtual, projeto inovador que permite a venda de 
créditos de combustível pela internet. O serviço proporciona 
mais comodidade para o consumidor comum e pode consistir 
em uma ferramenta de controle de gastos com o combustível, 
para empresas que possuem pequenas frotas ou para quem 
possui motoristas particulares. 
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A Oxiteno diferencia-se no setor químico pelos investimentos 
e pela estrutura montada para a inovação. Em 2011, 
depositou sete pedidos de patente. A empresa conta com 
aproximadamente 6% de seu quadro de profissionais 
envolvidos diretamente no desenvolvimento de novas 
alternativas em produtos e processos. Dispõe também do 
suporte oferecido por um conselho científico, do qual fazem 
parte os principais especialistas em tensoativos no mundo.
Em 2011, por exemplo, a Oxiteno elaborou novos adjuvantes, 
emulsionantes e solventes que permitem a formulação de 
defensivos agrícolas menos agressivos ao meio ambiente e 
às pessoas. As novidades fazem parte do posicionamento 
da empresa no segmento de agronegócio. Além de se 
preocupar com a estabilidade das formulações agroquímicas, 
a empresa agora passa a oferecer aos clientes soluções que 
permitem maior produtividade no campo e redução dos 
níveis de toxicidade. 

O segmento de cosméticos e detergentes, que tem se 
beneficiado do crescimento de renda no país e possui 
a inovação como base para competitividade, demanda 
constantemente componentes diferenciados para serem 
adicionados aos novos produtos, o que requer proximidade 

da Oxiteno com seus clientes para o atendimento das 
necessidades específicas. Neste segmento, a Oxiteno destacou-
se, em 2011, como fornecedora para grandes multinacionais da 
área de cosméticos, em ingredientes utilizados na fabricação de 
xampus, condicionadores e tinturas para cabelo.

A Oxiteno deu prosseguimento, em 2011, à estratégia 
de diferenciação fundamentada no desenvolvimento de 
produtos baseados fortemente na inovação e em uma visão 
abrangente de sustentabilidade. A empresa adota para 
o desenvolvimento de produtos o conceito batizado de 
Greenformance, que envolve (i) a substituição de insumos 
sintéticos e derivados petroquímicos por matérias-primas 
verdes, (ii) o desenvolvimento de formulações biodegradáveis 
e concentradas, que exigem um consumo menor de 
energia, de água e de embalagens na sua fabricação, e (iii) 
a concepção de formulações suaves, que não representem 
riscos à saúde e ao bem-estar do consumidor. Em 2011, 24% 
das matérias-primas utilizadas na Oxiteno foram obtidas de 
fontes renováveis (principalmente óleo de palmiste, etanol, 
açúcar e óleo de soja) e a empresa empreende esforços 
contínuos para aumentar esse índice, desenvolvendo 
pesquisas que visam a substituição de derivados de petróleo.
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Dentro do conceito Greenformance, a Oxiteno investe no 
desenvolvimento de solventes e tensoativos “verdes”, 
utilizados na formulação de tintas para automóveis, madeira, 
impressão e arquitetônica, adotando novas tecnologias 
no processo de aplicação e matérias-primas derivadas de 
fontes renováveis. Outro desenvolvimento nessa linha 
é a substituição de solventes aromáticos por produtos 
oxigenados – como o Ultrasolve M 1200, que tem aplicação 
na impressão de embalagens plásticas com alto rendimento e 
redução de perdas por evaporação.

A Oxiteno lançou, em 2011, no mercado norte-americano, o 
novo Alkont EL 3645, um espessante líquido para a indústria 
de cosméticos, fabricado pela empresa no México, que tem 
como atributo o fato de poder ser formulado a frio, com 
economia de energia no processo de formulação.

Em 2011, a Ultracargo intensificou os seus esforços visando 
reforçar sua estratégia de estímulo à inovação, com a 
implantação de um sistema de open innovation – em que a 

criatividade em grupo é estimulada. A Ultracargo lançou, em 
março, o Programa INOVE, destinado a disseminar a cultura 
da inovação não só entre os funcionários da empresa, mas 
também envolvendo uma rede de relacionamentos externa. 
O objetivo é desenvolver habilidades, de forma a criar um 
ambiente propício para o processo criativo e inovador. A 
primeira ação do INOVE, Battle of Concepts ou Batalha de 
Conceitos, criou um portal interativo de geração de ideias 
criativas que aproximam empresas e jovens universitários 
por meio de uma competição. Outra iniciativa do programa 
INOVE é o Innovation Corp, desenvolvido em conjunto com o 
Insper e voltado para estudantes de pós-graduação e MBA. O 
time vencedor em 2011 superou 34 equipes de 22 instituições 
de ensino de todo o país. O projeto premiado propôs que a 
companhia firmasse parcerias com operadores de terminais 
portuários privados, para aumentar seu portfólio atual de 
clientes e diminuir seus custos logísticos. Além disso, para 
o público interno foi criado o programa Rede de Ideias, que 
estimula os funcionários a contribuírem com ideias criativas e 
transformadoras para o desenvolvimento da companhia.
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O espírito inovador é a base da estratégia de diferenciação 
da Ultragaz, fundamentada na adaptação constante nas 
formas de relacionamento com os consumidores, o que 
envolveu nos últimos anos a adoção de diferentes canais de 
comunicação e o desenvolvimento de meios diferenciados 
de pagamento pelo botijão de GLP, mantendo o seu foco 
em proporcionar comodidade à sua clientela.

A Ultragaz introduziu sistemas de encomendas pela 
internet e por SMS e ampliou o seu leque de meios de 
pagamentos. Os caminhões da Ultragaz são dotados do 
Paga Fácil Ultragaz, que permite o pagamento remoto 
com o uso de cartões de crédito e débito, além de oferecer 
a recarga de celulares. Outra iniciativa de destaque é o 
Vale-Gás – um voucher que o consumidor adquire e utiliza 
no momento da compra. Além de proporcionar maior 
comodidade à clientela, contribuindo para a sua fidelização, 
as iniciativas estão apresentando impacto efetivo nas 
vendas da Ultragaz.

A inovação está presente também nos esforços da 
Ultragaz para diferenciar-se da concorrência por meio do 
desenvolvimento de novos produtos. Em fevereiro, a Ultragaz 
lançou o Demexx, nome comercial do gás propelente DME 
(dimetil éter), utilizado na composição de aerossóis. O Demexx 
é produzido no Brasil por meio de parceria entre a Ultragaz 
e a GPC Química. O Demexx não agride a camada de ozônio 
e reduz a emissão de compostos orgânicos voláteis (VOCs), 
tendo em vista proporcionar a substituição de solventes por 
água no processo produtivo.

Outra iniciativa inovadora da Ultragaz é o Sistema de Medição 
Individual Flex (SMI), um projeto que tem permitido a expansão 
do serviço de medição individualizada em condomínios de 
todo o Brasil. Desde a implantação, em 2010, foi registrado 
crescimento de aproximadamente 40% no número de clientes 
condominiais com base nesse sistema, que traz benefícios para 
o consumidor residencial que mora em condomínios, uma vez 
que permite a emissão de contas individuais.
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Um dos pilares da 
Ultrapar está no virtuoso 
relacionamento que a 
companhia mantém com os 
diferentes públicos, graças 
a uma política baseada na 
ética, na transparência e 
no compartilhamento de 
princípios, objetivos e metas e 
orientada por uma estratégia 
fortemente marcada pela 
busca do desenvolvimento 
sustentável. 

FUNDAMENTOS 
DA GESTÃO
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Os programas e projetos desenvolvidos 
para a gestão de pessoas da Ultrapar 
se estruturam em três linhas principais: 
desenvolvimento pessoal, retenção de 
conhecimento e bem-estar no trabalho. 

ampliar o escopo de desenvolvimento dos colaboradores, 
permite a disseminação das melhores práticas entre os 
negócios da companhia e o intercâmbio de conhecimento.
 
Além do treinamento, as áreas de negócios da Ultrapar 
adotam programas voltados para o bem-estar dos 
funcionários e de suas famílias. A Ipiranga conta com o 
Programa Viva Mais, que mobilizou, nos últimos anos, mais 
de 580 colaboradores, que aderiram às corridas de rua. As 
Associações Desportivas da Oxiteno promovem atividades 
esportivas, como campeonatos de futebol, e sociais, a 
exemplo de excursões turísticas e jantares. A Ultracargo criou 
o programa Bem +, que tem o bem-estar dos funcionários 
como objetivo e reúne diversas ações como a participação 
em corridas de rua, campanhas preventivas de saúde, com 
vacinações e o combate ao colesterol, além de dicas de 
alimentação saudável. Desde 2007, o programa Viver Bem 
na Ultragaz, tem como objetivo promover ações de saúde 
e assegurar o bem-estar de todos. Depois de uma pesquisa 
realizada em 2008, que avaliou as características de saúde do 
público interno, a Ultragaz vem realizando anualmente ações 
formais relacionadas à ginástica laboral e campanhas de saúde 
preventivas em hipertensão, dengue e gripe.

A Ultrapar gerou um valor adicionado de R$ 3,4 bilhões em 
2011 e de R$ 3,2 bilhões em 2010, distribuídos conforme os 
gráficos abaixo

GESTÃO DE PESSOAS

O investimento contínuo em seus profissionais permite 
o desenvolvimento de líderes para a Ultrapar e oferece 
oportunidades de aprimoramento e crescimento 
profissional, reconhecimento das competências técnicas 
e comprometimento com os valores organizacionais, de 
maneira a atingir resultados e sustentar o crescimento da 
companhia. Ao término de 2011, a Ultrapar contava com um 
quadro de 9.055 colaboradores.

O investimento no desenvolvimento e na retenção dos 
melhores talentos é um forte componente da estratégia da 
Ultrapar. Os programas e projetos executados para a gestão 
de pessoas se estruturam em três linhas básicas: treinamento 
e desenvolvimento, retenção de conhecimento e bem-estar 
no trabalho. A cada ano a Ultrapar seleciona no mercado cerca 
de 300 jovens profissionais para seus programas de estágio 
que se dividem entre as quatro áreas de negócios e o Centro 
Corporativo, integrando um trabalho de desenvolvimento 
profissional que tem como diferencial a realização do 
aprendizado em diferentes áreas, permitindo trocas de 
conhecimento e uma visão mais ampla e acertada de que rota 
seguir em sua vida profissional.

Uma valiosa ferramenta na gestão de pessoas é a 
movimentação entre áreas, ampliando as possibilidades de 
desenvolvimento de carreira. A estrutura organizacional da 
Ultrapar proporciona oportunidades de movimentações de 
pessoas entre as diferentes áreas da companhia. Além de 
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GESTÃO DE PESSOAS – PRINCIPAIS 
INICIATIVAS EM 2011 

. Programa Geral de Treinamento da Ipiranga: prepara 
lideranças e permite a atualização técnica alinhada aos 
planos estratégicos da companhia, além de oferecer 
conhecimento em segmentos como meio ambiente e 
legislação. Anualmente, 64% do corpo de funcionários 
da Ipiranga passa por diversos programas, incluindo 
treinamentos comportamentais, técnicos e de gestão de 
negócios.

. Modelo de gestão integrada da Oxiteno: endereça 
as necessidades geradas pelo seu processo de 
internacionalização, permitindo assegurar uma cultura 
organizacional única em diferentes países, culturas e 
idiomas. Há uma política de expatriação clara e detalhada 
que oferece total suporte e segurança aos profissionais e 
seus familiares em processo de transferência, auxiliando-os 
em assuntos como definição de moradia e escola para os 
filhos. Essa política visa criar oportunidades de crescimento 
e desenvolvimento, além de propiciar o intercâmbio 
de melhores práticas, acelerando a integração entre as 
unidades da Oxiteno.

. Portal do Saber da Ultracargo: sistema de ensino à 
distância criado em 2010, que conta com o conteúdo 
produzido pelas universidades de Chicago e Harvard, além 
da participação de executivos de grandes organizações 
multinacionais. Os profissionais que participam do projeto 
recebem conteúdos em formatos de vídeos, seminários, 
podcasts e textos de universidades. 

. Academia Ultragaz: uma universidade corporativa 
estruturada por meio de parcerias com a Fundação Getulio 
Vargas, Fundação Dom Cabral e Fundação Instituto de 
Administração (FIA). Os cursos ministrados abrangem uma 
grande diversidade de temas, que vão desde treinamentos 
técnicos e de pós-graduação até mestrado e idiomas. Em 
2011, a Academia Ultragaz proporcionou cerca de 36 mil 
horas de treinamentos, com mais de 5.500 participações.

. Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL) da 
Ultrapar: treinamento de gerentes e coordenadores da 
Ultrapar que visa ampliar a capacidade desses profissionais 
para assumir novos desafios dentro da companhia e garantir 
movimentos de sucessão. Em 2011 iniciou-se o PDL para os 
profissionais da Diretoria Financeira, com participação de 28 
colaboradores em mais de 400 horas de treinamento. 
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CLIENTES

A busca da excelência também está presente no relacionamento 
com a base de clientes. No cerne dos negócios está a paixão 
pelo cliente, que move a companhia a empreender esforços 
para conhecer com maior profundidade as necessidades 
de seus consumidores, as tendências mundiais e antecipar 
demandas, trazendo ao mercado produtos e serviços inovadores 
e sustentáveis. 

Pautando-se pela ética e pelo zelo com a qualidade dos produtos 
comercializados na sua rede, a Ipiranga mantém o Programa de 
Controle da Qualidade de Combustíveis, com ações voltadas à 
certificação e garantia da origem e pureza dos seus produtos. A 
Ipiranga conta com um Selo de Qualidade, que atesta a qualidade 
dos produtos dos postos da sua rede. Em caso de irregularidades, 
o posto perde a certificação, e posteriormente o direito do uso 
da marca Ipiranga. Nos postos, as verificações são realizadas in 

loco por meio dos Veículos de Controle de Qualidade, que visitam 
a rede com equipamentos de medição e controle, analisando 
amostras de combustíveis coletadas.

A Oxiteno tem crescentemente desenvolvido iniciativas junto 
a seus clientes para oferecer soluções mais sustentáveis, 
potencializadas após a inauguração da unidade oleoquímica 
ao final de 2008. A unidade oleoquímica utiliza matéria-prima 
renovável proveniente de óleos vegetais para a produção de 
ácidos graxos, álcoois graxos e glicerina. Esses produtos possuem 
ampla aplicação nos mercados de cosméticos e detergentes.

A Ultracargo conduziu importantes projetos de investimento 
em parceria com clientes em 2011, em especial a ampliação 
do terminal de Suape, que entrou em operação no segundo 
semestre de 2011 para atender as necessidades específicas de um 
cliente, que participou da concepção e formatação do projeto.

A Ultragaz realiza pesquisas periódicas com o objetivo de 
verificar o grau de satisfação dos seus clientes com os seus 
produtos e serviços. No segmento domiciliar, as pesquisas 
ocorrem a cada seis meses junto a consumidores finais. A 
empresa também verifica periodicamente o grau de satisfação 
de seus revendedores. No setor empresarial são realizadas 
três pesquisas, sendo duas mensais e uma semestral, cujos 
resultados são utilizados na tratativa e busca de melhoria 
contínua. Para que a Ultragaz seja considerada “bom 
fornecedor”, o Índice de Satisfação de Clientes (ISC) precisa 
atingir valor igual ou maior que 80%. No caso de avaliações 
inferiores a esse percentual, os analistas de qualidade devem 
intervir, verificando eventuais não conformidades e realizando 
ações corretivas, preventivas e de melhoria. Em 2011, o resultado 
foi de 86% de aprovação. 
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franqueados participaram dos dois programas. A Ipiranga 
também estende aos frentistas, chamados internamente de 
VIP (Vendedores Ipiranga de Pista), um programa com foco na 
motivação e relacionamento para aprimorar o atendimento 
nos postos da rede. Os treinamentos contam com o suporte 
de unidades móveis especiais que circulam por todo o país 
equipados com recursos audiovisuais e material didático, 
permitindo o treinamento dos VIPs na própria pista. Em 2011, 
foram treinados mais de 16 mil VIPs. 

A Ultragaz promove a capacitação e desenvolvimento das 
suas 4.400 revendas com o suporte da Academia Ultragaz, 
que desde 2007 oferece programas de treinamento para 
seus revendedores, entre eles, o programa “Academia 
Ultragaz – Especialista em Atendimento”. O programa 
já obteve reconhecimento com os prêmios Marketing 
Best Sustentabilidade e Top Social ADVB (Associação dos 
Dirigentes de Vendas do Brasil).

A Oxiteno e a Ultracargo são signatárias do programa Atuação 
Responsável da ABIQUIM, pelo qual fundamentam seu 
relacionamento com fornecedores nas questões sociais e 
ambientais.

FORNECEDORES E REVENDEDORES

Compartilhar princípios e resultados é a filosofia da Ultrapar 
no seu relacionamento com fornecedores e com a rede 
de revendedores. A companhia acredita em parcerias bem 
estruturadas e desenvolvidas a partir de valores como ética, 
resultados financeiros sustentáveis, qualidade, segurança 
e responsabilidade social e ambiental. Sendo assim, os 
rígidos padrões em prática pela Ultrapar também permeiam 
as exigências aos fornecedores relacionadas a padrões de 
qualidade de seus processos, produtos e serviços, incluindo o 
cumprimento de requisitos sociais e ambientais na cadeia de 
suprimentos. 

A Ipiranga desenvolve várias iniciativas para fortalecer o 
relacionamento com os revendedores e suas equipes. São 
oferecidos, por meio do Programa Geral de Treinamento a 
Clientes, o Programa de Gestão de Revenda, com o objetivo 
de promover uma gestão de qualidade, alinhada aos padrões 
de excelência da empresa, e o Programa de Gestão de 
Negócio de Varejo, direcionado para os franqueados da am/
pm e Jet Oil. Em 2011, cerca de 250 revendedores e 360 
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A Ultrapar realizou em 
2011 um programa 
de comunicação e 
disseminação do tema 
sustentabilidade entre seus 
colaboradores, com uma 
série de iniciativas voltadas 
para o engajamento e 
treinamento das pessoas.

A Ultrapar tem realizado avanços significativos na 
promoção da sustentabilidade, incluindo a implantação 
de um Comitê de Sustentabilidade e a criação do 
Modelo de Sustentabilidade Ultra, estabelecendo 
um alinhamento de suas estratégias destinadas ao 
desenvolvimento sustentável e gerando múltiplos 
benefícios em toda a zona de influência de suas 
atividades. Este modelo de sustentabilidade reúne 
um conjunto de diretrizes estabelecidas para as suas 
atividades destinadas a garantir a gestão sustentável de 
seus negócios e dos benefícios proporcionados a todos 
os seus públicos de relacionamento.

FUNDAMENTOS 
DA GESTÃO
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•  Valorizar a cultura da cidadania e da ética 
nos negócios;

•  Zelar pela integridade do modelo de 
governança corporativa, especialmente 
o trato e a transparência das informações 
relevantes e a contínua gestão de riscos e 
oportunidades;

•  Manter e aperfeiçoar a capacidade 
financeira, a flexibilidade e a excelência 
operacional, de forma a minimizar a 
vulnerabilidade às variações econômicas, 
buscando oportunidades de crescimento 
em cada um dos seus segmentos de 
atuação;

•  Adequar a oferta de produtos e serviços às 
necessidades e expectativas dos clientes e 
consumidores;

•  Manter representação ativa nas associações 
de classe e um bom relacionamento nos 
órgãos públicos, de forma a aprimorar e 
fortalecer os negócios;

•  Manter estado de prontidão, sensibilização 
e educação para a permanente valorização 
da sustentabilidade econômica, ambiental 
e social;

•  Apoiar, difundir, promover e integrar, 
à cultura organizacional, os princípios 
do Pacto Global da ONU, relacionados 

a Direitos Humanos, aos Direitos do 
Trabalho, à Proteção do Meio Ambiente e 
ao Combate à Corrupção em todas as suas 
formas;

•  Valorizar os funcionários por meio do 
estímulo ao crescimento profissional 
e à qualidade de vida, melhorando as 
condições e o ambiente de trabalho;

•  Atuar, seletivamente, como agente de 
evolução das comunidades vizinhas e 
da sociedade, por meio de iniciativas 
de disseminação da cultura, educação e 
inclusão social;

•  Adotar políticas para manter a excelência 
nos padrões de saúde, segurança e meio 
ambiente;

•  Identificar, controlar e mitigar os riscos 
inerentes aos negócios, de forma contínua, 
por meio de políticas e práticas de gestão 
de riscos e gerenciamento de crise, 
nos campos operacional, regulatório, 
ambiental, fiscal, judicial e social;

•  Promover a gestão dos gases de efeito 
estufa das empresas, visando mitigar seu 
efeito nas mudanças climáticas;

•  Elaborar relatórios periódicos de 
Sustentabilidade, considerando suas 
dimensões econômica, ambiental e social.

MODELO DE SUSTENTABILIDADE ULTRA 
DIRETRIZES
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Como parte dessas diretrizes, foi criado um programa de 
comunicação e disseminação do tema sustentabilidade 
voltado ao público interno da Ultrapar. O programa incluiu a 
elaboração de um relatório com os indicadores, que passaram 
a ser monitorados de forma consolidada, e a prestação de 
contas das iniciativas desenvolvidas no ano. O relatório 
elaborado atende aos requisitos para o nível C de aplicação 
segundo os critérios estabelecidos pela GRI (Global Reporting 

Initiative). Outras ações implementadas foram o lançamento 
de vídeos mensais explicando os pilares do modelo criado, 
folhetos explicativos sobre o tema, inclusão de informações 
na intranet, desenvolvimento de um sistema para captura 
de informações sobre os indicadores de sustentabilidade e 
treinamento de profissionais.

DESEMPENHO SOCIAL 

A Ultrapar e suas áreas de negócios desenvolvem programas e 
projetos com o objetivo de enriquecer o relacionamento com 
as comunidades em que estão inseridas por meio de ações 
voltadas principalmente à promoção da educação e da cultura 
e da profissionalização. O objetivo da companhia é contribuir 
para promover a inclusão e o desenvolvimento social das 
comunidades. 

A Ultrapar integra há uma década o Projeto Formare, pelo 
qual oferece a jovens estudantes de baixa renda da região de 
Bela Vista, em São Paulo – local da sede corporativa – cursos 
de ensino profissionalizante e gratuito, contribuindo para sua 
inserção no mercado de trabalho. Até 2011, a iniciativa já havia 
sido estendida a 185 jovens, que saíram do programa habilitados 
a trabalharem como agentes administrativos e de vendas.

A Ipiranga, com o propósito de apoiar o incentivo à leitura 
no Brasil, mantém o Programa Semeando Cidadania, 
desenvolvido em parceria com a Fundação DPaschoal, que 
viabiliza a produção de livros sobre ética, respeito, cooperação 
e diversidade. Desde o início do projeto, em 2004, já foram 
distribuídos em escolas públicas e outras instituições mais de 
1,3 milhão de livros, beneficiando mais de 900 mil alunos, em 
21 estados do país.

A Oxiteno mantém suas portas abertas à comunidade, 
como forma de divulgar suas ações em sustentabilidade. Em 
2011, por exemplo, a Unidade de Triunfo recebeu visitas de 
estudantes de Engenharia Química da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul para mostrar a segurança 
e precisão de uma indústria petroquímica. A unidade de 
Camaçari (BA), por sua vez, abriu suas portas para receber os 
alunos de Engenharia Mecânica e Mecatrônica da Universidade 
Salvador (UNIFACS).
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Em conjunto com um grupo de empresas, a Ultracargo 
desenvolve o projeto Polo Cidadania, que lançou iniciativas 
que proporcionaram atendimento a 6 mil moradores de 
comunidades do entorno do Polo de Camaçari. Foram 
oferecidos treinamentos de emergência com o objetivo 
de preparar a comunidade para eventuais acidentes e 
recomendações de práticas de segurança no lar. Outro 
projeto importante foi o “Prêmio Comunidade em Ação”, 
desenvolvido na baixada santista em parceria com o jornal 
A Tribuna. A Ultracargo premiou 4 projetos de ações sociais 
que têm como base o voluntariado e atendimento às 
comunidades.

A Ultragaz aproveita a capilaridade do seu negócio, que 
abastece em média 11 milhões de domicílios por mês, para 
levar campanhas educativas às comunidades. Em parceria 
com o Governo Federal, o Ministério da Saúde e a ONG 
Childhood Brasil, beneficiou 16 milhões de pessoas, em um 
período de 12 meses de atuação, ao transmitir informações 
preventivas sobre combate à AIDS e também sobre o 
combate à exploração sexual.

MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA

Na Ultrapar, as relações e interações com o meio ambiente 
são elementos importantes de sua estratégia de excelência 
operacional. A política de meio ambiente da companhia está 
estruturada em atividades que visam à redução das emissões 
de gases do efeito estufa (GEE) e do consumo de água e de 
energia e o tratamento de efluentes e de resíduos produzidos 

em suas unidades. Dentro do Programa de Monitoramento e 
Redução de Emissões Atmosféricas, as empresas da Ultrapar 
concluíram seus inventários de emissões de GEE, buscando 
identificar oportunidades para promover a redução dessas 
emissões. 

Na Ipiranga, o monitoramento das emissões de gases de 
efeito estufa já é uma atividade consolidada. Em 2011, foram 
analisados mais de 3 milhões de dados em mais de 73 
unidades referentes às emissões de 2010. 

Uma das iniciativas mais inovadoras da Ipiranga foi o 
lançamento do Cartão Carbono Zero em 2007, o primeiro 
cartão de crédito do Brasil em que o consumidor neutraliza 
emissões de carbono da queima do combustível. A partir 
de 2011, a Ipiranga passou a neutralizar em dobro as 
emissões de seus clientes do cartão. Até 2011, mais de 30 
mil consumidores fizeram uso desta ferramenta de crédito, 
permitindo o plantio de mais de 90 mil árvores, o que 
representa uma neutralização de 40 mil toneladas de CO

2
.

TOTAL DE EMISSÕES - ESCOPOS 1 E 2 
(em milhares de toneladas de CO

2
 equivalente)

2009 2010 20111

Ipiranga 73,4 83,5 84,4

Oxiteno 489,4 548,4 561,3

Ultracargo 6,5 10,2 7,4

Ultragaz 18,5 18,6 18,8

Total 587,8 660,7 671,8

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

DESPESAS COM SAÚDE, SEGURANÇA  
E MEIO AMBIENTE 
(R$ milhões)

18% 20%
24%

8%

2007 2008 2009 2010 2011

15%
101,5

108,4 108,0

62,8

2007 2008 2009 2010 2011

73,7

¹ Dados preliminares
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BALANÇO 2011

1) Base de cálculo Valor (R$ mil)

Receita Líquida (RL) 48.661.304 

Resultado Operacional (RO)  1.451.999 

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 568.657

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

Encargos sociais compulsórios 204.493 36,0% 0,4%

Participação nos lucros ou resultados  131.372 23,1% 0,3%

Saúde, segurança e medicina no trabalho 67.148 11,8% 0,1%

Alimentação  59.411 10,4% 0,1%

Previdência privada  22.423 3,9% 0,0%

Outros 58.299 10,3% 0,1%

Total - Indicadores sociais internos  543.146 95,5% 1,1%

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

Contribuições para a Sociedade 10.947 0,8% 0,0%

Tributos (excluídos encargos sociais) 724.286 49,9% 1,5%

Total - Indicadores sociais externos  735.233 50,6% 1,5%

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

Total dos investimentos em meio ambiente  40.831 2,8% 0,1%

Na Oxiteno, foram desenhados dois projetos que permitem 
o uso do gás residual originado nas empresas parceiras para 
gerar energia térmica, a ser utilizada pela Oxiteno. Antes disso, 
o gás residual era queimado em flares. A redução na emissão 
global de gases de efeito estufa decorrentes desses projetos 
foi de 113.090 t em 2011, o equivalente a um abatimento de 
20% das emissões da Oxiteno. 

Na unidade da Oxiteno, em Mauá, foram implantados 
programas de coleta seletiva de resíduos. A empresa conta 
com coleta seletiva para resíduos da cozinha e da área 
administrativa, bem como a coleta de resíduos industriais, 
permitindo o processamento, quando possível. 

A Oxiteno também aderiu ao Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO), órgão internacional que atesta a utilização de 
padrões sustentáveis pelos produtores de óleo de palmiste 
que fornecem o produto para a Oxiteno. 

A Ultracargo está desenvolvendo um projeto com o objetivo 
de reutilizar a água das chuvas em seu terminal em Santos, 

com conclusão prevista para 2015. Iniciado em 2009, o 
projeto evitará que seja utilizada água potável para as 
lavagens internas e externas de tubulações e tanques e na 
operacionalização do seu sistema de combate a incêndios. A 
Ultracargo espera, assim, reduzir o consumo de água em até 
45% no terminal de Santos. 

A Ultragaz firmou parcerias que resultaram em um 
importante aprimoramento na linha de envasamento de 
GLP: a modernização dos bicos do sistema de envase. A 
iniciativa eliminou o escape de gás durante a desconexão 
do bico em relação ao recipiente. Além de reduzir a 
perda de GLP, a inovação também garante um ambiente 
mais saudável para os trabalhadores envolvidos no 
processo.

Outra iniciativa importante foi a adoção da reutilização de 
água do processo de lavagem de recipientes, por meio da 
implantação de um circuito fechado de tratamento da água, 
que gera uma economia estimada em cerca de 100 mil metros 
cúbicos de água por ano.
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A Ipiranga é a segunda maior distribuidora de combustíveis 
do Brasil, contando com uma participação de mercado de 
21%. A empresa possui também a maior rede de lojas de 
conveniência do país, a am/pm, que já ocupa a segunda 
posição do ranking das maiores redes varejistas do Brasil 
em números de pontos de venda, com cerca de 1.200 
lojas. Sua estratégia está baseada na diferenciação através 
da ampla oferta de produtos e serviços e na fidelização de 
seus clientes e revendedores, com uma série de iniciativas 
inovadoras, e na expansão de sua rede de distribuição.

A Ipiranga manteve em 2011 sua 
trajetória de crescimento sólido de 
resultados. O EBITDA apresentou, 
no ano, um crescimento de 24% 
na comparação com o ano de 
2010, para o qual contribuíram 
a ampliação da rede e a 
continuidade do crescimento 
da economia brasileira, 
acompanhada da expansão da 
frota de veículos leves. 
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Em 2011, a continuidade do crescimento da frota de veículos 
no país, o crescimento da economia e os investimentos para 
captura de novos clientes e para expansão da rede de postos 
impulsionaram o crescimento do volume vendido, com 
consequente maior alavancagem operacional.

A Ipiranga focou sua expansão nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte (“CONEN”), dando sequência à sua estratégia 
de ganhos de escala nessas regiões, onde dispõe de uma fatia 
de mercado de 12%, muito abaixo dos 26% que possui no Sul 
e Sudeste do Brasil. Em adição, o crescimento do consumo no 
CONEN tem sido mais acelerado que no restante do mercado, 
com perspectivas de continuado desenvolvimento. Em 
2011, esse crescimento atingiu 6%, acima da média nacional 
verificada no período, que foi de 4% ao ano.

Outro dado que revela o potencial dessas regiões é a baixa 
penetração de veículos leves, que atualmente está no patamar 
de 8% da população. Nas regiões Sul e Sudeste, cerca de 21% 

da população possui um automóvel. Outro potencial neste 
segmento é a grande presença de postos bandeira branca 
– revendedores que não estão associados a nenhuma 
distribuidora – que correspondem a 26% do volume 
vendido no mercado. 

O cenário, portanto, é propício para a expansão por meio 
do embandeiramento de postos bandeira branca e da 
abertura de novos postos, além da aquisição de redes e 
distribuidoras regionais. Em 2011, graças a essa estratégia, 
a rede Ipiranga somou 424 postos aos 5.662 postos com os 
quais encerrou 2010.

Quanto à estratégia de diferenciação por meio da 
ampliação da oferta de produtos e serviços, a Ipiranga, 
de forma pioneira, tem criado modelos de negócios 
complementares à sua atividade de distribuição de 
combustíveis, contribuindo para agregar valor à sua 
atividade principal e para fidelizar clientes. 
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No último ano, o número de lojas da rede am/pm foi 
ampliado em 17%, passando a contar com 1.203 franquias. 
Em paralelo, a rede am/pm passou a contar com 24 novas 
padarias – iniciativa que tem se mostrado vantajosa para a 
estratégia da Ipiranga já que estimula o aumento de tráfego 
de veículos nos postos da rede.

O serviço de troca de lubrificantes da Ipiranga, o Jet Oil, 
também exibiu crescimento no número de unidades 
em 2011. A rede Jet Oil conta com 874 franquias, o que 
representou um crescimento de 24% no ano. A Ipiranga 
focou, em 2011, em uma iniciativa com características 
semelhantes, mas criada para capturar valor a partir do 
grande crescimento do mercado brasileiro de motocicletas: a 
rede Jet Oil Motos. 

Outro ponto da estratégia de varejo e fidelização da Ipiranga, 
que continuou a trazer bons frutos em 2011, foi o programa 
de fidelidade Km de Vantagens. O programa, criado há 
mais de dois anos com o objetivo principal de promover a 
fidelização dos clientes, já conta com aproximadamente 8 
milhões de CPFs – o que representou um crescimento de 
58% em relação ao número de participantes ao final de 2010.

O programa abrange todos os produtos e serviços oferecidos 
pela Ipiranga, oferecendo ao participante um acúmulo 
de pontos a cada compra, que podem se transformar em 
descontos ou prêmios. Em 2011, a Ipiranga continuou a 
fechar dezenas de parcerias para diversificar ainda mais 
as oportunidades oferecidas no Km de Vantagens, como 
a parceria firmada com o site de compras coletivas Peixe 
Urbano, que permite aos participantes do Km de Vantagens 
contar com descontos adicionais aos já concedidos pelo 
Peixe Urbano.

Também faz parte da estratégia da empresa uma visão de 
negócios com base na sustentabilidade, com a adoção 
de medidas que permitem o bem-estar do cliente e a 
redução do impacto ao meio ambiente das atividades da 
Ipiranga e de seus revendedores. O compromisso com a 
sustentabilidade está presente nas atividades cotidianas da 
companhia, desde em pequenas iniciativas até em ações de 
grande abrangência. 

Nos últimos anos, a Ipiranga ampliou o escopo do Sistema 
de Gestão Ambiental para Bases e Terminais, que já tem 
mais de uma década, transformando-o no SIGA + (Sistema 
Ipiranga de Gestão Aplicado à Segurança, Saúde, Meio 
Ambiente, Qualidade e Responsabilidade Social). Além de 
monitorar e analisar a gestão ambiental das bases e terminais 
da Ipiranga, essa ferramenta, desde 2010, controla práticas 

FROTA DE VEÍCULOS LEVES 
(milhões de veículos)

PENETRAÇÃO DE VEÍCULOS 
(% população)

IPIRANGA – EBITDA 
(R$ milhões)

Fonte: ANFAVEA
¹ Frota de 2011 estimada com base no número de veículos 
licenciados no ano
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INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA

de segurança, saúde, qualidade e responsabilidade social. Este 
sistema é baseado em normas internacionais e tem como 
objetivo fornecer uma ferramenta de gestão com padrões de 
excelência para as unidades da Ipiranga.

A Ipiranga deu sequência, também, ao trabalho de 
fortalecimento de sua marca por meio de campanhas 
promocionais e de patrocínios. A campanha de mídia 
alcançou excelentes índices de recall, contribuindo para a 
Ipiranga se destacar entre as marcas mais lembradas pelos 
brasileiros, segundo pesquisa do Instituto TNS Global.

Para ampliar a adesão ao programa Km de Vantagens, a 
Ipiranga lançou as promoções “Acelere na Indy”, sorteando 

voltas no carro de Fórmula Indy no Grande Prêmio de São 
Paulo, e “Prêmio todo dia” com a distribuição de centenas de 
iPhones e iPads.

No âmbito esportivo, a Ipiranga ampliou o patrocínio às 
categorias de esporte motor. No automobilismo, patrocinou 
Bia Figueiredo, a primeira brasileira a correr na Fórmula Indy, e 
Thiago Camilo, que se manteve na liderança durante grande 
parte do campeonato da Stock Car. Nas categorias duas rodas, 
o piloto Joaninha, integrante da equipe FMX Ipiranga, sagrou-
se pentacampeão brasileiro. No MotoCross, Adam Chatfiel 
conquistou o primeiro lugar na Superliga Brasil CRF MX2 para 
a equipe Ipiranga Honda IMS.
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Oleoduto

Cabotagem

Rodovia
Rodovia

Ferrovia

Ferrovia Ferrovia

Rodovia

Rodovia
Rodovia

Dutovia Cabotagem

Refinaria Base principal Postos de serviço

Grandes consumidores

TRR
(Transportadores-

Revendedores-Retalhistas)

Base secundária

Centro coletor

Base de distribuição

Postos de serviçoUsina produtora

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.

INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

Derivados de petróleo

Etanol
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 A Oxiteno é a única produtora de óxido de eteno do 
Brasil e também a única empresa a produzir álcoois 
graxos na América Latina. A companhia tem crescido, 
nos últimos anos, a um ritmo superior ao crescimento da 
economia brasileira, em função da natureza dos mercados 
por ela atendidos. Entre os mercados atendidos pelos 
produtos da Oxiteno, se destacam os de cosméticos e 
detergentes, defensivos agrícolas, agronegócio, petróleo 
e tintas e vernizes para os setores de construção civil e 
automobilístico. Estes mercados, pelas características da 
economia brasileira e pelo estágio de desenvolvimento 
do país, têm apresentado forte desempenho, crescendo 
sensivelmente acima do crescimento do PIB, com 
perspectivas muito promissoras. 

Em 2011, a estratégia 
adotada pela Oxiteno 
permitiu à empresa um 
crescimento de 8% em seu 
EBITDA, em relação ao 
ano anterior, além de ter 
concluído um importante 
ciclo de expansão no período.
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Graças ao processo de internacionalização iniciado em 
2003, a Oxiteno conta com unidades industriais e escritórios 
comerciais na América Latina, Europa e Estados Unidos. 
A empresa mantém unidades industriais no México e na 
Venezuela, mercados em que já desfruta da liderança em 
especialidades químicas, e tem escritórios comerciais na 
Argentina, Bélgica e Estados Unidos. Em 2011, a Oxiteno 
deu sequência a sua internacionalização, reforçando sua 
estrutura comercial na América Latina com a abertura de um 
escritório na Colômbia. O próximo passo será instalar uma 
representação comercial na China. A internacionalização traz 
como benefícios o estabelecimento de relações comerciais, 
intercâmbio de tecnologias e acesso a matérias-primas a 
custos baixos.

Em agosto de 2011, a Oxiteno concluiu a expansão da 
unidade de óxido de eteno em Camaçari (BA), o que amplia 
em 90 mil toneladas anuais a sua capacidade de produção. 
Com o projeto, a Oxiteno encerra um importante ciclo 
de investimentos realizados nos últimos cinco anos para 

expansão de sua capacidade de produção, viabilizando o 
aumento de volume de vendas dos próximos anos. A planta 
expandida de óxido de eteno da unidade em Camaçari 
proporciona melhoria significativa de sua competitividade, 
decorrente da maior seletividade dos novos catalisadores no 
uso de matérias-primas. Como ocorre em todos os processos 
e sistemas da Oxiteno, a sustentabilidade foi contemplada 
com os novos equipamentos, oferecendo uma significativa 
redução da emissão de CO

2
 por tonelada produzida.

A Oxiteno também se dedicou em 2011 a estreitar o 
relacionamento com a sua rede de distribuidores, com o 
objetivo de potencializar resultados. Foram envolvidos em 
um trabalho de alinhamento de diretrizes, metas e filosofia 
de vendas os seis distribuidores autorizados que atuam 
no fornecimento de produtos para 4 mil clientes finais de 
pequeno e médio porte. Com o objetivo de maximizar os 
resultados, foram estabelecidas metas para cada distribuidor, 
cujo cumprimento será convertido em um ranking de 
performance para análise do desempenho do canal de venda.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA OXITENO
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OXITENO – POSICIONAMENTO NA 
CADEIA PETROQUÍMICA...

...COM ESTRATÉGIA DE AMPLA COBERTURA DAS APLICAÇÕES DO ÓXIDO 
DE ETENO E SEUS DERIVADOS

Craqueamento em 
refinaria

Refinarias – nafta

1ª geração
Centrais 

petroquímicas – 
eteno

2ª geração
Oxiteno – óxido 
de eteno e seus 

derivados

Cosméticos

Alimentos
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Detergentes

Couro

Tintas e vernizes

Agroquímicos

Fluidos funcionais

Petróleo

Embalagens

Resinas

Papel
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OXITENO – VOLUME DE VENDAS 
(mil ton)

OXITENO – EBITDA 
(R$ milhões)
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A Ultracargo desfruta de vantagens competitivas 
que asseguram à empresa a liderança do segmento 
de armazenagem para granéis líquidos no Brasil. 
Estrategicamente posicionada nos principais portos 
do Brasil – Santos (SP), Aratu (BA), Suape (PE), Rio de 
Janeiro (RJ) e Paranaguá (PR) – além de contar com 
um terminal em Paulínia (SP), a Ultracargo é referência 
nacional na armazenagem de produtos químicos, 
petroquímicos, combustíveis e óleo vegetal. 

A armazenagem média da 
Ultracargo cresceu 5% em 
relação a 2010, impulsionada 
pelo início de operação do 
terminal expandido em 
Suape em setembro de 2011. 
Esse crescimento possibilitou 
o aumento de 6% no EBITDA 
em relação a 2010.
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A Ultracargo atende a segmentos que, historicamente, são 
alavancados pelo crescimento econômico e cuja expansão 
supera a registrada pelo PIB. Além disso, conta a seu favor 
o fato de, em períodos de maior instabilidade, os clientes 
normalmente ampliarem o nível de estocagem, o que 
proporciona resiliência aos seus resultados.

Para manter sua posição de liderança no setor, a Ultracargo 
seguiu, em 2011, realizando investimentos na expansão 
da capacidade de seus terminais, de forma a atender à 
crescente demanda proporcionada pelo crescimento da 
economia e pela carência de infraestrutura logística no 
Brasil. Em setembro, foi finalizada a expansão do terminal 
de Suape, que ampliou em 26 mil m³ a sua capacidade. A 
Ultracargo também iniciou obras de ampliação nos terminais 
de Santos e Aratu, a serem concluídas em meados de 2012, 
que juntos deverão agregar mais 68 mil m³ de capacidade de 
armazenagem aos terminais.

Graças a uma estratégia de expansão da capacidade de 
seus terminais e da ampliação de sua presença nos portos 
brasileiros, a Ultracargo apresentou crescimento de volume 
à média de 21% ao ano nos últimos 6 anos, um desempenho 
muito superior ao registrado neste segmento de atuação 
no período, que foi de 9% ao ano, em média. Com esse 
crescimento, a Ultracargo consolidou em 2011 uma 
capacidade de cerca de um terço do setor de armazenagem 
para granéis líquidos.

As ações da Ultracargo são baseadas na preocupação com 
o meio ambiente e na contribuição para o desenvolvimento 
da sociedade priorizando, portanto, a melhoria na 
produtividade com o foco na inovação, sem perder de vista 
os aspectos sociais e ambientais do seu entorno. A Conduta 
SSMAQ (Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Qualidade) 
representa um dos principais alicerces da empresa e está 
presente em todos os serviços disponibilizados. Através 
de estudos permanentes, as ações de SSMAQ reforçam 
o desenvolvimento de programas de prevenção que 
proporcionam segurança para colaboradores, clientes, 
comunidade e meio ambiente.

ULTRACARGO 
– CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM

 (mil m³)

ULTRACARGO – EBITDA 
(R$ milhões)

ULTRACARGO
 – ARMAZENAGEM EFETIVA 

(mil m³)
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ATIVOS ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS
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Pioneira no mercado de distribuição de GLP, a 
Ultragaz mantém a liderança nesse segmento, 
atendendo a cerca de 11 milhões de domicílios e 
42 mil clientes empresariais – o que corresponde a 
mais de 23% de participação no mercado brasileiro. 
A Ultragaz conta com uma rede de distribuição 
bastante pulverizada no Brasil, atendida por 17 
bases engarrafadoras e 21 bases-satélites.

A Ultragaz conquistou, em 
2011, maior escala e melhorou 
o seu posicionamento 
para manter-se em uma 
trajetória de crescimento. 
A companhia adquiriu, 
em outubro, o negócio de 
distribuição de GLP da Repsol 
no Brasil, fortalecendo seu 
posicionamento no segmento 
de GLP a granel. 
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Em agosto de 2011, a Ultragaz atingiu uma marca histórica 
em seu desempenho comercial: foram comercializadas 158 
mil toneladas de GLP em todo o Brasil, novo recorde mensal 
de vendas da companhia, superando a marca anterior, de 
147 mil toneladas, registrada em agosto de 2010. No ano, 
as vendas da Ultragaz apresentaram crescimento de 3% na 
comparação com o volume vendido em 2010, impulsionada 
principalmente pela comercialização de GLP a granel. Esse 
recorde de vendas comprova o acerto da estratégia aplicada 
nos últimos anos, focada na expansão de seus negócios 
no segmento granel e no mercado domiciliar das regiões 
Nordeste e Norte, que apresentam crescimento superior à 
média nacional, além de buscar novas formas de vender o 
GLP, com o crescimento em nichos mais rentáveis.

A Ultragaz conquistou, em 2011, maior escala e melhorou o 
seu posicionamento para manter-se em uma trajetória de 
crescimento. A companhia adquiriu, em outubro, o negócio 
de distribuição de GLP da Repsol no Brasil pelo valor de  
R$ 48 milhões. Com os ativos da Repsol, a Ultragaz fortalece 
seu posicionamento no segmento de GLP a granel, 
usufruindo de ganhos de escala em logística e em gestão 
conferidos pela operação, e incorpora um volume de vendas 
anuais de 22 mil toneladas, o correspondente a 1% no 
mercado brasileiro de GLP neste segmento.

A Ultragaz, signatária do Pacto Global da ONU desde 2009, 
desenvolveu um programa estruturado de disseminação do 
tema sustentabilidade, através de uma série de iniciativas 
com o público interno e externo, sob o posicionamento: 
“Ultragaz Faz Sustentável. E quer fazer sempre mais”, que 
visa identificar, criar e comunicar todas as ações sustentáveis 
promovidas pela empresa.

Com base na missão de sustentabilidade de “contribuir com 
o desenvolvimento socioeconômico das comunidades, 
investindo em projetos educativos, culturais e de preservação 
ambiental com foco em sustentabilidade do negócio”, 
a Ultragaz vem enfatizando seu investimento em ações 
socioambientais. Em 2011, a companhia deu continuidade 
a um dos seus maiores projetos, o Ultragaz Cultural. Essa 
iniciativa tem por objetivo levar cultura para as comunidades 
menos favorecidas de todo o país por meio de música, teatro, 
literatura e cinema. Iniciado em 2008, com foco no cinema 
itinerante, já percorreu mais de 40 cidades, em 22 estados 
diferentes e atingiu cerca de 80 mil jovens e crianças.

O volume vendido pela Ultragaz 
apresentou crescimento de 2% no 
segmento envasado e 5% no segmento 
granel, um aumento de 3% sobre o 
volume total vendido no ano anterior.
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MAPA DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES ULTRAGAZ

ULTRAGAZ – VOLUME DE VENDAS 
E PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

ULTRAGAZ – EBITDA 
(R$ milhões)
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de mercado

Volume
(milhões de ton)

1,59

23,7% 23,2% 23,2%

1,57 1,65

23,7%

2007 20112008 2009 2010

1,60 1,61

23,6%

281
307

252
282 

2007 20112008 2009 2010

211
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DISTRIBUIÇÃO DE GLP NO BRASIL
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“A capacidade de 
planejamento e execução, 
somada à nova estrutura 
de governança corporativa, 
criam condições para que a 
Ultrapar repita, nas próximas 
décadas, o desempenho e a 
criação de valor realizados 
desde a abertura de capital 
em 1999”.
André Covre
Diretor Financeiro e de Relações  
com Investidores

RESULTADOS E 
PERSPECTIVAS
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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 
consolidadas das companhias abertas no Brasil. Sendo assim, 
as demonstrações financeiras consolidadas da Ultrapar dos 
anos de 2010 e 2011 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.

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 milhões de Reais 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 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.

DESEMPENHO COMPARATIVO 2011-2010  
(R$ milhões)

2011 2010 

Ultrapar Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Ultrapar Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz

Receita líquida  48.661  42.224  2.409 267  3.767  42.482  36.483  2.083  293  3.661 

Custo dos produtos e 
serviços (45.140) (39.898) (1.931) (115) (3.214)  (39.323)  (34.524)  (1.655)  (138)  (3.076)

Lucro bruto 3.522 2.326 478 152 553  3.159  1.959  428  155  586 

Despesas gerais, 
administrativas e de 
vendas (2.143) (1.365) (320) (67) (388)  (1.924)  (1.184)  (291)  (76)  (375)

Outros resultados 
operacionais 52 53 (3)  3 (1)  11  29  0  3  (22)

Lucro operacional antes 
do resultado na venda de 
bens 1.431 1.014 155 89 164  1.246  804  137  83  189 

EBITDA 2.011 1.330 261 118 282  1.776  1.073  241  111  307 

Depreciação e amortização 580 316 106  29 117  531  269  104  29  119 

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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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 totalizou R$ 73 milhões, com desembolso 
inicial de R$ 47 milhões em novembro de 2010 e desembolsos 
adicionais de R$ 27 milhões em 2011. 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.

Efeito da aquisição – Repsol
Em 20 de outubro de 2011, a Ultrapar anunciou a assinatura 
do contrato de compra e venda para a aquisição de 100% 
das ações da Repsol Gás Brasil S.A. (“Repsol”). O valor da 
aquisição totalizou R$ 50 milhões. Estão incluídos neste valor 
R$ 2 milhões relativos ao caixa líquido da empresa adquirida. 
As demonstrações financeiras da Ultrapar e da Ultragaz 
passaram a consolidar os resultados do negócio adquirido a 
partir da conclusão da aquisição, ocorrida no próprio dia 20 
de outubro de 2011. 

AMBIENTE ECONÔMICO-OPERACIONAL

A economia brasileira em 2011 continuou apresentando 
expansão, com destaque para índices historicamente baixos 
de desemprego, o bom desempenho do setor varejista e 
a maior disponibilidade de crédito, que atingiu no quarto 
trimestre o patamar recorde de 49% do PIB. A expansão 
da economia, entretanto, ocorreu a taxas decrescentes ao 
longo do ano. O crescimento do PIB no período acumulado 
até setembro de 2011 foi de 3%, abaixo do crescimento 
de 8% para o mesmo período do ano anterior, reflexo da 
instabilidade econômica internacional, principalmente na 
Europa. No mercado financeiro, os efeitos do cenário externo 
instável no segundo semestre resultaram na desvalorização de 
13% do Real frente ao dólar americano, que encerrou o ano 
cotado a R$/US$ 1,88, revertendo o cenário de valorização do 
Real no primeiro semestre. Em 2011, o setor automobilístico 
apresentou novo recorde de vendas, com licenciamento de 
3,4 milhões de veículos leves, aumento de 3% em relação a 
2010. O preço do petróleo fechou o ano cotado a US$ 108/
barril, 18% acima do fechamento de 2010.

% CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO
 em relação ao PIB

TAXA DE CÂMBIO R$/US$ 
média do trimestre

PETRÓLEO BRENT (US$/BARRIL)
média do trimestre

4443 45

2T10 3T101T10 4T10

494645

2T111T11 3T11 4T11

4744

1,75 1,641,80 1,671,70 1,80

2T10 2T113T10 3T111T10 1T114T10 4T11

1,79
1,60

109

7677
87

117
105

2T111T11 3T112T10 4T113T101T10 4T10

113

79

% CRESCIMENTO REAL DO PIB BRASILEIRO 
em relação ao mesmo período do ano anterior

6,9

2,1

9,3

4,2
5,3

1,4

2T10 2T113T10 3T111T10 1T114T10 4T11

8,8

3,3

Fonte: Banco Central, IBGE e Bloomberg
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VOLUME DE VENDAS

Na Ipiranga, o volume vendido em 2011 apresentou 
crescimento de 8% sobre 2010, totalizando 21.701 mil 
m³. O volume vendido para veículos leves cresceu 6%, 
em função do crescimento estimado de 8% da frota de 
veículos leves e dos investimentos realizados para expansão 
da rede, incluindo a aquisição da DNP em novembro de 
2010. Esse crescimento foi parcialmente reduzido pela 
maior participação de gasolina na composição de vendas, 
que reflete a menor disponibilidade e competitividade 
do etanol em 2011. O volume de diesel apresentou 
crescimento de 9% no mesmo período, em função dos 
investimentos realizados para captura de novos clientes 
e do crescimento da economia brasileira. Na Oxiteno, o 

volume vendido totalizou 660 mil toneladas em 2011, 
4% abaixo de 2010, principalmente devido ao efeito 
de paradas não programadas no polo petroquímico de 
Camaçari no início do ano e aos reflexos da desaceleração 
da economia mundial. O volume vendido pela Oxiteno 
no mercado interno foi 1% menor em relação a 2010, 
enquanto o volume no mercado externo foi 10% inferior. A 
armazenagem média da Ultracargo cresceu 5% em relação 
a 2010, impulsionada pelo início de operação do terminal 
expandido em Suape em setembro de 2011. O volume 
vendido pela Ultragaz totalizou 1.652 mil toneladas em 
2011, crescimento de 3% sobre 2010. O volume vendido 
de GLP cresceu 2% no segmento envasado e 5% no 
segmento granel, principalmente em função do maior nível 
de atividade econômica e dos investimentos realizados na 
captura de novos clientes.

ULTRAGAZ – VOLUME DE VENDAS 
(mil ton)

1.608

+3%

1.652

2010 2011

Envasado

Granel1.115 1.134

493 518

IPIRANGA – VOLUME DE VENDAS 
(mil m³)

9.2088.653

2011 20102010 2011

Etanol

Gasolina

GNV

Diesel

7.129

11.032
12.069

1.786
2.483

5.867

+6%

+9%

OXITENO – VOLUME DE VENDAS
(mil ton)

-4%

684 

2010

Mercado interno

Mercado externo483

201

660

2011

181

479

ULTRACARGO 
– ARMAZENAGEM EFETIVA 
(mil m³)

+5%

552 582

2010 2011
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RECEITA LÍQUIDA

A Ultrapar apresentou em 2011 uma receita líquida de  
R$ 48.661 milhões, crescimento de R$ 6.180 milhões (15%) 
em relação a 2010. A receita líquida da Ipiranga somou  
R$ 42.224 milhões em 2011, aumento de 16% em relação 
a 2010, fruto do maior volume vendido, do aumento nos 
custos do etanol anidro e hidratado e da maior participação 
de gasolina na composição de vendas, decorrentes da menor 
disponibilidade do etanol em 2011. A Oxiteno apresentou 
receita líquida de R$ 2.409 milhões, crescimento de 16% 
em relação a 2010, apesar do Real 5% mais valorizado e do 
volume vendido 4% menor, em função da recuperação dos 
preços médios em dólares ao longo dos últimos 12 meses 
e da melhor composição de vendas no primeiro semestre 
do ano. A receita líquida da Ultracargo totalizou R$ 267 
milhões, 9% abaixo de 2010, em função do efeito da venda 
dos negócios de logística interna, armazenagem de sólidos 
e transporte rodoviário em julho de 2010, parcialmente 
compensada pelo crescimento na armazenagem média nos 
terminais de granéis líquidos. A receita líquida da Ultragaz foi 
de R$ 3.767 milhões em 2011, 3% superior a 2010, em linha 
com o crescimento do volume vendido.

CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

O custo dos produtos e serviços da Ultrapar foi de R$ 45.140 
milhões em 2011, aumento de R$ 5.817 milhões (15%) em 
relação a 2010. O custo dos produtos vendidos da Ipiranga 
totalizou R$ 39.898 milhões, 16% acima de 2010, em 
função do maior volume vendido, do aumento nos custos 
do etanol anidro e hidratado e da maior participação de 
gasolina na composição de vendas, decorrentes da menor 
disponibilidade do etanol em 2011. O custo dos produtos 
vendidos da Oxiteno totalizou R$ 1.931 milhões, aumento 
de 17% em relação a 2010, em função principalmente de 
maiores preços em dólar de matérias-primas, dos efeitos da 
inflação e de custos extraordinários de paradas em Camaçari, 
parcialmente compensados pelo volume vendido 4% 
menor e pelo Real 5% mais valorizado. O custo dos serviços 
prestados pela Ultracargo totalizou R$ 115 milhões, 17% 
abaixo de 2010, em função do efeito 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. O 
custo dos produtos vendidos da Ultragaz totalizou R$ 3.214 
milhões, 4% acima de 2010, em função do maior volume 
vendido e dos efeitos da inflação sobre os custos.

DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS  
E DE VENDAS 

As despesas gerais, administrativas e de vendas da Ultrapar 
totalizaram R$ 2.143 milhões em 2011, 11% acima de 
2010. As despesas gerais, administrativas e de vendas da 
Ipiranga totalizaram R$ 1.365 milhões, aumento de 15% em 
relação a 2010, decorrente (i) do maior volume vendido, (ii) 
dos efeitos da inflação sobre as despesas, (iii) de maiores 
despesas com propaganda e marketing e de projetos de 
expansão de atividades e (iv) maior remuneração variável, 
em linha com a evolução de resultados. As despesas 
gerais, administrativas e de vendas da Oxiteno totalizaram 
R$ 320 milhões, 10% acima de 2010, principalmente em 
função dos efeitos da inflação sobre as despesas, maiores 
despesas com consultoria e maiores despesas unitárias de 
logística. As despesas gerais, administrativas e de vendas da 
Ultracargo totalizaram R$ 67 milhões em 2011, 12% abaixo 
de 2010, 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$ 388 milhões, 3% acima de 2010, 
principalmente em função dos efeitos da inflação sobre 
despesas, de campanhas de marketing e vendas e do maior 
volume vendido, parcialmente compensados por menor 
remuneração variável. 

EBITDA

O EBITDA consolidado da Ultrapar atingiu R$ 2.011 milhões 
em 2011, crescimento de 13% em relação a 2010, em função 
do crescimento de EBITDA na Ipiranga, Oxiteno e Ultracargo. 
A Ipiranga apresentou um EBITDA de R$ 1.330 milhões 
em 2011, 24% acima de 2010, principalmente devido 
(i) ao maior volume vendido, (ii) à melhor composição 
de vendas, com maior participação da gasolina e (iii) ao 
efeito líquido não-recorrente positivo de R$ 84 milhões, 
relacionado principalmente a créditos de PIS/Cofins em 
2011 e integração/conversão de marca da Texaco. Excluindo 
esses efeitos não-recorrentes, o EBITDA unitário da Ipiranga 
em 2011 foi de R$ 59/m³, superior aos R$ 55/m³ de 2010. A 
Oxiteno apresentou EBITDA de R$ 261 milhões, crescimento 
de 8% comparado a 2010, em função da recuperação de 
margens em dólar e da melhor composição de vendas no 
primeiro semestre, parcialmente compensados pelo volume 
vendido 4% menor, pelo Real 5% mais valorizado e pelos 
custos extraordinários decorrentes das paradas em Camaçari. 
O EBITDA unitário alcançado em 2011 foi de US$ 236/ton, 
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18% superior ao de 2010. Em 2011, o EBITDA da Ultracargo 
foi de R$ 118 milhões, aumento de 6% em relação a 2010, em 
virtude do crescimento 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 2011, a margem EBITDA da 
Ultracargo atingiu 44%, superior à margem de 38% em 2010. 
O EBITDA da Ultragaz totalizou R$ 282 milhões, 8% abaixo de 
2010, principalmente em função dos efeitos da inflação sobre 
custos e despesas ao longo do ano.

O EBITDA (LAJIDA - Lucro antes de juros, impostos, 
depreciação e amortização) é uma medida utilizada pela 
administração da Ultrapar para análise interna de seus 
resultados operacionais. É também um indicador financeiro 
amplamente utilizado por analistas e investidores para 
mensurar nossa capacidade de gerar caixa a partir de 

nossas operações e o desempenho financeiro da Ultrapar. 
Adicionalmente, utilizamos o EBITDA como referência em 
obrigações (covenants) relacionadas a alguns de nossos 
contratos de financiamento, 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. 

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

O total de custos e despesas com depreciação e amortização 
em 2011 foi de R$ 580 milhões, R$ 49 milhões acima de 2010, 
em função dos maiores investimentos realizados. 

70 ANÁLISE DO DESEMPENHO FINANCEIRO DE 2011



EBITDA 
(R$ milhões)

RESULTADO NA VENDA DE BENS 

A Ultrapar registrou em 2011 uma receita líquida na venda 
de bens no montante total de R$ 21 milhões, R$ 58 milhões 
menor que a receita registrada em 2010. Essa redução 
é decorrente principalmente da venda dos negócios de 
logística interna, armazenagem de sólidos e transporte 
rodoviário da Ultracargo e de recebimento relacionado aos 
cartões de crédito Ipiranga, em decorrência da ampliação 
da rede de distribuição da Ipiranga nos últimos anos, ambos 
ocorridos em 2010.

RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro da Ultrapar apresentou uma despesa 
líquida de R$ 297 milhões em 2011, R$ 32 milhões acima 
da despesa líquida de 2010, principalmente em função 
do aumento do CDI e do maior endividamento líquido. O 
índice de endividamento líquido sobre EBITDA ficou em 1,4 
vez ao final de 2011, comparado a 1,2 vez ao final de 2010.

LUCRO LÍQUIDO

O lucro líquido consolidado da Ultrapar de 2011 atingiu 
R$ 855 milhões, 12% acima do lucro líquido apresentado 
em 2010, em função do crescimento do EBITDA, 
parcialmente compensado pelo menor resultado na 
venda de bens e da maior depreciação e amortização.

ENDIVIDAMENTO

A Ultrapar encerrou o exercício de 2011 com uma dívida 
bruta de R$ 5.562 milhões, perfazendo uma posição de 
endividamento líquido de R$ 2.779 milhões, um aumento 
de 28% em relação a 2010, principalmente em função de 
investimentos na expansão e manutenção em todos os 
negócios e dividendos pagos ao longo dos últimos 12 meses. 

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 
(R$ milhões)

Ultracargo

Ultragaz

Oxiteno

+13%

Ipiranga

2.554

1,4

2.972
2.779

1,5 1,4

2010 2T111T11 3T11 2011

2.176

1,2

2.698

1,4

Dívida líquida/
LTM EBITDA

Endividamento líquido 
(R$ milhões)

2010 2011

1.776

2.011

1.073
1.330

241
111 261

118

307

282
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“A governança e o mercado 
de capitais são elementos-
chave na construção de 
uma empresa sólida.”
Paulo G. A. Cunha
Presidente do Conselho de Administração  
da Ultrapar

A Ultrapar encerrou o ano de 2011 com valor 
de mercado de R$ 17 bilhões, acumulando 
uma valorização de 22% em comparação ao 
encerramento de 2010.

RESULTADOS E 
PERSPECTIVAS
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O ano foi marcado pela implantação da nova estrutura 
de governança corporativa da Ultrapar, que passou a 
participar do Novo Mercado e que envolveu a conversão 
de cada ação preferencial em uma ação ordinária.

Ao longo de 2011, os papéis da Ultrapar seguiram 
ampliando a sua liquidez e registraram volume financeiro 
negociado de R$ 35 milhões/dia, 5% superior à média 
de R$ 33 milhões/dia de 2010. Esse volume abrange as 
negociações ocorridas na BM&FBOVESPA e na NYSE. O 
número de negócios da Ultrapar foi significativamente 
maior, passando de uma média diária de 1.098 para 2.561 
negócios, principalmente fruto do desdobramento de 
ações realizado no início de 2011. 

As ações da Ultrapar apresentaram valorização muito 
superior aos índices de referência no Brasil, o que reflete 
o reconhecimento pelo desempenho da companhia 
e pela evolução em sua governança corporativa. Na 
BM&FBOVESPA, as ações da Ultrapar encerraram o ano 
cotadas a R$ 32,01, acumulando valorização de 22% ao 
longo de 2011. No mesmo período, o índice Ibovespa 
apresentou desvalorização de 18%. Na NYSE, as ações 
da Ultrapar apresentaram valorização de 6% em 2011, 
mesma valorização do índice Dow Jones no mesmo 
período.

Continuou-se em 2011, portanto, o forte desempenho 
apresentado pelas ações da Ultrapar desde a sua abertura 
de capital, realizada em outubro de 1999. Considerando-
se o período entre a abertura de capital do Ultra e o 
final de 2011, as ações da Ultrapar apresentaram 22% 
de retorno ao ano, com reinvestimento de dividendos. 
No período, essa valorização superou a valorização do 
Ibovespa, que foi de 14% ao ano; a variação do CDI médio 
no período, que foi de 15% ao ano; e ficou muito acima da 
inflação, que foi de 7% ao ano.
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VOLUME FINANCEIRO MÉDIO 
DIÁRIO (BM&FBOVESPA + NYSE)
(R$ milhões)

VALOR DE MERCADO 
(R$ bilhões)

DIVIDENDOS DECLARADOS 
(R$ milhões)

DISTRIBUIÇÃO FREE FLOAT DISTRIBUIÇÃO FREE FLOAT

60% 67%

40% 33%

51%

49%

Dez/111Dez/08Dez/07 Dez/09 Dez/10

49%74%

51%

26%

¹ Considera a totalidade do capital após a conversão das ações 
PNs em ONs ocorrida em 17 de agosto de 2011

Nacionais Estrangeiros

15% 16%

85% 84%

10%

90%

Dez/111Dez/08Dez/07 Dez/09 Dez/10

16%
33%

84%67%

¹ Considera a totalidade do capital após a conversão das ações 
PNs em ONs ocorrida em 17 de agosto de 2011

BM&FBOVESPA NYSE
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9
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11,8

27,0

32,9 34,6
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26,5
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“No momento em que a 
Companhia vai bem, é 
hora de olhar para longe e 
preparar sua perenização”.
Pedro Wongtschowski
Diretor-Presidente

RESULTADOS E 
PERSPECTIVAS
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INVESTIMENTOS E PERSPECTIVAS

 
A Ultrapar deu sequência, em 2011, a uma estratégia 
de investimentos voltada para manter seu crescimento 
de escala e competitividade e reforçar a posição de 
liderança que ocupa nas suas diferentes áreas de 
negócio. Os investimentos da Ultrapar em 2011, líquidos 
de desinvestimentos, totalizaram R$ 1.090 milhões, dos 
quais R$ 1.013 milhões foram destinados a investimentos 
orgânicos e R$ 77 milhões referem-se a aquisições.

A Ipiranga realizou investimentos orgânicos de R$ 591 
milhões em 2011, com foco em promover a expansão 
de sua rede de postos revendedores, por meio do 
embandeiramento de postos bandeira branca e da abertura 
de novos postos, e ampliar a capacidade de suas bases 
logísticas, para atender a crescente demanda do mercado 
de combustíveis. Do valor total investido, R$ 548 milhões 
referem-se a imobilizações e R$ 43 milhões referem-se 
a financiamentos a clientes, líquidos de recebimentos. 
Na Oxiteno, os investimentos de R$ 107 milhões foram 
direcionados principalmente à ampliação da capacidade 
produtiva de óxido de eteno na unidade de Camaçari 
(BA). A expansão da unidade entrou em operação no 
terceiro trimestre de 2011 e adicionou 90 mil toneladas/
ano a sua capacidade. Os investimentos da Ultracargo, que 
totalizaram R$ 108 milhões em 2011, foram direcionados à 
expansão do terminal em Suape, que entrou em operação 
em setembro de 2011, e dos terminais em Aratu e Santos, 
que entrarão em operação em 2012. De forma agregada, 
as três ampliações adicionam 15% à capacidade total da 
Ultracargo. Os investimentos da Ultragaz somaram  
R$ 182 milhões em 2011, focados principalmente em novos 
clientes do segmento granel, em projetos de ampliação e 
modernização de bases e na reposição de vasilhames. Em 
adição, a Ultragaz concluiu em outubro de 2011 a aquisição 
da Repsol, no valor total de R$ 50 milhões, incluindo  
R$ 2 milhões relativos ao caixa líquido da empresa 
adquirida. A aquisição da Repsol fortalece o negócio de GLP 
a granel da Ultragaz, segmento em que foi pioneira e tem 
posição de destaque, possibilitando ganhos de escala em 
logística e gestão, além de melhor posicionamento para o 
crescimento no segmento granel, cuja evolução de volumes 
é correlacionada à progressão do PIB.

INVESTIMENTOS PREVISTOS 

O plano de investimentos da Ultrapar para 2012, 
excluindo aquisições, totaliza R$ 1.088 milhões e visa ao 
crescimento por escala e ganhos de produtividade, assim 
como à modernização das operações existentes.

Na Ipiranga, os investimentos continuarão focados na 
ampliação de sua rede de postos (através de abertura de 
novos postos e embandeiramentos de postos bandeira 
branca) e de franquias, assim como na construção 
de novas bases de operação, principalmente nas 
regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Do total dos 
investimentos orçados pela Ipiranga, R$ 715 milhões 
se referem a imobilizações e adições ao intangível e 
R$ 60 milhões referem-se a financiamentos a clientes, 
líquidos de repagamentos. Na Oxiteno, a redução nos 
investimentos reflete a conclusão em 2011 de um 
importante ciclo de expansão, sendo os investimentos 
em 2012 direcionados principalmente para a manutenção 
e modernização das suas unidades produtivas. A 
Ultracargo direcionará seus investimentos para a 
conclusão das expansões nos terminais de Santos e 
Aratu, que adicionarão 68 mil m³ à capacidade da 
companhia e entrarão em operação em meados de 2012 
e para a manutenção de seus terminais. Na Ultragaz, 
os investimentos serão dedicados principalmente à (i) 
expansão do UltraSystem (granel de pequeno porte), em 
função da perspectiva de captura de novos clientes, (ii) 
construção de duas novas bases e compra de botijões, 
visando reforçar a atuação nas regiões Norte e Nordeste e 
(iii) reposição de vasilhames e tanques.

PLANO DE INVESTIMENTOS ORGÂNICOS¹ PARA 2012

R$ milhões

Ipiranga 775

Oxiteno 83

Ultracargo 51

Ultragaz 157

Outros 21

Total 1.088
1 Líquidos de desinvestimentos
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PERSPECTIVAS

As iniciativas adotadas pelos negócios da Ultrapar, com o 
objetivo de ampliar a sua escala e diferenciação, permitem 
à companhia visibilidade para manter o crescimento de 
volumes e resultados em 2012. 

Temos a expectativa de continuar no caminho de 
crescimento em todos os negócios, colhendo os benefícios 
dos investimentos realizados e do crescimento dos nossos 
mercados de atuação. A Ipiranga dará continuidade ao seu 
plano de investimentos, com foco na expansão nas regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país, por meio de novos 
postos e embandeiramentos. A Oxiteno seguirá capturando 
benefícios decorrentes da conclusão e maturação dos 
investimentos em expansão de capacidade. A Ultracargo 
concluirá em 2012 as expansões dos terminais de Santos e 

Aratu, que, adicionadas à expansão do terminal de Suape 
finalizada em 2011, resultarão em um aumento de 15% na 
capacidade de armazenagem da Ultracargo em relação a 
2010. Na Ultragaz, o crescimento no segmento granel, fruto 
do crescimento da economia e da aquisição da Repsol, irá 
contribuir para o aumento do volume vendido de GLP, e 
consequentemente, de seus resultados. 

O planejamento e execução consistentes da companhia, 
associados às características dos seus negócios – parte 
de natureza resiliente e parte alavancada no crescimento 
da economia – e à implementação da nova estrutura de 
governança corporativa, permitem a perspectiva para a 
continuidade da trajetória de crescimento da companhia. A 
Ultrapar permanecerá atenta às oportunidades de crescimento, 
seja por aquisições, seja por crescimento orgânico, visando 
repetir, nas próximas décadas, o crescimento e criação de valor 
apresentados em 75 anos de história.
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