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PRINCIPAIS INDICADORES
R$ milhões 2010 2011 2012 2013 2014

Ultrapar 
Receita líquida 42.482 48.629 53.869 60.940 67.736
EBITDA 1.776 2.048 2.411 2.918 3.158
Lucro líquido 765 860 1.027 1.229 1.251
Investimentos 815 1.081 1.483 1.119 1.249
Dividendos declarados 429 525 627 744 779
Lucro por ação (R$) 1,43 1,60 1,90 2,28 2,26
Dividendos por ação (R$) 0,80 0,98 1,17 1,37 1,42
Número de funcionários (final do ano) 8.883 9.055 9.282 9.235 13.978

Ipiranga 
Volume de vendas (mil m3) 20.150 21.701 23.364 24.758 25.614
Receita líquida 36.483 42.222 46.829 53.384 58.830
EBITDA 1.073 1.366 1.653 2.030 2.288
Investimentos 383 591 942 746 815
Produtividade (EBITDA R$/m3) 53 63 71 82 89

Oxiteno
Volume de vendas (mil ton) 684 660 761 776 780
Receita líquida 2.083 2.409 2.929 3.278 3.414
EBITDA 241 262 352 441 404
Investimentos 227 107 115 139 114
Produtividade (EBITDA US$/ton) 181 237 236 263 240

Ultragaz
Volume de vendas (mil ton) 1.608 1.652 1.681 1.696 1.711
Receita líquida 3.661 3.767 3.847 3.982 4.091
EBITDA 307 281 246 281 306
Investimentos 157 182 157 151 181
Produtividade (EBITDA R$/ton) 191 170 146 165 179

Ultracargo
Ocupação efetiva (mil m3) 552 582 614 696 715
Receita líquida 293 260 294 332 346
EBITDA 111 117 143 158 167
Investimentos 62 107 82 37 26

Extrafarma1

Número de lojas 195 223
Receita bruta 1.005 1.171
EBITDA 54 30
Investimentos - 57

Mercado de Capitais
Volume financeiro médio/dia (R$ mil) 32.953 34.646 55.498 69.874 88.577
Cotação BM&FBOVESPA (R$/ações) 26,28 32,01 46,29 55,95 51,45
Cotação NYSE (US$/ADR) 16,16 17,20 22,28 23,65 19,07

1 Referente aos onze meses de fevereiro a dezembro. Não incluído nos resultados consolidados da Ultrapar de 2013, demonstrado apenas como base de comparação.

As informações financeiras apresentadas nesse documento foram preparadas de acordo com as normas IFRS (International Financial Reporting Standards) e os números 
referentes ao EBITDA foram preparados de acordo com a ICVM 527. As informações financeiras referentes à Ultrapar correspondem às informações consolidadas da 
companhia. As informações financeiras da Ultragaz, Ipiranga, Oxiteno e Ultracargo são apresentadas sem eliminação de transações realizadas entre as sociedades. 
Exceto quando indicado, todos os números estão apresentados em R$ milhões.

Os dados de lucro por ação, dividendos por ação e cotação da ação foram ajustados retroativamente para refletir o desdobramento de 1:4 das ações aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária de 10 de fevereiro de 2011.

O volume financeiro médio/dia apresentado inclui a soma das negociações ocorridas na BM&FBOVESPA e NYSE.
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 ü Ampliação de sua rede revendedora em 331 postos, com foco nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

 ü 143 novas lojas am/pm e 102 lojas Jet Oil, reforçando o conceito de diferenciação 
baseado em serviços, conveniência e inovação constante como meio para o aumento de 
tráfego nos postos, de fidelização e satisfação dos clientes.

 ü Crescimento de volume do ciclo Otto de 8% impulsionado pelo aumento da frota de 
veículos leves, da ordem de 5% em 2014.

 ü ConectCar, meio de pagamentos eletrônicos em pedágios, estacionamentos e postos, 
ampliou sua rede de parceiras em shoppings e estacionamentos e passou a ser aceito 
em praticamente todas as rodovias pedagiadas do país.

 ü Captura de novos clientes de GLP no segmento de pequenas e médias empresas, 
com crescimento da ordem de 2%, e no segmento condomínios, com crescimento da 
ordem de 9%.

 ü Diferenciação por meio da inovação no relacionamento com clientes e revendedores, 
como o Ultragaz Connect, um aplicativo lançado em 2014 para que o cliente possa fazer 
o pedido de gás através de smartphones, e um novo modelo para instalações de granel, 
que reduz em média 1/3 o tempo de instalação.

 ü Ampliação da planta de especialidades químicas no México.

DESTAQUES 2014

VALOR DE MERCADO
(R$ bilhões)

30

25

17
14

29

20142013201220112010

INVESTIMENTOS
Exclui aquisições (R$ milhões)

1.089
1.310

1.004
848

1.220

20142013201220112010

 ü Companhia manteve a sua posição de líder do mercado de armazenagem de granéis 
líquidos, graças aos investimentos realizados na ampliação e modernização de suas 
instalações e em aquisições estratégicas.

1

 ü Integração à Ultrapar a partir de fevereiro, concluída ao final de 2014.

 ü Estruturação da companhia para crescimento mais acelerado.



TÍTULO DO 
CAPÍTULO

Lorem ipsum dolor sit amet, 

dictum aut pulvinar gravida, risus 

urna ridiculus nibh sapien nibh orci, 

eu integer condimentum earum, 

mattis vitae laoreet vel egestas 

felis ipsum. Ut aliquet suspendisse 

velit nonummy mi magna. Duis 

tristique lectus leo purus. Aptent 

rutrum tristique nulla id, imperdiet 

a, magna condimentum orci.

No ano em que completou 15 anos da abertura de 

seu capital, a Ultrapar apresentou mais um período 

de crescimento e realizações, mesmo em um 

contexto econômico crescentemente desafiador 

ao longo de 2014.

A ULTRAPAR

EXTRAFARMA

A combinação de resiliência e alavancagem 
ao crescimento da economia em suas 
unidades de negócio coloca a Ultrapar em 
uma posição privilegiada, compondo uma 
companhia multinegócios singular. 

Aliados a essas características, os traços 
marcantes de sua cultura corporativa 
e estratégia de atuação - pioneirismo, 
empreendedorismo, solidez financeira, 
profundidade no planejamento, execução 
dos passos estratégicos e governança 
desenhada para o alinhamento de 
interesses - foram novamente fundamentais 
para manter essa trajetória consistente. 

A Ultrapar opera em todo o território 
nacional através de suas cinco unidades 

de negócio, com grande capilaridade 
em distribuição e varejo através da 
Ipiranga, Ultragaz e Extrafarma - esta 
última incorporada à Ultrapar em janeiro 
de 2014 - e posições robustas em suas 
operações de especialidades químicas 
com a Oxiteno e de armazenagem de 
granéis líquidos através da Ultracargo. 
Atua também no exterior por meio da 
Oxiteno, que conta com unidades de 
produção no México, Estados Unidos, 
Uruguai e Venezuela.

A Ultrapar mantém, desde 1999, ações 
listadas na New York Stock Exchange 
(NYSE), com ADRs Nível III, e na Bolsa 
de Valores, Mercadorias e Futuros 
(BM&FBOVESPA), tendo ingressado em 
2011 no Novo Mercado.

ULTRACARGO

2
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Em 2014 a Ultrapar completou  

15 anos como companhia listada, 

com uma trajetória marcada por 

grandes investimentos, pioneirismo 

em governança corporativa e 

crescimento sólido e vigoroso.

MENSAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO

4
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Nesses 15 anos, o EBITDA e lucro líquido 
da Ultrapar apresentaram crescimento 
médio de 20% e 23% ao ano, apesar das 
diferentes conjunturas da economia 
brasileira e do cenário mundial. A resiliência 
de nossos negócios e nossa capacidade 
de planejamento e execução adquiridas 
ao longo desses anos provaram-se 
instrumentais no ambiente mais desafiador 
como o de 2014, caracterizado por uma 
acentuada desaceleração da atividade 
econômica, alta da inflação e dos juros. 
Esses fundamentos também permitiram 
manter nossa sólida posição financeira, com 
o endividamento líquido ao final de 2014 
correspondendo a 1,3x EBITDA dos últimos 
12 meses, estável comparado ao índice do 
final de 2013.

A Ultrapar tem uma visão clara a respeito 
dos fatores que busca em cada iniciativa. 
Demanda resiliente, escala significativa de 
operação, possibilidade de diferenciação 
por oferta de serviços e potencial para 
consolidação são fatores perseguidos em 
cada decisão de investimento. A disciplina 
na identificação desses fatores, aliada a um 
planejamento criterioso e a uma execução 
rigorosa, são elementos que definem a 
visão estratégica da companhia. 

Todos esses fatores estão presentes na 
quinta unidade de negócio adicionada à 
companhia em 2014, o varejo farmacêutico, 
no qual a Ultrapar passou a atuar por 
meio da Extrafarma. A Ultrapar finalizou, 
em janeiro de 2014, a incorporação da 
Extrafarma, uma das líderes em seu 
segmento de atuação no Norte e no 
Nordeste do país. Ao longo do ano foi 
conduzido o processo de integração da 
nova unidade de negócio à estrutura 
e cultura empresarial da Ultrapar e a 
preparação da Extrafarma para, a partir de 
2015, imprimir um ritmo mais acelerado de 
expansão do número de lojas. 

Com uma estratégia de expansão de postos 
calcada no crescimento continuado da 
frota de veículos leves e nas possibilidades 
de consolidação de mercado, a Ipiranga 

finalizou o ano com 7.056 postos, 5% a mais 
que em 2013. Essa estratégia tem como 
foco particular as regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, onde a rede da Ipiranga 
cresceu 12% em 2014, e nas quais o 
crescimento da demanda por combustíveis 
é maior que a observada no restante 
do Brasil. Adicionalmente, os postos de 
bandeira branca nessas regiões possuem 
maior participação no volume vendido, 
oferecendo, portanto, maior potencial de 
expansão por meio do embandeiramento e 
abertura de novos postos. 

Como parte de uma estratégia de 
diferenciação e fidelização de clientes, a 
Ipiranga avançou na oferta de conveniência 
e serviços, fortalecendo o posicionamento 
mercadológico de “Um lugar completo 
esperando por você”. A rede am/pm, a 
maior cadeia de lojas de conveniência 
do Brasil, seguiu em franca expansão, 
com crescimento de 9% no total de 
lojas, atingindo 1.708 unidades em 2014, 
dentre elas 360 com padarias. A rede Jet 
Oil cresceu 8%, atingindo 1.337 lojas. O 
Km de Vantagens, maior programa de 
fidelidade do Brasil, fortaleceu-se como 
uma importante plataforma para o 
relacionamento com os clientes e para as 
demais iniciativas da Ipiranga. Também em 
2014 tivemos o crescimento significativo 
do ConectCar, meio de pagamentos 
eletrônicos em pedágios, estacionamentos 
e postos, que atingiu aproximadamente 
350 mil clientes e passou a ser aceito em 
praticamente todas as rodovias pedagiadas 
do país. Essas iniciativas contribuem para a 
geração de tráfego nos postos de serviço, 
o consumidor final passa a ter produtos 
e serviços de maior valor agregado, o 
revendedor tem uma fonte adicional de 
receita e um posicionamento diferenciado, 
maximizando assim a rentabilidade da 
cadeia como um todo, inclusive da Ipiranga.

A Oxiteno deu sequência a uma estratégia 
baseada em inovação, proximidade com o 
cliente e utilização crescente de matérias-
primas renováveis. Em suas operações 
internacionais, deu andamento à expansão 

A Ultrapar 
finalizou, em 
janeiro de 2014, 
a incorporação 
da Extrafarma, 
uma das 
líderes em seu 
segmento de 
atuação no 
Norte e no 
Nordeste  
do país.
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de sua planta de especialidades químicas 
no México, reforçando sua posição de 
liderança no mercado local.

A Ultragaz avançou em sua estratégia 
baseada no crescimento e aprimoramento 
de sua rede de revendas, na diferenciação 
de seus serviços com o apoio da inovação 
e também na criação de novos canais 
de comercialização. Como exemplo, em 
2014 foi criado o Ultragaz Connect, um 
aplicativo que permite a aquisição de 
botijões por meio de smartphones que 
gera mais rapidez e segurança para o 
consumidor, e ganhos de produtividade e 
de controle para as revendas. No segmento 
granel, a Ultragaz desenvolveu um formato 
otimizado para implementação de novas 
instalações. O processo redesenhado reduz 
em média um terço do tempo de instalação, 
com importante ganho em custos para a 
companhia e agilidade para o cliente.

A Ultracargo se valeu dos investimentos 
realizados em anos anteriores na 
expansão e aquisição de terminais, que 
lhe garantiram melhor posicionamento 
para capturar o crescimento mais 
acelerado das regiões Norte e Nordeste 
do Brasil. Esses investimentos permitiram 
à Ultracargo atuar no atendimento a 
uma maior demanda de movimentação 
de combustíveis automotivos e óleo 
combustível.

A Ultrapar investiu R$ 1,2 bilhão em seus 
negócios ao longo de 2014, mesmo diante 
dos sinais de arrefecimento da economia. 
Mirando mais além, a Ultrapar iniciou 
ainda um conjunto de iniciativas em 
áreas que perpassam toda a companhia, 
como a tecnologia da informação, com 
o objetivo de aprofundar as integrações 
tecnológicas no grupo e o desenvolvimento 
de lideranças, a fim de assegurar as 
condições de crescimento na próxima 
década. A renovação das lideranças é um 
processo contínuo e bem estabelecido da 
companhia. Em 2014, cerca de 52% dos 
diretores da companhia estavam na função 
por um período inferior a cinco anos. Além 

disso, cientes de que a perpetuação e 
crescimento decorrem, essencialmente, 
da aplicação cotidiana dos valores e 
crenças em suas atividades, a companhia 
tomou ações importantes em termos de 
compliance e governança corporativa, por 
meio da atualização do Código de Ética e 
do lançamento da Política Anticorrupção.

Os investimentos e iniciativas permitem 
enxergar o futuro de maneira ao mesmo 
tempo realista e otimista, mesmo 
considerando os impactos de uma menor 
atividade econômica sobre as perspectivas 
da companhia. Planejamos para 2015 
seguir investindo em patamares similares 
aos de 2014. Reafirmamos assim o 
compromisso da Ultrapar, através de sua 
atividade empresarial, em seguir crescendo 
e trazendo prosperidade aos seus clientes, 
acionistas, fornecedores e colaboradores. 
Acima de tudo, de promover crescimento e 
de crescer com o Brasil.

Paulo G. A. Cunha
Presidente do Conselho de Administração

Thilo Mannhardt
Diretor-Presidente

Planejamos 
para 2015 
seguir 
investindo em 
patamares 
similares aos 
de 2014. 

Thilo Mannhardt e Paulo G. A. Cunha 
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Em 2014, a Ultrapar completou 15 

anos da abertura de seu capital, 

período em que a companhia 

esteve na vanguarda dos avanços 

em governança corporativa.

FUNDAMENTOS 
DA GESTÃO
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

FUNDAMENTOS DA GESTÃO

A estrutura de governança corporativa da 
companhia foi desenhada para a criação 
de uma empresa cada vez mais sólida, 
rentável e perene. Esta estrutura é pautada 
pelo alinhamento de interesses entre 
acionistas e gestores dos diferentes níveis 
hierárquicos, empenhados na contínua 
geração de valor, em um processo que se 
iniciou nos anos 80 quando Pery Igel, então 
gestor e principal acionista, outorgou 
ações para alguns executivos, atreladas à 
permanência por 20 anos na companhia, 
reforçando a meritocracia e mentalidade 
de proprietário. 

Em 2014, a Ultrapar completou 15 anos 
da abertura de seu capital, período em 
que a companhia esteve na vanguarda 
dos avanços em governança corporativa. 
A Ultrapar foi a primeira companhia 
brasileira a promover, em 1999, oferta 
pública inicial de ações simultaneamente 
na BM&FBOVESPA e na NYSE. No ano 
seguinte, também se destacou por outra 
iniciativa inédita, ao conceder o direito 
de tag along a 100% do valor da oferta de 
compra a todos os acionistas, condição 
que, naquela época, superava as melhores 
práticas do mercado brasileiro. Em 2005, 
participou, junto com a OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) e com o IFC (International 
Finance Corporation), da fundação do 
Círculo de Companhias da Mesa Redonda 
Latino-Americana de Governança 
Corporativa, uma importante iniciativa 
para desenvolver a governança na região.

O ano de 2011 trouxe mudanças 
importantes e marcou a implantação de 
uma nova estrutura de governança, com a 
entrada da companhia no Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA, introduzindo dispositivos 
que superam as exigências desse segmento 
de listagem. Visando a perenização da 
companhia e o seu crescimento, os então 
controladores da Ultrapar abriram mão do 
controle através da decisão de converter as 
ações preferenciais (PN) em ordinárias (ON), 
na proporção de 1 para 1. 

Buscando fortalecer ainda mais o 
alinhamento de interesses dos dirigentes 
com as práticas de governança, a Ultrapar 
tem mantido desde 2002, um sistema de 
incentivos baseado na métrica de geração de 
valor adicionado. Trata-se de uma ferramenta 
que é base para metas de crescimento de 
longo prazo, cuja remuneração atrelada, 
representa uma parcela importante da 
remuneração variável dos executivos. 

Em 2014 concluímos a associação com a 
Extrafarma, transação viabilizada através da 
troca de ações, que possibilitou a integração 
da equipe de gestão e maior alinhamento 
para os objetivos desse projeto. A Ultrapar 
sempre encontrou no mercado de capitais 
um importante aliado para viabilizar o 
crescimento da companhia, não apenas 
como provedor de recursos para os 
investimentos, mas também como fonte de 
desenvolvimento e consolidação de uma 
cultura de responsabilidade compartilhada, 
com base em uma gestão meritocrática e no 
alinhamento de interesses.

A Ultrapar 
sempre 
encontrou no 
mercado de 
capitais um 
importante 
aliado para 
viabilizar o 
crescimento 
da companhia
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Ao longo dos anos, a Ultrapar e seus negócios têm sido reconhecidos 
pela sociedade com premiações que destacam, entre outros aspectos, a 
criação consistente de valor aos acionistas, aliada a práticas diferenciadas 
de governança e administração em diferentes áreas de negócios. A 
seguir, os principais reconhecimentos conquistados em 2014.

Eleita uma das 10 empresas líderes em transparência no Brasil, conforme a metodologia 
global de pontuação do Carbon Disclosure Project (CDP), aplicada a Mudanças 
Climáticas e a CDP Supply Chain.

Eleita a melhor companhia em relações com investidores do setor de energia pela IR 
Magazine Awards Brazil. 

Considerada a empresa mais atrativa para investidores em 2013, no Prêmio Destaque 
Agência Estado Empresas. Em 2014, figurou entre as dez primeiras empresas, no 
mesmo ranking, pelo quarto ano consecutivo. A companhia também foi premiada nas 
categorias “Sustentabilidade” e “Novo Mercado”. 

Conquista do segundo lugar entre as empresas que atuam no setor de energia no 
ranking “Companhias mais Admiradas do Mundo 2014”, elaborado pela revista Fortune.

PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
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Ao longo dos seus 77 anos de 
história, a Ultrapar construiu uma 
identidade como companhia 
multinegócios, com traços de uma 
cultura corporativa muito própria, 
que explica o seu crescimento 
constante e a longevidade de 
seus negócios. O pioneirismo e o 
empreendedorismo estão no cerne 
dessa cultura, que se desenvolveu 
por meio de uma estrutura em que 
pontificam solidez financeira, um 
cuidadoso planejamento e uma 
grande capacidade de execução do 
que foi planejado.

Com essas características, a Ultrapar 
orienta a sua identidade empresarial 
e garante o protagonismo em 
todos os seus negócios. As 
forças que movem a companhia 
adiante são atributos comuns aos 
negócios: marcas fortes e escala 
como fatores de diferenciação de 
mercado, associadas à inovação e à 
sustentabilidade como elementos 
de execução e de gestão. 

A Ultrapar também se notabiliza 
por uma estrutura organizacional 
simples, dotada de efetivos 
mecanismos de checks and balances 
e de processos e discussões 
rigorosas de projetos e ideias que 
contribuam para a tomada de 

decisão eficaz. A Ultrapar conta com 
uma diretoria composta por sete 
diretores: o diretor-presidente, o 
diretor-superintendente financeiro 
e de relações com investidores e os 
cinco diretores-superintendentes de 
suas unidades de negócios. 

Um minucioso planejamento é 
praticado tanto em movimentos 
estratégicos como em operações 
cotidianas, e é seguido de uma 
consistente execução. Essas 
características conferiram 
reconhecida efetividade nas 
18 aquisições realizadas pela 
Ultrapar desde a abertura de seu 
capital, há quinze anos. Nessas 
operações, a companhia soube 
avaliar o momento certo para 
finalizar as operações com sucesso, 
balanceando adequadamente 
o valor à oportunidade. Nas 
negociações, o roteiro seguido 
pela Ultrapar considera como 
etapas essenciais a identificação, o 
dimensionamento, a antecipação 
e mitigação de riscos. Um corpo 
técnico extremamente qualificado 
e o conhecimento adquirido ao 
longo dessas expansões garantem, 
uma vez encerrada uma operação, 
uma rápida e eficiente integração à 
Ultrapar. 

UNIDADES DE 
NEGÓCIOS

A Ultrapar é uma empresa 
multinegócios, com a gestão 
efetiva de cada unidade e do todo. 
A companhia possui negócios 
com destaque em seus setores 
de atuação que apresentam 
uma combinação de resiliência 
e alavancagem ao crescimento 
econômico. 

A estratégia de crescimento da 
Ipiranga está fundamentada 
em dois alicerces. Um deles é 
a contínua expansão de sua 
rede, que ocorre por meio de 
investimentos em novos postos e 
por meio de embandeiramentos 
de postos bandeira branca - não 
vinculados a nenhuma distribuidora 
associada ao Sindicato Nacional 
das Empresas Distribuidoras de 
Combustíveis (Sindicom). Esse 
movimento é acompanhado por 
investimentos em infraestrutura de 
logística, que garantem o suporte 
para o suprimento da rede da 
companhia. Esses investimentos 
têm permitido à Ipiranga crescer 
no segmento revenda e obter uma 
melhor composição de volumes. 
O outro alicerce, de estratégia 
mercadológica, consiste na 

FUNDAMENTOS DA GESTÃO

ESTRATÉGIA E MODELO DE GESTÃO
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adoção de iniciativas que, com 
base em investimentos constantes 
em inovação em serviços e 
conveniência, proporcionam 
diferenciação, com resultados 
positivos em aumento de fluxo, 
satisfação e fidelização de clientes. 
Entre as iniciativas inovadoras 
adotadas pela Ipiranga, como parte 
dessa estratégia, se destacam a rede 
de lojas de conveniência am/pm, 
a rede de serviços automotivos Jet 
Oil, o programa de fidelidade Km de 
Vantagens, o Posto Ipiranga na Web, 
sistema de compra de combustível 
pela internet, e o ConectCar, 
empresa que atua no segmento de 
pagamento eletrônico de pedágios 
e estacionamentos. Essas iniciativas 
apresentam como pontos em 
comum um aumento da geração de 
valor para clientes e revendedores.

A Oxiteno desenvolve uma 
estratégia de diferenciação 
fortemente lastreada em 
investimentos em inovação, 
materializada na definição de 
produtos e serviços ajustados às 
necessidades de seus clientes. 
O crescente foco da Oxiteno no 
segmento de especialidades 
químicas tem contribuído para uma 
melhor composição de vendas e 
evolução dos resultados, permitindo 
a atuação em um mercado de maior 
valor agregado e uma exposição 

cada vez menor do segmento de 
commodities químicas, sujeito a 
intensa volatilidade. Atualmente, 
a participação das especialidades 
químicas nas vendas da Oxiteno é 
de 86%. 

A Ultragaz conta como diferenciais 
a sua enorme rede de revenda e a 
força de sua marca, que permitiram 
ao longo de décadas estabelecer 
uma forte relação com os seus 
clientes. A atuação da companhia 
ocorre em dois segmentos distintos: 
o segmento granel, que atende a 
clientes industriais, comerciais e 
condomínios residenciais, com foco 
em pequenas e médias empresas 
(PMEs), mais diretamente ligado 
ao crescimento da economia 
brasileira, e o segmento envasado, 
que utiliza os conhecidos botijões 
azuis no atendimento aos lares, 
usado sobretudo para cocção, cujo 
comportamento é praticamente 
inelástico em relação à volatilidade 
da economia, sendo influenciado 
principalmente pelo crescimento 
populacional. Na Ultragaz, 
também têm participação central 
na expansão e diferenciação os 
esforços de inovação, que têm 
proporcionado a ampliação dos 
canais de vendas da empresa, 
maior conveniência aos clientes 
e a abertura de novas frentes de 
mercado. 

A Ultracargo desenvolveu nos 
últimos anos uma estratégia 
consistente de investimentos em 
aquisições e ampliações de seus 
terminais, que resultou em um 
posicionamento diferenciado na 
infraestrutura brasileira. Em um 
segmento caracterizado por um 
déficit de oferta, como o portuário, 
a Ultracargo tem conseguido 
aproveitar as oportunidades e 
diferenciar-se por meio de serviço 
de primeira linha. 

A Extrafarma marcou a entrada 
do grupo no mercado de varejo 
farmacêutico, com forte potencial 
de crescimento e consolidação. O 
envelhecimento da população, o 
aumento da renda do consumidor 
e o maior acesso a produtos de 
higiene, beleza e medicamentos, 
especialmente devido à crescente 
participação dos medicamentos 
genéricos indicam que esse 
mercado deverá continuar com 
sua trajetória de crescimento. 
Para aproveitar esse potencial, a 
Ultrapar colocará em prática um 
plano de expansão acelerado, 
fundamentado na maior capacidade 
de investimento, diferenciação do 
grupo e na sinergia para abertura de 
lojas em parte dos 12 mil postos de 
serviço da Ipiranga e revendedores 
da Ultragaz.

1313



DIRETOR-
SUPERINTENDENTE
ULTRAGAZ

Pedro Jorge Filho

DIRETOR-
SUPERINTENDENTE 
EXTRAFARMA

Paulo Correa Lazera

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSELHO FISCAL

ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

DIRETOR-
SUPERINTENDENTE 
FINANCEIRO E DE 
RELAÇÕES COM 
INVESTIDORES

André Covre

DIRETOR-
SUPERINTENDENTE
IPIRANGA

Leocadio de Almeida 
Antunes Filho

DIRETOR-
SUPERINTENDENTE
OXITENO

João Benjamin 
Parolin

DIRETOR-
SUPERINTENDENTE
ULTRACARGO

Ricardo Isaac 
Catran

DIRETOR-PRESIDENTE

Thilo Mannhardt

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE: Paulo G. A. Cunha

VICE-PRESIDENTE: Lucio de Castro Andrade Filho

A diretoria da Ultrapar é composta pelo diretor-presidente Thilo Mannhardt, pelo diretor-superintendente financeiro e de relações com investidores André Covre, e 
pelos diretores-superintendentes das unidades de negócios: Oxiteno – João Benjamin Parolin, Ipiranga – Leocadio de Almeida Antunes Filho, Extrafarma – Paulo 
Correa Lazera, Ultragaz – Pedro Jorge Filho e Ultracargo – Ricardo Isaac Catran (da esquerda para direita)
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ADMINISTRADORES

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente do Conselho
Paulo Guilherme Aguiar Cunha 

Vice-Presidente do Conselho
Lucio de Castro Andrade Filho

Conselheiros 
Alexandre Gonçalves Silva*
Carlos Tadeu da Costa Fraga*
Jorge Marques de Toledo Camargo* 
José Maurício Pereira Coelho*
Nildemar Secches
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho 
Pedro Wongtschowski 

CONSELHO FISCAL
Presidente 
Flavio César Maia Luz 

Conselheiros
Jânio Carlos Endo Macedo* 
Mario Probst

ULTRAPAR – DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Presidente
Thilo Mannhardt

Diretores
André Covre 
João Benjamin Parolin 
Leocadio de Almeida Antunes Filho
Paulo Correa Lazera  
Pedro Jorge Filho 
Ricardo Isaac Catran 

CENTRO CORPORATIVO
Diretor-Superintendente 
Financeiro e de RI
André Covre

Diretor de Controladoria
Roberto Kutschat Neto

Diretor de Tesouraria, 
Comunicação e RI
Marcello De Simone

Diretor de TI
Fredson Carlos Javurek de Oliveira

IPIRANGA – DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Superintendente
Leocadio de Almeida Antunes Filho

Diretor de Administração e 
Controle
José Manuel Alves Borges

Diretor de Lubrificantes
Miguel Lacerda de Almeida

Diretor de Mercado Empresarial
Tabajara Bertelli Costa*

Diretor de Operações
José Augusto Dutra Nogueira

Diretor de Varejo
Jerônimo José Merlo dos Santos*

OXITENO – DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Superintendente
João Benjamin Parolin

Diretora de Administração e 
Controle
Ana Paula Santoro Coria

Diretora Comercial
Andréa Campos Soares

Diretor de Desenvolvimento
André Luis Polo

Diretor Industrial
Flávio do Couto Bezerra Cavalcanti

ULTRAGAZ – DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Superintendente
Pedro Jorge Filho

Diretor de Administração e 
Controle
Julio Cesar Nogueira

Diretores de Mercado
André Luiz Pedro Bregion*
José Vianna Sampaio Neto*
Leandro Del Corona

Diretor de Operações
Plínio Laerte Bráz

ULTRACARGO – DIRETORIA 
EXECUTIVA
Diretor-Superintendente
Ricardo Isaac Catran

Diretor de Administração e 
Controle
Cristiane Silva Leite*

Diretor de Desenvolvimento  
de Novos Negócios
João Marcos Cazula*

Diretor de Negócios Líquidos  
NE e SE
Helano Pereira Gomes

EXTRAFARMA – DIRETORIA 
EXECUTIVA
Diretor-Superintendente
Paulo Correa Lazera

Diretor de Administração e 
Controle
Élcio Arsenio Mattioli

Diretor Comercial e Compras
Miguel Rothmann Jarros 

Diretor de Expansão e Marketing
Rodrigo de Almeida Pizzinatto

Diretora de Operações
Iara Rosso 

* Administradores que assumiram seus cargos ou 
funções a partir de 2015.
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FUNDAMENTOS DA GESTÃO

GESTÃO DE RISCOS

A gestão de riscos na Ultrapar tem como 
um de seus principais objetivos contribuir 
para sustentabilidade e perenidade da 
companhia, através do monitoramento e 
acompanhamento dos principais riscos 
envolvidos. Tais riscos estão detalhados em 
nosso documento Formulário de Referência, 
Item 4, disponível no site www.ultra.com.br. 

A companhia conta com o apoio de 
ferramentas de gestão continuamente 
aprimoradas ao longo de sua 
história de forma que proporcionem 
desempenho efetivo. O uso dessas 
ferramentas permite aos gestores da 
Ultrapar o compartilhamento dos riscos 
e dos benefícios de suas decisões, 
proporcionando uma análise dos pontos 
positivos e negativos envolvendo cada 
tomada de decisão. A Ultrapar conta ainda 
com um sistema robusto de controles, 
permitindo autonomia e delegação 
de responsabilidades em seu corpo de 
gestores.

A centralização de funções financeiras e 
de informática por meio de um centro 
corporativo proporciona benefícios de 
escala, uma vez que a dimensão permite 
processar e contratar transações de todos 
os negócios de forma eficaz. Em adição, 
promove maior especialização através 
de áreas dedicadas a certas atividades 
que não se viabilizariam em estruturas 
separadas. Além disso, o centro corporativo 
é elemento-chave para os elevados padrões 
de controles da companhia.

Entre os instrumentos adotados pela 
Ultrapar, destacam-se os preceitos contidos 
na Lei Sarbanes-Oxley. Os controles internos 
da Ultrapar contam com o monitoramento 
de um modelo diferenciado de matriz de 
riscos, o qual foi concebido para minimizar 
os riscos inerentes aos negócios. Entre os 
atributos desse recurso, destacam-se o 
alinhamento dos trabalhos das auditorias 
interna e externa às necessidades de 
acionistas e administradores. 

Além das ferramentas, o controle de riscos 
é favorecido pela estrutura de governança 
corporativa da Ultrapar, que há mais de 
15 anos dispõe de um Comitê de Riscos 
e Aplicações Financeiras. O comitê é 
peça-chave na observância de um dos 
principais valores da Ultrapar, que é a 
solidez financeira de longo prazo, atuando 
na supervisão e monitoramento do 
cumprimento das políticas da companhia. 
É composto pelos diretor-superintendente 
financeiro, diretores de controladoria 
e de tesouraria, além dos diretores-
superintendentes de cada negócio. 

Com a introdução do Comitê de 
Investimentos, em 2011, a estrutura de 
gestão de riscos ganhou reforço. O Comitê 
de Investimentos tem a missão de avaliar 
projetos de investimento considerando 
padrões pré-estabelecidos de relevância, 
para posterior aprovação da Diretoria 
Executiva e do Conselho de Administração. 
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Essa instância de análise permite o 
alinhamento das decisões de investimentos 
à estratégia de crescimento, à geração de 
valor e à responsabilidade empresarial da 
Ultrapar. 

RISCOS OPERACIONAIS 
E SEGURANÇA

A Ultrapar dispõe de um conjunto de 
programas e iniciativas que proporcionam 
uma gestão eficiente de seus riscos 
operacionais. A tarefa de evitar acidentes 
nas áreas de negócios da Ultrapar abrange 
os seus profissionais e os seus ativos e 
alcança também os diferentes públicos com 
os quais se relaciona.

A Ipiranga desenvolveu em suas bases 
próprias e em pools que administra o 
Sistema Ipiranga de Gestão Aplicado 
à Saúde, Segurança, Meio Ambiente, 
Qualidade e Responsabilidade Social 
(SIGA+). O programa executa as políticas 
corporativas para a área, por meio de um 
sistema de gestão baseado em normas ISO 
e OHSAS, que inclui o tema Segurança. O 
SIGA+ foi ampliado em 2014, abrangendo 
70% das bases, pools e escritórios. A 
companhia também realiza auditorias 
periódicas nas unidades com o objetivo 
de verificar o desempenho. As bases são 
classificadas em faixas (bronze, prata, 
ouro, platina e diamante), estimulando a 
competição interna pela excelência. 
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A Oxiteno conta com o Modelo de 
Gerenciamento de Segurança de Processo 
Baseada em Risco (SPBR), que tem 
como objetivo a aplicação de diretrizes, 
programas, auditorias e avaliações nos 
processos industriais. O sistema identifica os 
riscos associados aos processos, estabelece 
mecanismos que impeçam ou reduzam a 
possibilidade deles se materializarem e cria 
condições para o controle do seu impacto. 

A Ultragaz desenvolve desde 2007 o 
Programa Escalada de Segurança com 
a meta de minimizar a ocorrência de 
acidentes com ou sem afastamento. 
O programa é praticado em 17 bases 
de produção, atingindo cerca de 4 mil 
colaboradores. Atualmente, o programa 
abrange apenas os funcionários da 
empresa, mas o monitoramento dos 
trabalhadores terceirizados também está 
em perspectiva. Em 2014, o programa foi 
reforçado com o tema Atitude Nota 10 para 

A Ultrapar dispõe 
de um conjunto 
de programas e 
iniciativas que 
proporcionam 
uma gestão 
eficiente de 
seus riscos 
operacionais.

a conscientização dos tipos de acidentes de 
trabalho, o que contribuiu para a redução 
de 15% no número de acidentes com e sem 
afastamento. 

O Terminal de Aratu da Ultracargo, com 
capacidade de armazenagem de 218 mil 
m3, recebeu o Prêmio Polo de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente (SSMA) na 
categoria Prata, oferecido pelo Comitê de 
Fomento Industrial de Camaçari (Cofic). 
O prêmio foi criado há 17 anos com o 
objetivo de fomentar a melhoria na gestão 
de SSMA, reduzir o número de acidentes 
e tornar o Polo de Camaçari um local 
reconhecidamente seguro, além de sempre 
respeitar o meio ambiente. A abrangência 
deste prêmio extrapola o Polo de Camaçari 
e alcança todas as empresas filiadas ao 
Cofic. Para receber o prêmio, o terminal foi 
avaliado por 19 auditores, que conferiram 
1.070 itens num total de 19 elementos do 
guia de auditoria de SSMA do Cofic.
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Semana Nacional de Trânsito, da Ipiranga 
A iniciativa é promovida pela Ipiranga e por todos os órgãos que integram o Sistema 
Nacional de Trânsito, com o objetivo de conscientizar os motoristas sobre temas relativos 
à segurança no trânsito. Durante uma semana, a Ipiranga realizou diversos eventos 
e ações educativas. Em 2014, a Ipiranga iniciou um trabalho de auditoria nas suas 
principais transportadoras. Foram auditadas as transportadores responsáveis por 75% da 
movimentação de carga de 2013. 

Projeto Cabotagem, da Oxiteno 
A Oxiteno executa, desde 2013, o projeto Cabotagem, destinado a reduzir os riscos 
associados ao transporte rodoviário de cargas de longa distância por meio da substituição 
parcial do transporte de granéis líquidos no modal rodoviário pelo transporte no modal 
cabotagem (navio). A medida vem proporcionando à companhia a redução de gastos com 
a ineficiência logística e minimizando riscos de acidentes com os veículos que transportam 
os seus produtos. Em 2014, o resultado do projeto foi a retirada de sete veículos por mês 
do modal rodoviário.

Programa Atitude Nota Dez, da Ultragaz 
A Ultragaz desenvolveu, ao longo de 2014, o programa Atitude Nota Dez, voltado 
para a conscientização em relação à necessidade dos colaboradores adotarem um 
comportamento seguro, em todas as unidades da companhia. O programa contribuiu para 
uma redução de 15% no número de acidentes de trabalho com afastamento na Ultragaz. 

Encontro de Saúde, Segurança e Meio Ambiente (SSMA), da Ultracargo 
Em 2014, a Ultracargo realizou mais um Encontro de Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
(SSMA), que visa difundir temas relacionados ao assunto, de forma a ampliar o 
conhecimento junto a profissionais envolvidos nas áreas técnicas.

RISCOS OPERACIONAIS E 
SEGURANÇA – DESTAQUES EM 2014
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INOVAÇÃO

FUNDAMENTOS DA GESTÃO

Presente no histórico de pioneirismo que 
marca a trajetória da Ultrapar em seus 
quase 80 anos de existência, a inovação 
apresenta ainda um papel de destaque nas 
estratégias de diferenciação dos negócios 
da Ultrapar.

Em sintonia com as novas tecnologias de 
telecomunicações, a Ipiranga oferece desde 
2013 o aplicativo Posto Ipiranga na Web, 
mais uma iniciativa pioneira. Pelo aplicativo, 
é possível realizar a compra de créditos de 
combustíveis, a exemplo do que ocorre 
quando se acessa o site Posto Ipiranga na 
Web. Em 2014 foram vendidos, por essas 

vias, créditos de combustíveis para cerca de 
30 mil consumidores. 

A Ipiranga está oferecendo ao mercado 
o Arla 32, um fluido automotivo feito da 
mistura de ureia de alta pureza e água 
deionizada que possibilita alcançar os 
níveis de emissões de óxido de nitrogênio 
exigidos pela legislação brasileira. Com 
essas características, o produto tem 
contribuído com a redução de poluentes 
dos ônibus e caminhões. No final de 
2013, a companhia inaugurou a mais 
moderna planta de envase de Arla 32 
do país, localizada no Paraná. A Ipiranga 

A inovação 
apresenta 
um papel de 
destaque nas 
estratégias de 
diferenciação 
dos negócios 
da Ultrapar.
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A inovação 
e a criação 
de novas 
tecnologias são 
importantes 
direcionadores 
dos negócios 
da Oxiteno. 

iniciou também a venda do Arla 32 a 
granel, visando à redução de resíduos de 
embalagens.

Com a mesma ótica, a Oxiteno levou 
ao mercado de agroquímicos, em 2014, 
um emulsionante produzido a partir 
de óleos vegetais, reduzindo o impacto 
ambiental. Como diferenciais, o novo 
produto apresenta, além da presença de 
insumos naturais em sua composição, 
baixa toxicidade, maior estabilidade 
físico-química e uma menor produção de 
espuma em sua aplicação. Dessa forma, o 
produto aumenta a eficiência de defensivos 
agrícolas em culturas de grãos como soja e 
milho, algodão e citros.

A inovação e a criação de novas tecnologias 
são importantes direcionadores dos 
negócios da Oxiteno. Entre os seus 
focos está o melhor aproveitamento das 
oportunidades ligadas às cadeias do 
pré-sal, no Brasil, dos poços maduros, no 
México, Colômbia e Venezuela, e do shale 
gas (o gás de xisto, como é conhecido no 
Brasil), nos Estados Unidos. Assim como 
já fez em outros segmentos, a Oxiteno 
vislumbra oportunidades nesse segmento, 
como a substituição dos solventes 
aromáticos e o desenvolvimento de fase 
contínua biodegradável para fluídos de 

perfuração. A companhia firmou, em 2014, 
um convênio internacional de pesquisa 
na área de Oil & Gas com o Instituto 
Mexicano do Petróleo (IMP). A iniciativa 
tem como objetivo fortalecer a criação de 
novas tecnologias em diferentes linhas de 
trabalho, abrangendo desde a perfuração 
até a produção, ampliando o portfólio da 
empresa. Em 2014, o foco em inovação 
na Oxiteno resultou no desenvolvimento 
e lançamento de 17 novos produtos e a 
receita proveniente de produtos lançados 
nos últimos cinco anos foi responsável por 
8% do faturamento.

Mantendo a tradição de inovar na relação 
com os clientes, a Ultragaz desenvolveu 
e levou ao mercado em 2014 o Ultragaz 
Connect, um aplicativo que permite 
ao consumidor encomendar o botijão 
de gás LP através de smartphones. A 
novidade trouxe inúmeros benefícios: para 
o revendedor, o uso do aplicativo gera 
ganhos de produtividade, proporcionando 
redução dos gastos com combustível 
e maior eficiência de suas equipes de 
entrega, e de controle, ao permitir gerar 
relatórios de gestão e de controle; para 
o consumidor, o aplicativo proporciona 
praticidade, qualidade e excelência no 
atendimento às suas demandas, além de 
reduzir os gastos com ligações telefônicas.
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Outro instrumento de vendas utilizado 
pela Ultragaz é o Vale Gás, que pode 
ser comprado em um ponto de venda, 
como um supermercado, uma drogaria 
ou uma loja de conveniência, e utilizado 
para solicitar a entrega do botijão na 
residência do consumidor. Essa alternativa 
proporciona a comodidade de comprar 
o botijão no local em que realiza suas 
compras, adicionando conveniências como 
o parcelamento do pagamento no cartão 
de crédito. Representa, também, uma 
garantia contra revendas clandestinas.

A Ultracargo foi uma das empresas 
habilitadas pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação à utilização de 
incentivos destinados à Gestão em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I), o que 
permitiu o enquadramento de seus projetos 
nos critérios aplicáveis à Lei do Bem (Lei 
11.196), que promove incentivos fiscais 
às empresas que realizarem projetos de 
inovação. Entre os projetos contemplados 
estão o “Estudo de Melhorias no Terminal 
de Santos e Aratu”, que consiste em novos 
modelos automatizados nos quais os 
operadores portuários realizam menos 
esforço físico, com aumento da segurança 
do processo, e o “Projeto Guardião”, que 
envolve a automatização do acesso ao 
terminal de Santos. Este projeto teve início 
no Rede de Ideias, um programa que coleta 
sugestões de melhorias dos colaboradores 
da Ultracargo, vigente em 2014 pelo  
terceiro ano.

Mantendo 
a tradição 
de inovar na 
relação com 
os clientes, 
a Ultragaz 
desenvolveu 
o Ultragaz 
Connect.
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O Posto Ecoeficiente, desenvolvido pela Ipiranga, é um dos projetos que melhor traduz a 
visão adotada pela Ultrapar. A iniciativa mescla a adoção de medidas inovadoras com a busca 
pela sustentabilidade, potencializando a rentabilidade dos empreendimentos. Os Postos 
Ecoeficientes agregam um conjunto de soluções adotadas na construção e operação de 
postos de combustíveis, que resultam em melhor aproveitamento de recursos, como a água e 
a energia elétrica, e uma redução dos desperdícios e de resíduos. Em 2014, foram agregados 
à rede de Postos Ecoeficientes 436 novos estabelecimentos, totalizando 924 postos.

Tensoativos suaves para xampus e shower gels, da Oxiteno
Em linha com as tendências e expectativas do mercado, a Oxiteno desenvolveu uma linha 
de soluções em tensoativos significantemente mais suaves, podendo ser utilizados em peles 
sensíveis, produtos íntimos e infantis. Também foram desenvolvidas e lançadas no mercado 
soluções de produtos concentrados e superconcentrados, tanto para home quanto personal 
care, que endereçam as crescentes preocupações ambientais de clientes, consumidores e da 
sociedade em geral.

Projeto Novos Usos do GLP, da Ultragaz
Criado em 2006, o projeto tem como objetivo desenvolver novas aplicações para o Gás LP 
e, com isso, abrir novas rotas de comercialização, usando conceitos de sustentabilidade 
e melhoria da eficiência energética e ambiental de processos onde é possível a utilização 
do GLP. Em 2014, o projeto resultou no aumento da eficiência energética em processos de 
redução de chumbo reciclado, substituição da lenha em fornos de pizzaria, maior controle 
em processo de secagem de sementes, o que garante qualidade maior do produto final, e a 
criação de uma solução para a realização da capina térmica em culturas orgânicas, servindo 
como um importante impulsionador deste segmento da agricultura.

Projeto Resolução Eficaz de Problemas (REP), da Ultracargo
A Ultracargo participa desde 2011 do projeto Resolução Eficaz de Problemas (REP). 
Desenvolvido em parceria com o Insper, o programa baseia-se no esforço de inovação dos 
alunos da instituição, que são desafiados a encontrarem soluções para os casos propostos 
pelas empresas. Em 2014, os alunos do 3º ano do curso de Administração receberam da 
Ultracargo os seguintes projetos: Redução de Reprovas nas Operações Marítimas e Aumento 
da Utilização do Portal do Saber.

INOVAÇÃO 
PRINCIPAIS DESTAQUES EM 2014

23



FUNDAMENTOS DA GESTÃO

RELACIONAMENTO COM 
PÚBLICOS ESTRATÉGICOS

Extrafarma

Ultragaz

Ipiranga

Oxiteno

Ultracargo

Centro 
Corporativo

4.711

3.636

2.769

1.809

613

440

No decorrer de sua trajetória de quase 
oito décadas, a Ultrapar tem avançado 
consistentemente na construção de redes 
de relacionamento com diferentes públicos 
e consolidado, a cada ano, a estratégia 
de compartilhar princípios e valores 
corporativos, cujas premissas são a conduta 
ética, a transparência no diálogo e o 
desenvolvimento sustentável dos negócios.

GESTÃO DE PESSOAS

O desenvolvimento do capital humano, 
uma das principais diretrizes corporativas 
da Ultrapar, tem como fundamentos 
a meritocracia e o alinhamento de 
interesses. O modelo de gestão de pessoas 
adotado pela companhia favorece o 
desenvolvimento de lideranças, com 
o estabelecimento de metas sempre 
desafiadoras e a abertura de novas 
oportunidades de crescimento na carreira 
profissional dentro do próprio grupo. 

O estímulo à promoção e à mudança 
de área dos profissionais tem alcançado 
resultados positivos no processo de 
desenvolvimento das diferentes carreiras 
e permitido a retenção de talentos 
pela companhia. Em 2014, cerca de mil 
funcionários movimentaram-se entre 
áreas de uma mesma unidade de negócio 

EMPREGOS 
DIRETOS
(Número total de 
funcionários em 
31/12/2014: 13.978)

ou para outras unidades de negócios da 
companhia, ampliando o escopo de atuação 
dos profissionais e promovendo troca de 
melhores práticas. Também foram realizadas 
mais de 300 mil horas de treinamento. 
A gestão baseada na meritocracia, com 
instrumentos como a remuneração variável 
atrelada a metas de crescimento, que se 
baseiam na geração de valor econômico 
adicionado, representa um pilar importante 
da politica de atração, capacitação e 
retenção de profissionais. Com essa 
estratégia, muitos diretores da Ultrapar e 
das unidades de negócios têm desenvolvido 
suas carreiras internamente, fortalecendo 
assim os vínculos com a organização.

Os programas de estágio e de trainees 
também representam novas oportunidades 
para os jovens talentos. A cada etapa de 
seleção, mais de 300 profissionais em início 
de carreira são contratados para participar 
de um programa de desenvolvimento 
com uma agenda de rodízio de atividades 
e diferentes treinamentos, entre outras 
atividades, que lhes permite obter uma 
visão mais ampla e completa dos negócios 
conduzidos pela Ultrapar. Como forma 
de ampliar as chances de conquistar 
profissionais em início de carreira, a Ultrapar 
participa, todos os anos, de feiras de 
recrutamento promovidas pelas principais 
universidades do país.
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Programa de estágio Ultra Profissionais - O programa de estágio desenvolvido pelo Centro 
Corporativo da Ultrapar tem duração de um ano e forma profissionais para as áreas financeiras, 
de planejamento, fusões e aquisições e de tecnologia de informação. Voltado para estudantes 
universitários do último ano e contempla em sua grade de desenvolvimento job rotation 
semestral entre as diversas áreas e mais de 50 horas de treinamentos, comportamentais e 
ferramentais. A taxa de retenção nos últimos cinco anos foi de 70%.

Programa de formação contábil - Jovens Talentos na Contabilidade (JTC) - Implantado em 
2012, o Programa JTC proporciona conhecimento dos principais processos contábeis da 
Ultrapar. Tem como principais objetivos atrair e desenvolver talentos, por meio de intercâmbio 
de conhecimentos e job rotation em todas as gerências da Diretoria de Controladoria, 
proporcionando formação conceitual sólida e experiência prática durante os dois anos do 
Programa. Entre 2012 e 2014, o Programa JTC contou com 15 estudantes de Ciências Contábeis.

PDL - Programa de Desenvolvimento de Liderança - programa que tem como objetivo 
capacitar todos os gestores do Centro Corporativo por meio de ferramentas e metodologias 
de modo que os mesmos possam aumentar seu nível de competência de gestão de pessoas e 
implementar ações que promovam seu contínuo desenvolvimento.

Universidade Ipiranga - Iniciativa lançada em 2014 com o objetivo de promover o 
desenvolvimento dos funcionários e clientes Ipiranga para fortalecer as competências do 
negócio e incentivar o aprendizado contínuo. Para isso, possui uma estrutura com conteúdos 
presenciais e online, através de uma plataforma de ensino à distância que favorece o 
compartilhamento de conhecimento. A Universidade é composta por duas frentes: a Escola de 
Formação, dedicada à atualização dos funcionários, e a Escola de Varejo, que tem como foco a 
capacitação dos clientes. A Universidade Ipiranga possui uma parceria com instituições como 
Fundação Dom Cabral, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais e Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) na definição de cursos customizados, alinhados às necessidades da empresa. Do total de 
funcionários da Ipiranga, 67% participaram de programas de treinamento em 2014.

PROGRAMAS VOLTADOS PARA A GESTÃO DE PESSOAS
(EXEMPLOS)

2525



Funcionários

Governo

Terceiros

Acionistas

Lucros retidos

28%

28%

19%

16%

9%

2014

Ciclo de Gestão de Pessoas, da Oxiteno - Estruturado em seis etapas (definição de metas, avaliação de 
performance, comitês de gestão de pessoas, alinhamento das ações de capacitação e desenvolvimento, 
check point de atingimento de metas e comitê de sucessão). Um processo muito transparente e efetivo, 
assegurando assim, que as metas estejam alinhadas ao plano de desenvolvimento de cada profissional. 
Esse processo realizado pelo gestor e funcionário, permitiu alcançar, em 2014, um índice de retenção 
de profissionais potenciais acima de 90%, além de propiciar um claro diagnóstico de oportunidades 
de desenvolvimento para a liderança, promover que 71% das vagas de gestão na Oxiteno sejam 
preenchidas por profissionais da empresa, conquistar premiações como Melhores Empresas para se 
Trabalhar e Melhores Empresas para se Iniciar a Carreira, e adicionalmente, obter a certificação Top 
Employers, que certifica as empresas em melhores práticas de Gestão de Pessoas. 

Academias Ultragaz (Revenda, Domiciliar e Empresarial) - Os treinamentos técnicos e 
comportamentais específicos, com foco na capacitação da força de vendas, destinam-se tanto aos 
revendedores quanto aos colaboradores da Ultragaz. As três academias constituem uma importante 
ferramenta para garantir o alto grau de eficiência da rede revendedora e das operações no segmento 
granel, contribuindo para uma gestão mais eficaz do negócio. No ano de 2014 as capacitações foram 
desenvolvidas através de parcerias com instituições como Praxis Business, Triunfo Consultoria, e FIA 
(USP). Foram realizadas mais de 35 mil horas de atividades, com aproximadamente 900 participantes da 
equipe comercial e revendedores, ao longo de 2014.

Portal do Saber, da Ultracargo - Com uma nova versão disponibilizada desde 2013, a ferramenta de 
ensino à distância reúne diferentes canais (podcasts, vídeos online, seminários e textos) para ampliar as 
fontes de captação e interação entre colaboradores de diferentes níveis hierárquicos, com prioridade 
para o desenvolvimento e a troca de informações técnicas das áreas operacionais. Em 2014 foram 
disponibilizados conteúdos de autodesenvolvimento, como, por exemplo, gestão do tempo, gestão 
de conflitos, comunicação executiva, feedback para gestor, e também treinamentos técnicos, como 
segurança no ambiente de trabalho.

Programa Empreendedor Extrafarma - Como parte do processo de integração da Extrafarma à cultura 
corporativa da Ultrapar, em 2014 foi criado o Programa Empreendedor Extrafarma. Pela iniciativa, os 421 
líderes da nova empresa associada tiveram acesso a informações sobre a cultura gerencial e de negócios 
da Ultrapar, abrangendo as políticas adotadas em diferentes frentes de trabalho.

A DVA informa o valor da riqueza econômica 
gerada pela empresa e a distribuição para os 
agentes que contribuíram para sua geração.

A Ultrapar gerou um valor adicionado de  
R$ 4,0 bilhões em 2014 e de R$ 4,3 bilhões em 
2013, distribuídos conforme os gráficos abaixo:

2013

Funcionários

Governo

Terceiros

Acionistas

Lucros retidos

29%

28%

15%

17%

11%
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CLIENTES

O Km de Vantagens manteve a posição de 
maior programa de fidelidade do mercado 
brasileiro em 2014, com 18 milhões de 
participantes que aderiram à iniciativa nos 
últimos cinco anos. Com isso, tornou-se a 
principal plataforma de relacionamento 
desenvolvida pela Ipiranga, promovendo 
uma grande evolução das ações e 
da comunicação da empresa com os 
consumidores finais. O quadro de parcerias 
também continuou a se expandir ao longo 
do ano, superando a marca de 70 empresas 
parceiras, entre cinemas, companhias 
aéreas, restaurantes, clubes de futebol, 
parques, casas de show e lojas esportivas. 
O Km de Vantagens registrou, até hoje, 345 
milhões de transações, número que tem 
crescido anualmente. Mais de 100 milhões 
de itens já foram resgatados desde seu 
lançamento.

O programa deu origem ao lançamento de 
novos produtos e serviços, no segmento de 
revenda de combustíveis, entre eles o site 
de leilões Lances de Vantagens e o 1º Posto 
na Web, que permite a aquisição de créditos 
de combustível no portal da Ipiranga. A 
intenção é estreitar o relacionamento e 
aumentar a satisfação dos clientes. 

Outra novidade em 2014 foi o Beer Cave, 
uma nova experiência de compra de 
bebidas para os clientes na rede de lojas 
am/pm. Trata-se de uma câmara fria 
com ares de caverna com uma grande 
variedade de rótulos de cervejas nacionais e 
importadas. A “caverna de cerveja”, tradução 
literal de Beer Cave é uma iniciativa 
da Ipiranga, que vendeu espaço de 
merchandising para a Heineken, cervejaria 
parceira. Cerca de 100 lojas am/pm em todo 
o Brasil contaram com a novidade em 2014.

Uma novidade 
em 2014 foi 
o Beer Cave, 
uma nova 
experiência 
de compra de 
bebidas para o 
clientes na rede 
de lojas am/pm. 
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FORNECEDORES E 
REVENDEDORES

O diálogo permanente da Ultrapar 
com representantes da sua ampla rede 
de fornecedores e revendedores tem 
permitido estabelecer novas parcerias, 
orientadas por princípios éticos, que, no 
dia a dia dos negócios, visam alcançar 
resultados financeiros consistentes e 
duradouros, propiciando benefícios diretos 
para diferentes parceiros comerciais. 

A Ipiranga tem como uma de suas 
principais estratégias comerciais a oferta 
de conveniências e serviços de maior valor 
agregado, uma maneira de oferecer mais 
benefícios aos clientes e revendedores, 
além de ampliar os ganhos do próprio 
negócio. Um dos aspectos que suportam 
a iniciativa é o relacionamento de 
proximidade mantido pela empresa com a 
rede de revendas, apoiado em programas 
de capacitação e treinamento aos 
proprietários e seus funcionários - os VIPs 
(Vendedores Ipiranga de Pista), como são 
chamados os frentistas na Ipiranga. 

O Clube VIP, programa de incentivo 
destinado exclusivamente aos funcionários 
dos postos, uma das iniciativas mais 
conhecidas, tem o objetivo incentivá-los a 
cumprirem metas e objetivos. Os VIPs que 
atingem as metas são premiados com o 
Cartão Clube VIP, concedido em parceria 
com a Sodexo, ou por meio de créditos para 
compras na loja virtual Ipirangashop.com.

Com o Programa de Gestão da Distribuição, 
a Oxiteno pretende estimular os 
distribuidores a oferecerem soluções ainda 
mais completas, atendendo aos anseios de 
seus clientes. 

Em 2014 realizou uma nova rodada de 
premiação de seus fornecedores, com 
o objetivo de incentivar os parceiros 

Através do entendimento profundo 
dos seus mercados e clientes, a Oxiteno 
mantém sua estratégia de inovação e 
oferta de soluções. Esta iniciativa amplia 
a interação com clientes e a co-criação de 
soluções.

Na Ultragaz, a busca pela excelência no 
fornecimento de produtos e serviços, 
visando garantir um atendimento 
adequado a diferentes hábitos e 
necessidades dos consumidores, orienta 
o relacionamento da empresa com os 
clientes. Para monitorar o grau de satisfação 
no atendimento, a empresa realiza 
pesquisas a cada seis meses com usuários 
residenciais (gás envasado) e mensalmente 
com os do segmento empresarial (Gás 
LP a granel). Em 2014, os levantamentos 
mostraram um índice médio de aprovação 
de 94%.

A aproximação com os clientes também 
é um objetivo definido pela Ultracargo, 
que realizou em 2014, pelo segundo ano 
seguido, o programa Conhecendo Melhor 
Ultracargo - a abertura de todas as unidades 
da empresa para visitação pelos públicos 
de interesse. A interação com os visitantes 
tem permitido aprimorar processos e 
serviços, além de reforçar os referenciais 
corporativos estratégicos. A iniciativa 
está diretamente alinhada ao modelo de 
negócios B2B adotado pela companhia, que 
exige um relacionamento personalizado 
e boa capacitação técnica. Desde o início, 
já ocorreram 20 visitas monitoradas aos 
terminais de Suape (PE), Aratu (BA), Santos 
(SP), Rio de Janeiro e à matriz, em São Paulo. 

A Extrafarma conta com o Clubextra, um 
programa de relacionamento oferecido aos 
clientes da rede que já possui mais de 3,0 
milhões de participantes cadastrados em 
sua base. A iniciativa tem como objetivo 
reconhecer a fidelidade de seus clientes e 
permitir que a Extrafarma entenda cada vez 
mais os hábitos de consumo de seu público. 

A Ipiranga tem 
como uma de 
suas principais 
estratégias 
comerciais 
a oferta de 
conveniências 
e serviços de 
maior valor 
agregado.
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comerciais em suas estratégias de inovação 
e no compromisso com a qualidade. Do 
total de 65 participantes, nove foram 
premiados em diferentes categorias. 

Com base no Índice de Qualificação 
do Fornecedor, a Ultragaz propõe aos 
fornecedores a participação em projetos 
que, ao mesmo tempo, envolvam as 
comunidades vizinhas e divulguem boas 
práticas de saúde, segurança e meio 
ambiente às empresas. A estratégia consiste 
em compartilhar com novos e antigos 
parceiros comerciais, além de informações 
comerciais, conceitos e informações 
relevantes acerca da responsabilidade 
socioambiental.

A Ultragaz também oferece à rede 
de revendedores o treinamento Disk 
Especialista, desenvolvido para aprimorar 
e padronizar o atendimento por telefone 
ao consumidor final. O treinamento 
remoto é realizado por meio de instruções 

disponíveis no portal Revenda Online. 
A proposta da empresa é trabalhar, 
de maneira lúdica e interativa, todas 
as informações necessárias para um 
atendimento de excelência, através do 
canal na internet. 

A empresa realizou em 2014 o 3º Encontro 
de Fornecedores Críticos. Desta vez, o 
encontro anual abordou temas como 
Qualidade, Saúde e Segurança do 
Trabalho, Excelência na Gestão, Processo 
de Compras e alinhamento a Política de 
Sustentabilidade Ultragaz. 

A Extrafarma disponibiliza para os seus 
fornecedores o Webext, um sistema na 
internet pelo qual o fornecedor pode 
acompanhar diariamente a venda dos 
seus produtos por loja. A iniciativa permite 
que a empresa e os fornecedores possam 
trabalhar juntos para otimizar a cadeia de 
suprimentos.
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FUNDAMENTOS DA GESTÃO

FILOSOFIA SOCIOAMBIENTAL 
E SUSTENTABILIDADE

A Ultrapar consolidou uma visão de 
sustentabilidade que, ao longo de sua 
trajetória, se tornou um dos principais 
pilares da companhia. A estratégia 
inclui, entre outros aspectos, a condução 
responsável dos negócios e o diálogo 
permanente com públicos da sua rede 
de relacionamento. A responsabilidade 
socioambiental sempre foi uma diretriz na 
evolução das operações da Ultrapar, que 
se concretiza em diferentes programas 
de excelência operacional, adaptados aos 
respectivos produtos e serviços, além de 
ações sociais e ambientais destinadas às 
comunidades das regiões em que está 
presente, relacionadas ao trabalho, à 
educação e à cultura. 

A partir da criação do Comitê de 
Sustentabilidade, em 2010, foi aprimorado 
o Modelo de Sustentabilidade Ultra, 
estruturado com base em cinco pilares 
- Segurança, Meio Ambiente, Pessoas, 
Produtos e Serviços e Cadeia de Valor. O 
objetivo é tanto direcionar quanto garantir 
o alinhamento de estratégias, políticas e 
ações adotadas nas unidades de negócios, 
para avançar ainda mais com boas práticas 
já incorporadas às atividades da empresa. 

DESEMPENHO SOCIAL

A Ultrapar apoia e também participa 
diretamente de programas de inclusão 
social que abrangem uma série de questões 
relacionadas à educação, à saúde, à cultura, 
à capacitação profissional e ao bem-estar 
de comunidades com as quais mantém um 
relacionamento mais próximo. De maneira 
direta ou por meio de seus negócios, a 
companhia também contribui para uma 
série de outras iniciativas voltadas à 
educação e cultura.

Na sede administrativa, localizada no 
bairro paulistano da Bela Vista, mais de 100 
colaboradores atuam como educadores, 
orientadores, supervisores ou monitores 
do Ultra Formare, programa de ensino 
profissionalizante, oferecido gratuitamente 
para alunos de escolas públicas da região. 
O objetivo é promover a capacitação 
profissional, por meio de um curso de 33 
semanas, de modo a facilitar a inserção 
dos jovens no mercado de trabalho, 
para atuarem nas funções de auxiliares 
administrativos e comerciais. Em 2014, 
o Ultra Formare organizou a 13ª turma 
de alunos, respondendo pela formação 

Na sede 
administrativa, 
mais de 100 
colaboradores 
atuam como 
educadores, 
orientadores, 
supervisores ou 
monitores do 
Ultra Formare. 
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de 233 jovens desde o início do projeto, 
em 2002. Com o mesmo conceito, a 
Ultragaz participa do programa educativo 
Junior Achievement, que em 2014 teve 
a colaboração de 114 voluntários em 13 
estados.

A Ipiranga também apoia outras duas 
iniciativas: o Programa de Alfabetização 
Solidária, nas regiões Norte e Nordeste, 
onde ainda se registram elevados índices 
de analfabetismo; e o Projeto Telesol, que 
representa uma oportunidade para que 
jovens e adultos que não concluíram o 1º 
segmento do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano) possam retomar os estudos. 

A Oxiteno decidiu reforçar, a partir de 2014, 
o fomento a iniciativas culturais, por meio 
do Programa de Ação Cultural (ProAC), 
desenvolvido pela Secretaria de Estado da 
Cultura de São Paulo. O programa permite 
converter até 3% do ICMS em patrocínio 
a iniciativas pré-aprovadas pelo governo. 
Até o final do ano, dois projetos seriam 
apoiados pela empresa: a 11ª Temporada 
de Dança do Teatro Alfa e o Projeto Emcena 
Brasil.

A Ultragaz finalizou em 2014 os 
investimentos em obras de ampliação e 
reforma em seis cooperativas de material 
reciclável, localizadas em municípios com 

indicadores ambientais abaixo da média 
nacional. A iniciativa, em parceria com 
o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), também 
abrangeu a capacitação de cooperados para 
a gestão das organizações com autonomia. 
O trabalho é resultado de uma pesquisa 
realizada em 2010, no entorno das bases 
engarrafadoras, visando identificar as 
necessidades das comunidades. As cidades 
contempladas pelos projetos foram Ribeirão 
Pires (SP), Goiânia (GO), Brumadinho (MG), 
Camaçari (BA), Aracaju (SE) e Rio de Janeiro. 

A Ultracargo participou, como co-
patrocinadora do projeto do Museu Pelé, 
inaugurado em junho de 2014, durante a 
realização da Copa do Mundo de Futebol. 
O museu integrou o projeto de restauração 
dos casarões do Valongo, remanescentes 
arquitetônicos do século XIX, parte 
importante do patrimônio cultural de 
Santos (SP). 

A empresa também realizou, em parceria 
com o jornal A Tribuna, de Santos (SP), 
a 12ª edição do Prêmio Comunidade em 
Ação, como forma de estimular o trabalho 
voluntário na Baixada Santista. Desta vez, 
foram inscritos 47 projetos, e 15 deles 
chegaram à grande final, no dia 2 de 
outubro. 

A Ultragaz 
finalizou 
em 2014 os 
investimentos 
em obras de 
ampliação e 
reforma em seis 
cooperativas 
de material 
reciclável.
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A Extrafarma mantém na cidade de 
Belém (PA), a Creche Escola Beatriz Lazera 
para crianças entre 2 e 5 anos, filhos de 
colaboradores. A Creche Escola é signatária 
do projeto “Creche para todas as crianças” 
da fundação Abrinq, cumpre rigorosamente 
com as leis do MEC e sua metodologia 
pedagógica está inserida ao conceito 
da sustentabilidade socioambiental. 
Oferece aulas de cidadania e reciclagem, 
possui uma brinquedoteca composta por 
brinquedos recicláveis e uma sala de leitura 
com livros didáticos, além de proporcionar 
alimentação com refeições balanceadas e 
orientadas por uma nutricionista. 

A Ultrapar acredita que investindo na 
educação das futuras gerações está 
contribuindo para a construção de um 
mundo melhor.

MEIO AMBIENTE

Na esfera ambiental, a atuação responsável 
da Ultrapar se materializa por meio 
de programas internos de redução de 
emissões de gases de efeito estufa (GEE), 
de racionalização do consumo de energia 
elétrica e de água, além de medidas para 
a destinação adequada de resíduos e 
tratamento de efluentes derivados das 
operações da companhia. Aliado aos 
programas de melhoria contínua dos 
processos industriais e de eficiência no uso 
racional de recursos naturais, a companhia 
também divulga mensagens educativas aos 
públicos de relacionamento, destacando 
a importância de se preservar o meio 
ambiente. 

Nesse contexto, a Ipiranga tem se 
destacado com projetos de pesquisa 
e desenvolvimento de produtos 
e combustíveis menos poluentes. 

Um dos principais resultados desse 
trabalho é o Ipiranga SP Premium, um 
lubrificante biodegradável, destinado 
ao setor sucroalcooleiro, produzido com 
tecnologia sintética, isenta de asfalto e 
metais pesados. Um outro lubrificante, o 
Marina 2T Plus, utilizado em embarcações 
marítimas, tem uma formulação especial 
que permite reduzir a emissão de gases 
poluentes. Do mesmo modo, o Diesel 
Marina, desenvolvido em 2013, resulta 
em uma combustão que emite menos 
enxofre, monóxido de carbono e fumaça 
preta, reduzindo os impactos diretos na 
atmosfera. Já os lubrificantes Premier Gear 
Gel e o Premier Gear TM, utilizados no 
setor ferroviário, são acondicionados em 
embalagens especiais, que se juntam ao 
próprio líquido - sem gerar resíduos sólidos 
para descarte.

A Ipiranga adota desde 2012 o programa 
Gestão de Carbono, que reúne todas as 
iniciativas de mitigação de emissões de 
GEE pelas operações da empresa e está 
estruturado em três pilares. São eles: 
Mensuração, que objetiva o levantamento 
das emissões de GEE, atingindo 100% 
das atividades sob controle operacional 
Ipiranga; Redução, focado em projetos 
para reduzir as emissões de GEE; e 
Compensação, com ações dirigidas a 
diferentes públicos para compensar suas 
emissões.

Para os consumidores, a Ipiranga também 
disponibiliza ferramentas, como o Cartão 
Carbono Zero Ipiranga, que permite aos 
usuários compensar as emissões pela 
queima do combustível de seus veículos; o 
Km de Vantagens Ipiranga, que faculta aos 
participantes compensar as emissões por 
quilometragem; e Posto Ipiranga na Web, 
com a opção de compra pela internet de 
créditos de combustível já compensado.

A atuação 
responsável 
da Ultrapar 
se materializa 
por meio de 
programas 
internos de 
redução de 
emissões de 
gases de efeito 
estufa.
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Sistema de Captação de Águas Pluviais (SCAP), da Ipiranga - A Ipiranga 
instalou na sua sede e em mais sete bases o Sistema de Captação de Águas 
Pluviais (SCAP), por meio do qual capta toda a água das chuvas, que passa 
por um processo de tratamento e descontaminação, antes de ser utilizada 
em áreas internas e externas. Em 2014, foram captados 3,9 mil m3, mais que 
os 2,9 mil m3 de 2013. 

Projeto Aquapolo, da Oxiteno - Iniciado em 2012, o projeto possibilita a 
utilização da água de reuso para fins industriais na unidade da Oxiteno de 
Mauá, no ABC paulista. Considerado um dos dez maiores projetos do gênero no 
mundo, a iniciativa, desenvolvida pela Aquapolo Ambiental, empresa constituída 
pela Sabesp e Foz do Brasil, permite economizar até 1 mil litros de água por 
segundo, o suficiente para abastecer uma cidade de 500 mil habitantes. 

Campanha “Junte Óleo, Ultragaz Coleta e Soya Recicla”, da Ultragaz - A 
Ultragaz iniciou, em dezembro de 2013, a campanha “Junte Óleo, Ultragaz 
Coleta e Soya Recicla”, desenvolvida em parceria com a Bunge e o Instituto 
Triângulo, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da 
reciclagem do óleo de cozinha. A cada dois litros de óleo de cozinha recolhidos, 
o consumidor ganha duas barras de sabão biodegradável, fabricado a partir do 
óleo reciclado. O material também é destinado a usinas produtoras de biodiesel, 
um combustível renovável. Por ora, a iniciativa acontece nas cidades de Caucaia 
e Fortaleza, no Ceará, e Ourinhos e Ribeirão Preto, em São Paulo.

MEIO AMBIENTE - PRINCIPAIS INICIATIVAS EM 2014
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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

Orientar 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

DIRETRIZES DO MODELO DE 
SUSTENTABILIDADE ULTRA
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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 seus 
efeitos nas mudanças climáticas

Elaborar relatórios periódicos de sustentabilidade, considerando suas dimensões 
econômica, ambiental e social
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TOTAL DE EMISSÕES  
ESCOPOS 1 E 2 
(em milhares de toneladas de CO

2 
equivalente)

2011 2012 2013 2014(1)

Ipiranga 12 16 19 18
Oxiteno 586 494 560 591(2)

Ultragaz 19 21 24 24
Ultracargo 7 6 7 6
Total 624 537 610 639

 
(1) Dados preliminares
(2) Redução das emissões globais de 70 mil ton de CO

2
 que não estão 

computadas neste valor considerando a metodologia utilizada para o 
inventário dos Escopos 1 e 2

A medição na Extrafarma está em fase de implantação

OXITENO – PARTICIPAÇÃO 
DE MATÉRIAS-PRIMAS 
RENOVÁVEIS NO TOTAL DE 
MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS

18%
21%

24%

20%
22%

20142013201220112010

127
120

108108

139

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

20142013201220112010

O Programa de Monitoramento e 
Redução de Gases de Efeito Estufa (GEE), 
implantado na Oxiteno em 2009, tem 
como diretriz a mitigação e adaptação de 
impactos e vulnerabilidades relacionados 
às mudanças climáticas. A companhia 
monitora mensalmente as emissões de 
GEE decorrentes de suas operações. Além 
disso, avalia oportunidades e implementa 
projetos de redução de emissão de gases 
para cumprir as metas. Do total de 50 
oportunidades identificadas, 19 foram 
priorizadas para estudo, sendo que seis 
projetos já foram implantados (dois 
parcialmente e quatro integralmente que 
estão em curso). 

A Ultragaz também passou a oferecer aos 
seus revendedores, por meio da Academia 
Revenda, um treinamento específico, 
com a intenção de divulgar orientações 
que visam estimular a adoção de práticas 
sustentáveis nos locais de revenda. Batizado 
de Somar Sustentabilidade, o programa 
contribui para difundir as práticas adotadas 
internamente pela companhia, abrangendo 
desde a gestão de recursos naturais até a 
adequação a normas técnicas específicas 
do segmento de distribuição de Gás LP.

A Ultracargo realizou, em 2014, a Semana 
Bem + Sustentável, concebida para 
disseminar conhecimentos relacionados 
com segurança, saúde, meio ambiente, 
qualidade e sustentabilidade. O evento 
contou com palestras com o objetivo de 
estimular a mudança de comportamento 
e conscientização dos colaboradores, 
considerando não somente questões 
relacionadas com o ambiente de trabalho, 
mas também as relações com as famílias 
e comunidades. Ao todo, participaram 
do evento mais de 250 pessoas, entre 
colaboradores e terceiros.
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BALANÇO SOCIAL 2014

1) Base de Cálculo

DEZEMBRO 2014 

Valor (R$ mil)

Receita Líquida (RL)  67.736.298 

Resultado Operacional (RO)  2.286.597 

Folha de Pagamento Bruta (FPB)  861.688 

2) Indicadores Sociais Internos Valor (R$ mil) % Sobre FPB % Sobre RL

Alimentação  79.701 9,2% 0,1%

Encargos sociais compulsórios  298.059 34,6% 0,4%

Previdência privada  20.106 2,3% 0,0%

Saúde  85.625 9,9% 0,1%

Segurança e medicina no trabalho  9.094 1,1% 0,0%

Educação  924 0,1% 0,0%

Capacitação e desenvolvimento profissional  11.341 1,3% 0,0%

Participação nos lucros ou resultados  126.200 14,6% 0,2%

Outros  72.214 8,4% 0,1%

Total - Indicadores Sociais Internos  703.264 81,6% 1,0%

3) Indicadores Sociais Externos Valor (R$ mil) % Sobre RO % Sobre RL

Educação  1.967 0,1% 0,0%

Cultura  34 0,0% 0,0%

Outros (Doações e Inden.danos causados)  5.572 0,2% 0,0%

Total das Contribuições para a Sociedade  7.573 0,3% 0,0%

Tributos (excluídos encargos sociais)  1.181.332 51,7% 1,7%

Total - Indicadores Sociais Externos  1.188.905 52,0% 1,7%

4) Indicadores Ambientais Valor (R$ mil) % Sobre RO % Sobre RL

Relacionados com a operação da empresa  44.689 2,0% 0,1%

Total dos Investimentos em Meio Ambiente  44.689 2,0% 0,1%
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IPIRANGA

A Ipiranga seguiu, em 2014, a sua 

rota de crescimento no mercado 

de distribuição de combustíveis 

por meio da ampliação de sua 

rede de postos e da oferta de 

conveniência e serviços. 
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Em 2014, a Ipiranga acumulou um volume 
vendido de 25.614 mil metros cúbicos, 
o que representou um crescimento de 
3,5% sobre o mesmo período de 2013. 
O EBITDA apresentou um crescimento 
de 13%, para um montante de R$ 2.288 
milhões. Os fatores que impulsionaram os 
resultados operacionais e financeiros foram 
o maior volume vendido no ciclo Otto e de 
diesel na rede de postos, proporcionando 
melhor composição de vendas, a constante 
expansão das opções de serviços e 
conveniência nos postos, que refletem 
positivamente em satisfação e fidelização 
dos clientes.

Com esses resultados, a Ipiranga se 
manteve na segunda posição do ranking 
das distribuidoras de combustíveis, 

com uma fatia de mercado de 21%. A 
companhia também é a maior distribuidora 
privada do mercado e desfruta da liderança 
em iniciativas voltadas para a ampliação da 
oferta de conveniência e serviços.

Ao longo do ano, a Ipiranga deu curso 
a uma estratégia de expansão de sua 
rede de postos revendedores focada nas 
regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte – 
conhecidas como CONEN. Essas regiões 
são as que apresentam maior quantidade 
de postos bandeira branca e, portanto, 
oferecem maior potencial de crescimento 
de participação de mercado. Outro atrativo 
dessas regiões é um crescimento da 
demanda superior ao verificado nas demais 
regiões. Em 2014, foram agregados 331 
postos à rede da Ipiranga, que encerrou 

Ao longo do 
ano, a Ipiranga 
deu curso a uma 
estratégia de 
expansão de sua 
rede de postos 
revendedores 
focada nas 
regiões Centro-
Oeste, Nordeste 
e Norte.

Expansão da rede em 331 postos, 143 am/pm, 102 Jet Oil e 83 padarias.

ConectCar conquista aproximadamente 350 mil clientes.

Km de vantagens atingiu um público de 18 milhões de participantes, 
consolidando-se como maior programa de fidelidade do país.

Posto Ipiranga na Web registrou compras de créditos de combustíveis pela 
internet por mais de 30 mil consumidores.

DESTAQUES EM 2014
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INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO LOGÍSTICA

Áreas de atuação

Bases Ipiranga

Bases em pool



o ano com 7.056 mil pontos de revenda, 
crescimento de 5%, acompanhados de 
investimentos também na estrutura 
logística.

A Ipiranga também avançou na oferta 
de conveniência nos pontos de revenda, 
executando uma estratégia com forte 
lastro na oferta de produtos e serviços. Essa 
estratégia oferece múltiplos benefícios: 
diferenciação em relação à concorrência, 
fidelização da clientela e maior geração de 
valor para seus clientes, revendedores e a 
própria Ipiranga. A Ipiranga conta, para isso, 
com as lojas am/pm, maior rede de lojas de 
conveniência do Brasil, que chegou à marca 
de 1.708 lojas em 2014. Nessa estratégia, as 

IPIRANGA - EBITDA 
(R$ milhões)

 2.288 

 1.073 
1.366

1.653
2.030

20142013201220112010
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Oleoduto

Cabotagem

Rodovia

Ferrovia

Ferrovia Ferrovia

Rodovia

Rodovia
Rodovia

Dutovia Cabotagem

Base principalRefinaria Postos de serviço

Grandes consumidores

TRR
(Transportadores-

Revendedores-Retalhistas)

Base secundária

Centro coletor

Base de distribuição

Postos de serviçoUsina produtora

Rodovia

PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL
Derivados de petróleo

Etanol

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.



Segunda maior distribuidora de combustíveis do país e a maior entre as de 
capital privado.

Estratégia focada na expansão da rede nas regiões Centro-Oeste, Nordeste 
e Norte (CONEN), onde o consumo cresce mais que nas demais regiões e há 
maior potencial para abertura de postos.

Investimentos em ampliação e construção de bases regionais para oferecer 
suporte ao fornecimento de combustíveis.

Estratégia de diferenciação por meio da oferta de serviços inovadores, que 
agregam receita adicional aos postos e contribuem para o aumento do tráfego 
e da fidelização dos clientes.

Como resultado dessa estratégia, a am/pm é a maior rede de lojas de 
conveniência e o Km de Vantagens é o maior programa de fidelidade do país.

VANTAGENS COMPETITIVAS
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 25.614 

2014

11.055  11.952 

13.332  13.309 

 370   353  
 24.758 

2013

9.208

12.069

424

21.701

2011

IPIRANGA - VOLUME DE 
VENDAS 
(mil m3)

8.653

11.032

465

20.150

2010

PENETRAÇÃO DE VEÍCULOS
(% população)

*estimativa
Fonte: ANFAVEA - dados de 2012
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28% 28%

38%
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Ciclo Otto 
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etanol e 

GNV)

Diesel

10.104

12.858

402

23.364

2012

padarias são elemento central, agregando 
valor à diferenciação e fidelização. Em 2014, 
foram abertas 83 padarias em lojas am/pm, 
totalizando 360 unidades em toda a rede.

A Ipiranga deu início em janeiro às 
atividades da am/pm suprimentos, com a 
abertura do primeiro Centro de Distribuição 
no Rio de Janeiro, que passará a fornecer 
45% dos produtos comercializados pelas 
lojas am/pm nos estados do RJ e ES. Com 
essa nova atividade, a Ipiranga passa a ser 
fornecedora direta de cerca de 45% da 
cesta de produtos comercializados pela 
rede, garantindo para os franqueados, 
maior eficiência na reposição de estoques e 
custos de aquisição.

Outros componentes dessa estratégia 
são a franquia Jet Oil, de troca de óleo 
em veículos, que contou com 102 novas 
unidades em 2014, elevando a sua rede 
para 1.337 pontos; e as lojas Jet Oil Motos, 
pioneira na troca de óleo de veículos de 
duas rodas, encerrou 2014 com um total de 
251 pontos.

O ConectCar, meio de pagamentos 
eletrônicos em pedágios, estacionamentos 
e postos, é outro componente recente 
dessa estratégia. Tendo iniciado suas 
atividades em 2013, a ConectCar chegou 
ao término de 2014 com aproximadamente 
350 mil clientes e passou a ser aceito em 
praticamente todas as rodovias pedagiadas 
do país, abrangendo uma malha de 12,3 
mil quilômetros e 114 estacionamentos, 
incluindo shoppings centers e aeroportos. 
Além de abrir cancelas de pedágios e 
estacionamentos, o tag pode ser usado em 
1,7 mil postos para abastecimentos, trocas 
de óleo no Jet Oil e lojas am/pm da Ipiranga 
com descontos de até 5%.
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OXITENO

A Oxiteno continuou a 

desfrutar, em 2014, da liderança 

no segmento de produção 

de especialidades químicas 

derivadas do óxido de eteno 

na América Latina, conquistada 

graças a uma estratégia de 

negócios fortemente lastreada 

em investimentos significativos 

em escala de produção, na 

inovação e na utilização de 

matérias-primas renováveis.
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Em 2014, o comportamento do dólar 
ao longo do ano, o arrefecimento da 
economia no cenário interno e a redução 
no nível de operações na Venezuela 
devido às restrições para a importação de 
matérias-primas naquele país impactaram 
o desempenho operacional da Oxiteno. O 
volume vendido de especialidades atingiu 
673 mil toneladas em 2014, queda de 2% 
em relação ao ano anterior, principalmente 
em função do efeito da desaceleração da 
economia brasileira e da decisão de reduzir 
o nível de operações na Venezuela desde o 
início de 2014. A redução em especialidades 
foi compensada pelo crescimento de 21% 
nas vendas de glicóis e o volume vendido 
total da Oxiteno permaneceu estável em 
relação a 2013. O crescimento de glicóis 
decorre principalmente de um menor 
patamar de vendas desse produto em 2013, 
devido a uma relevante parada programada 

para manutenção no polo petroquímico 
de Camaçari no segundo semestre de 
2013. O EBITDA totalizou R$ 404 milhões, 
o que representou uma redução de 8% 
em relação a 2013, em função do menor 
volume vendido de especialidades, da 
redução nos preços internacionais de 
glicóis e da decisão de reduzir o nível de 
operações na Venezuela desde início do 
ano, compensados em parte pelo Real 9% 
mais depreciado. 

A Oxiteno está amparada em reconhecidos 
diferenciais competitivos: é a única 
produtora de óxido de eteno no Brasil e 
também é a única produtora de álcoois 
graxos na América Latina. A expansão da 
unidade de óxido de eteno em Camaçari 
(BA), em 2011, viabilizou o aumento da 
capacidade de produção de 35% em 
óxido de eteno. A Oxiteno possui domínio 

Desenvolvimento de 19 marcas globais como parte da estratégia de 
internacionalização.

Desenvolvimento de novas aplicações com base na inovação e no uso de 
matérias-primas renováveis.

Melhorias em processos e sistemas com ganhos de produtividade e eficiência 
em diversas atividades.

DESTAQUES EM 2014

A Oxiteno 
é a única 
produtora 
de óxido de 
eteno no 
Brasil e a única 
produtora de 
álcoois graxos 
na América 
Latina.
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México, D.F.

Bogotá

Caracas

São Paulo
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Maior produtor de especialidades químicas da América Latina.

Única produtora de óxido de eteno no Brasil e de álcoois graxos da 
América Latina.

Capacidades produtivas sempre superiores à demanda doméstica.

Pesados investimentos em inovação, possibilitando o desenvolvimento 
de produtos e soluções ajustados às demandas dos clientes.

VANTAGENS COMPETITIVAS
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absoluto da tecnologia de tensoativos, 
característica que assegura constante 
diferenciação em mercados dinâmicos, 
como a área de cosméticos. O uso crescente 
de matérias-primas renováveis oferece, por 
sua vez, grande apelo junto aos segmentos 
de higiene e beleza.

A Oxiteno está amparada no 
desenvolvimento de novas tecnologias, 
processos e matérias-primas, em estreita 
sintonia com os anseios de seus clientes. O 
crescente foco em especialidades químicas 
permite à Oxiteno desfrutar de um mercado 
de maior rentabilidade, além de estar 
menos exposta à volatilidade típica do 
segmento de commodities petroquímicas. 

O foco em inovação é fundamental para 
sustentar a estratégia de diferenciação, 
através da oferta de soluções para seus 
clientes. Para isto, a Oxiteno construiu 
um profundo conhecimento dos seus 
mercados de atuação e aprofundou 
o relacionamento com seus clientes, 
permitindo a co-criação de soluções 
adequadas às necessidades deles.

Outra forte característica da Oxiteno 
é a sua internacionalização, processo 
em execução há mais de uma década. 
A Oxiteno conta com 11 unidades 
produtivas, divididas por cinco países: 
além do Brasil, Uruguai, Venezuela, México 
e Estados Unidos. A empresa também 
dispõe de representações comerciais na 
Argentina, Colômbia, Bélgica, China. A 
amplitude geográfica de sua produção e 
comercialização agrega valor em diferentes 
frentes da estratégia industrial e comercial 
da Oxiteno: permite acesso a um mercado 
mais amplo e a matérias-primas em 
condições mais competitivas, intercâmbio 
de conhecimento e tecnologias e maior 
proximidade com os clientes. 

OXITENO - EBITDA
(R$ milhões)

 241 
262

352

441

20142013201220112010

EspecialidadesCommodities

OXITENO - VOLUME DE 
VENDAS 
(mil ton)

86%
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Mantendo-se ajustada ao crescimento 
da demanda e das exigências de seus 
mercados, a Oxiteno conta com constantes 
investimentos em ampliação e manutenção 
de suas unidades industriais. Em 2014, 
a Oxiteno ampliou a capacidade de 
produção para dois produtos usados nas 
indústrias de Home Care e Agroquímicos 
na unidade de Camaçari (BA) por meio 
do maior aproveitamento da capacidade 
útil dos reatores da unidade. A iniciativa 
não demandou investimentos e foram 
realizadas apenas adequações. O resultado 
foi um aumento de 20% no volume 
produzido dessas linhas. 

O ano de 2014 foi marcado por um 
conjunto de melhorias em sistemas e 
processos, que permitiram maior eficiência 
e produtividade em diferentes frentes 
de atuação da Oxiteno. Um exemplo 
foi o projeto conhecido como Relatório 
Highlights, que permitiu a geração de 
acompanhamentos inteligentes sobre 
custos de matérias-primas em menor 
tempo e com maior confiabilidade. Outra 
iniciativa foi o início da implementação 
do E-comex, utilizado para gerenciar os 
processos de importação e exportação 
da Oxiteno em 2015. O sistema permite 
a automatização de todos os processos e 
possibilita o acesso aos dados em tempo 
real, garantindo maior confiabilidade e 
rapidez no trato de informações.

O ano de 2014 
foi marcado por 
um conjunto 
de melhorias 
em sistemas 
e processos, 
que permitiram 
maior eficiência 
e produtividade.
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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

Têxtil

Detergentes

Couro

Tintas e vernizes

Agroquímicos

Fluidos funcionais

Petróleo

Embalagens

Resinas

Papel
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ULTRAGAZ

Sob um cenário desafiador na economia 

brasileira, a Ultragaz mais uma vez 

comprovou a sua resiliência, mantendo a 

sua posição de liderança no mercado de 

distribuição de Gás LP no Brasil. A Ultragaz 

conta com uma rede de quase cinco mil 

revendedores independentes, que atendem 

cerca de 11 milhões de domicílios em 23 

estados brasileiros. Adicionalmente, a Ultragaz 

atende diretamente aproximadamente 48 mil 

clientes comerciais, industriais e condomínios 

residenciais no segmento granel.
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Em 2014, as vendas da Ultragaz totalizaram 
um volume de 1.711 mil toneladas, 
um aumento de 1% em relação ao 
mesmo período de 2013. O resultado foi 
influenciado por uma expansão de 2% das 
vendas no mercado envasado, destinado 
ao consumo nos domicílios, principalmente 
para a cocção. Essa expansão foi resultado 
principalmente de iniciativas comerciais e do 
crescimento do consumo nas regiões Norte 
e Nordeste do país.

Outro fator que influenciou o desempenho 
comercial da Ultragaz foi o aumento de 2% 
no volume vendido no segmento granel, 
especialmente nos segmentos de pequenas 
e médias empresas e condomínios, fruto 
de iniciativas comerciais focadas em 
conveniência e serviços. O maior volume 
vendido e iniciativas comerciais e de redução 
de gastos elevaram o EBITDA da Ultragaz em 
9%, para R$ 306 milhões, ante 2013.

O ano de 2014 foi marcado pela execução 
de iniciativas inovadoras destinadas a 
aproximar a Ultragaz ainda mais dos seus 
clientes. No segmento envasado, além do 
Ultragaz Connect (veja o capítulo Inovação), 
a companhia intensificou a promoção do 
E-Vale, um cupom eletrônico para a compra 
do gás, proporcionando comodidade aos 
clientes. A Ultragaz também aprimorou 

o Disk, o atendimento telefônico para 
encomendas de botijões, agregando 
um serviço de mala direta que valorizou 
a distribuição de imãs de geladeira 
com o número do tele-atendimento da 
Companhia. A iniciativa foi apoiada em 
pesquisa de mercado realizada em 2013 na 
qual 87% dos entrevistados apontaram o 
telefone como o principal canal de vendas 
da Companhia. 

Outra iniciativa importante foi um projeto-
piloto envolvendo a vinculação da venda 
de Gás LP ao Programa de Fidelidade Km 
de Vantagens da Ipiranga, realizado com 
revendas no estado do Paraná. O objetivo 
é proporcionar mais uma conveniência aos 
consumidores da Ultragaz, que passam a 
ter acesso aos benefícios do programa Km 
de Vantagens. Esta iniciativa demonstra o 
potencial de sinergias entre os negócios do 
Ultra, permitindo trazer para uma mesma 
plataforma os clientes da Ultragaz e da 
Ipiranga.

Buscando o aprimoramento em diferentes 
frentes, as revendas da Ultragaz passaram a 
utilizar o Ultrafast, um triciclo desenvolvido 
especialmente para a rede da companhia 
pela Fusco-Motosegura. Mais leve e mais 
estreito veículo de sua categoria, o Ultrafast 
transporta até sete botijões, proporcionando 

O ano de 2014 
foi marcado 
pela execução 
de iniciativas 
inovadoras 
destinadas a 
aproximar a 
Ultragaz ainda 
mais dos seus 
clientes.

Início de utilização do Ultragaz Connect, um aplicativo que permite, de forma 
pioneira, a compra de botijões de gás com o uso de smartphones.

Desenvolvimento de um novo modelo de negócios que otimiza a prospecção 
de clientes com o apoio da inteligência digital.

Projeto-piloto realizado no Paraná para a vinculação da venda de Gás LP ao 
Programa de Fidelidade Km de Vantagens da Ipiranga.

Expansão da rede de revendas em 64 unidades, para um total de 4.877.

DESTAQUES EM 2014
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MAPA DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES ULTRAGAZ

Áreas de atuação

Bases de engarrafamento



rapidez na entrega, economia de 
combustíveis e maior mobilidade.

A Ultragaz também desenvolveu, no 
Maranhão, um projeto-piloto do programa 
Pacote de Revendas, destinado a gerar 
uma atratividade maior para empresários 
interessados em ingressar no segmento. 
A iniciativa inclui um mapeamento de 
processos da companhia, planos de médio e 
longo prazos e treinamentos pré-operação. 
Entre os benefícios proporcionados está o 
de conferir maior velocidade na captura de 
volume nos primeiros meses de operação. 

Foram realizados investimentos da 
ordem de R$ 181 milhões na adequação 
e modernização das bases de produção 
da companhia. As ações foram centradas 
principalmente no aprimoramento 
tecnológico e automatização de processos, 
como forma de conquistar maior 
produtividade e ampliar a qualidade e a 
segurança. Também foi iniciada a construção 
de uma nova da base de engarrafamento 
em São Luís (MA), cujo objetivo é atender 
principalmente a demanda crescente na 
região Nordeste, com capacidade para 4.200 
toneladas por mês.

Líder no mercado de distribuição de Gás LP, com uma fatia de 23% do mercado, que 
compreende aproximadamente 48.000 clientes no segmento granel, além de 11 
milhões de domicílios no envasado.

Única distribuidora de Gás LP a contar com uma rede de revenda exclusiva, que 
fechou 2014 com quase cinco mil pontos.

Ações de desenvolvimento de produtos e serviços fortemente lastreadas em inovação.

VANTAGENS COMPETITIVAS

ULTRAGAZ - EBITDA
(R$ milhões)

 306 307
281

246
281

20142013201220112010

ULTRAGAZ - VOLUME 
DE VENDAS
(mil ton)

 1.711 
1.608 1.652 1.681 1.696

20142013201220112010

 1.155  1.134  1.133  1.134  1.115 

 556  562  548  518  493 

Envasado

Granel
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Caminhão tanque

Dutos

Caminhão tanque

Unidades de envase de
botijões residenciais

Distribuição Entrega doméstica

Unidade satélite

Caminhão Bob-Tail

Caminhão tanque

Lojas

Rede revendedores

Cliente granel
pequeno porte

Armazenamento

Craqueamento em refinaria

Importação marítima

Cliente granel
grande porte

Unidade primária
de distribuição

Unidade secundária
de distribuição

DISTRIBUIÇÃO DE GLP NO BRASIL
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ULTRACARGO

A Ultracargo se beneficiou, 

em 2014, da visão estratégica 

que permeou a expansão 

de seu posicionamento em 

terminais portuários do Brasil 

nos anos anteriores.
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ULTRACARGO - CAPACIDADE 
DE ARMAZENAGEM
(mil m3)

824
638 664 765 787

20142013201220112010

ULTRACARGO - 
ARMAZENAGEM EFETIVA
(mil m3)

 715 
552 582 614 696

20142013201220112010

ULTRACARGO - EBITDA
(R$ milhões)

margem EBITDA

 167 

111 117
143 158

20142013201220112010

49% 45% 49% 47% 48%

Em um ano em que a redução do ritmo 
da economia afetou a movimentação de 
produtos químicos, a Ultracargo avançou 
na armazenagem de combustíveis 
automotivos e óleos combustíveis, 
atestando a resiliência natural de suas 
atividades. Essa compensação, que 
assegurou resultados positivos no 
ano, foi possível devido à aquisição 
do terminal marítimo do Maranhão 
(Temmar), localizado no porto de Itaqui 
(MA), e à expansão do porto de Suape, 
que posicionaram a companhia na 
armazenagem desses dois produtos. 

Em 2014, a Ultracargo aumentou a 
ocupação média de seus terminais 
em 3%, na comparação com 2013, 
impulsionada pela maior demanda de 
óleo combustível para termoelétricas e 
de combustíveis automotivos, viabilizada 
pelos investimentos realizados nos últimos 
anos. A capacidade de armazenagem da 
Ultracargo atingiu a marca de 824 mil 
metros cúbicos. O EBITDA da Ultracargo 
cresceu 6% em 2014, totalizando R$ 167 
milhões, explicado principalmente pela 
maior armazenagem média. 

A Ultracargo manteve, em 2014, a 
sua posição de líder do mercado de 
armazenagem de granéis líquidos, obtida 
graças a uma planejada expansão realizada 
por meio de investimentos na ampliação 
e modernização de suas instalações e 
em aquisições estratégicas. Com essas 
operações, a Ultracargo atinge uma 
distribuição geográfica que lhe confere 
vantagens competitivas. Está situada em 
sete terminais de granéis líquidos, sendo 
seis deles em regiões portuárias. 

Em 2014, a Ultracargo contou com o 
reforço nas operações de armazenagem e 
movimentação de combustíveis no Porto 
de Suape (PE), iniciadas no final de 2013.
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Paranaguá
Santos

Rio de Janeiro

Aratu

Suape

Itaqui

Paulínia

ATIVOS ESTRATEGICAMENTE LOCALIZADOS

Terminais

Crescimento de 3% da armazenagem média e de 6% do EBITDA.

A Ultracargo se beneficiou, em 2014, de investimentos em ampliação e em 
aquisição realizados em anos anteriores.

Líder do mercado de armazenagem de granéis líquidos no Brasil.

Grande abrangência geográfica, conferindo melhor posicionamento para o 
aproveitamento de oportunidades decorrentes do crescimento econômico.

Única empresa do segmento a estar presente em mais de 3 portos brasileiros.

DESTAQUES EM 2014

VANTAGENS COMPETITIVAS
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EXTRAFARMA

A Ultrapar concluiu, em 31 de 

janeiro de 2014, o acordo de 

associação que houvera sido 

firmado com a Extrafarma 

em 30 de setembro de 2013, 

passando a incorporar aos seus 

negócios uma das dez maiores 

redes de farmácias do país e 

uma das líderes nos mercados 

do Norte e Nordeste.
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O acordo envolveu a incorporação de 100% 
das ações da Extrafarma pela Ultrapar em 
troca da emissão de uma participação de 
até 2,9% no capital da Ultrapar.

A operação permitiu à Ultrapar ingressar 
no segmento de varejo farmacêutico, que 
se transformou em seu quinto negócio e 
no terceiro da Ultrapar no segmento de 
distribuição e varejo especializado, nos 
quais também atuam Ipiranga e Ultragaz. 
Com taxas médias superiores a 10% ao 
ano, esse novo segmento apresenta forte 
potencial de crescimento e consolidação. 
Além dos investimentos para acelerar a 
expansão da Extrafarma, o crescimento 
da empresa pode ser alavancado pelo 
potencial de abertura de farmácias nos 
pontos de venda da Ultrapar, entre postos 
Ipiranga e revendas Ultragaz. A resiliência 
aos momentos de baixa atividade 
econômica também é uma característica do 
segmento, pela venda de medicamentos e 
outros itens de primeira necessidade, pelo 
processo de envelhecimento da população 
brasileira e pelo maior acesso a consumo de 
medicamentos.

Com o fechamento da transação, foi iniciada 
a execução de um plano de negócios, 
ficando 2014 voltado à preparação da 
companhia para uma expansão mais 
acelerada. Esses preparativos ocorreram 
em duas frentes: a integração à Ultrapar 
e a estruturação da Companhia para essa 
expansão. 

Como parte da integração à Ultrapar, 
foi concluída no ano a centralização no 
Centro Corporativo das atividades de 
tesouraria, contabilidade, contas a pagar, 
jurídico corporativo, seguros e auditoria. 
Iniciou-se a implementação de sistemas de 
incentivo que permitem o alinhamento de 
interesses e a integração do novo negócio 
à governança corporativa da Ultrapar. 
Líderes e gestores foram transferidos 
para a Extrafarma para facilitar o processo 

de integração à cultura de negócios da 
companhia.

Os preparativos para uma expansão 
acelerada da rede de farmácias incluíram 
a implantação de nova estrutura 
organizacional na Extrafarma, focada 
na especialização e agilidade na gestão 
e na abertura de lojas. Processos foram 
redesenhados para se obter uma 
modelagem para abertura de lojas em 
“escala industrial” – ou seja, inaugurações 
em série e com padrão de qualidade 
controlado. Foram realizadas melhorias 
em sistemas operacionais, acarretando 
maior produtividade, controle e análise 
de dados. Outra iniciativa importante 
foi a inauguração, em novembro, de 
um moderno e automatizado centro de 
distribuição em Aquiraz, nas proximidades 
de Fortaleza (CE), formando a plataforma 
logística que possibilitará o início da 
expansão. Essas iniciativas deverão surtir 
efeito já em 2015, para quando se projeta 
a implementação, ao longo do ano, de um 
ritmo de abertura de 100 lojas ao ano. 

Em seu primeiro ano de associação com a 
Ultrapar, a Extrafarma chegou ao final de 
2014 com 223 lojas nas regiões Norte e 
Nordeste, o que representou uma ampliação 
de 14% – 28 lojas novas – em relação ao ano 
anterior. O crescimento da rede e o aumento 
do faturamento nas lojas existentes há 
mais de um ano (same store sales) foram os 
fatores que impulsionaram a receita bruta 
para um montante de R$ 1.171 milhões 
no acumulado dos 11 meses, um aumento 
de 16% em relação ao mesmo período de 
2013. O EBITDA foi de R$ 30 milhões, o que 
representou uma queda de 45% em relação 
ao mesmo período de 2013, em função 
das despesas planejadas com integração 
e estruturação para crescimento mais 
acelerado no valor total de R$ 39 milhões, 
compensadas parcialmente pelo maior 
número médio de lojas e pelo crescimento 
em same store sales.

Esse novo 
segmento 
mantém forte 
relação com os 
negócios onde 
a Ultrapar já 
tem presença 
consolidada.

30

54

2014*2013

EXTRAFARMA 
- EBITDA 
(R$ milhões)

195

2014

68%

66%

2013

EXTRAFARMA 
- NÚMERO E 
DISTRIBUIÇÃO 
ETÁRIA DAS LOJAS

223

6%
13%

9%
7%

17%

14%

Ano 1
Ano 2
Ano 3
Madura

* fevereiro à dezembro/2014
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Conclusão do acordo de associação com a Ultrapar em 31 de janeiro, com a Extrafarma 
integrando-se ao grupo como seu quinto negócio.

Expansão da rede em 28 lojas, para um total de 223 lojas, nas regiões Norte e Nordeste.

Construção e operação de um novo Centro de Distribuição no Ceará.

Adoção de medidas visando à integração da Extrafarma à Ultrapar e à preparação para 
um ciclo de expansão mais acelerado a ser executado a partir de 2015.

Uma das maiores redes de varejo farmacêutico das regiões Norte e Nordeste.

Atuação em regiões com potencial de crescimento acima da média brasileira.

Grande potencial de expansão por meio de sinergias com a rede de 12 mil pontos 
de venda da Ultrapar, entre postos Ipiranga e revendas Ultragaz.

Maior envergadura na expansão de lojas da Extrafarma, potencializada pela maior 
capacidade de investimentos do Ultra.

Fortalecimento da equipe de gestão da Extrafarma, por meio da implementação 
de mecanismos da Ultrapar reconhecidos de governança corporativa, incentivos e 
alinhamento de interesses.

DESTAQUES EM 2014

VANTAGENS COMPETITIVAS

* fevereiro à dezembro/2014

67



RESULTADOS E 
PERSPECTIVAS

68



69



TÍTULO DO CAPÍTULO

TÍTULO DO CAPÍTULO

sobre Renda e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido, Depreciação e Amortização; 
e LAJIR (EBIT) - Lucro Antes dos Juros e 
Impostos sobre a Renda e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido estão 
apresentadas de acordo com a Instrução nº 
527 emitida pela CVM em 04 de outubro de 
2012. Segue abaixo o cálculo do EBITDA a 
partir do lucro líquido:

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

ANÁLISE DO DESEMPENHO 
FINANCEIRO DE 2014

Padrões e critérios adotados na 
preparação das informações

As informações financeiras apresentadas 
neste documento foram extraídas das 
demonstrações financeiras para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2014 as quais 
foram elaboradas de acordo com as normas 
internacionais de relatório financeiro - 
International Financial Reporting Standards 
(“IFRS”) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (“IASB”), 
e de acordo com os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”), e apresentadas de forma 
condizente com as normas expedidas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As 
informações financeiras referentes à Ultrapar 
correspondem às informações consolidadas 
da companhia. As informações da Ipiranga, 
Oxiteno, Ultragaz, Ultracargo e Extrafarma 
são apresentadas sem eliminação de 
transações realizadas entre as sociedades. 
Portanto, a soma de tais informações 
pode não corresponder às informações 
consolidadas da Ultrapar. Adicionalmente, 
as informações financeiras e operacionais 
incluídas nesta discussão de resultados 
são sujeitas a arredondamentos e, como 
consequência, os valores totais apresentados 
nas tabelas e gráficos podem diferir da 
agregação numérica direta dos valores que 
os precedem.

Em setembro de 2013, a Ultrapar assinou 
acordo de associação com a Extrafarma. 
O fechamento da operação ocorreu em 
31 de janeiro de 2014, com a aprovação 
da associação pelas Assembleias Gerais 
Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma. 
Os resultados da Extrafarma passaram a 
ser consolidados pela Ultrapar nas suas 
demonstrações financeiras a partir de 1º de 
fevereiro de 2014. Consequentemente, as 
demonstrações financeiras da Ultrapar em 
períodos anteriores a 1º de fevereiro de 2014 
não incluem os resultados da Extrafarma, 
e os dados de desempenho da mesma 
incluídos neste relatório referem-se, para o 
ano de 2014, somente aos meses de fevereiro 

a dezembro de 2014. Com o objetivo de 
proporcionar uma base de comparação 
para análise da evolução do desempenho da 
Extrafarma, apresentamos seus resultados 
de 2013 contendo os meses de fevereiro a 
dezembro de 2013. 

As informações denominadas LAJIDA 
(EBITDA) - Lucro Antes dos Juros, Impostos 

R$ milhões 2014 2013

∆ (%)

2014v2013 

Lucro líquido 1.251 1.229 2%
(+) Imposto de renda e contribuição social 573 573
(+) Despesa (receita) financeira líquida 445 338
(+) Depreciação e amortização 888 779

EBITDA 3.158 2.918 8%
 

O EBITDA apresentado neste documento 
corresponde ao lucro líquido antes (i) do 
imposto de renda e contribuição social, 
(ii) da despesa financeira, líquida e (iii) da 
depreciação e amortização, de acordo 
com a ICVM 527/12. A divulgação de 
informações sobre o EBITDA visa apresentar 
uma medida utilizada pela administração 
para avaliação interna de resultados 
operacionais, além de ser uma medida direta 
ou indiretamente relacionada à uma parcela 
da participação nos lucros e resultados 
dos empregados. É também um indicador 
financeiro amplamente utilizado por 
analistas e investidores para mensurar nossa 
capacidade de gerar caixa a partir de nossas 
operações e nosso desempenho operacional. 
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. Acreditamos que o EBITDA 
permite uma melhor compreensão não só 
do nosso desempenho financeiro como 
também da nossa capacidade de cumprir 
com os pagamentos de juros e principal do 
nosso endividamento e de obter recursos 
para nossos investimentos e capital de giro. 
Nossa definição de EBITDA pode diferir de, 

e, consequentemente, não ser comparável 
com nomenclaturas similares utilizadas por 
outras companhias, limitando assim seu uso 
como medida comparativa. Em razão de não 
serem consideradas para o seu cálculo as 
receitas e despesas financeiras, o imposto de 
renda e contribuição social, a depreciação 
e a amortização, o EBITDA é um indicador 
de desempenho econômico geral que não 
é afetado por reestruturações de dívidas, 
flutuações nas taxas de juros, alterações 
de imposto de renda e contribuição social, 
depreciação e amortização. O EBITDA não 
é uma medida de desempenho financeiro 
segundo as práticas contábeis adotadas 
no Brasil ou as IFRS, tampouco deve ser 
considerado isoladamente ou como uma 
alternativa ao lucro líquido como medida de 
desempenho operacional, ou alternativa aos 
fluxos de caixa operacionais como medida 
de liquidez. O EBITDA apresenta limitações 
materiais que prejudicam a sua utilização 
como medida de nossa lucratividade, em 
razão de não considerar determinados 
custos decorrentes de nossos negócios que 
poderiam afetar de maneira significativa 
os nossos lucros, tais como despesas 
financeiras, imposto de renda e depreciação e 
amortização.
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AMBIENTE 
ECONÔMICO-
OPERACIONAL 

O cenário macroeconômico continuou 
se deteriorando em 2014, a exemplo de 
2013. A combinação de inflação acima 
do centro da meta, atividade econômica 
fraca, política fiscal expansionista e juros 
ascendentes formaram o pano de fundo. 
Com o intuito de conter os crescentes 
índices de inflação verificados ao longo 
do ano, o Banco Central do Brasil elevou a 
taxa de juros básica da economia, de 10% 
ao final de 2013 para 11,75% ao final de 
2014. A projeção para o crescimento do 
PIB em 2014, medido pelo Boletim Focus, 
começou o ano com perspectiva de 2,0% 
e atualmente aponta para uma evolução 
negativa. Apesar do desempenho fraco 
da economia brasileira, em contraste 
a um cenário de recuperação da 
economia americana, o Real permaneceu 
relativamente estável frente ao dólar até 
o terceiro trimestre, quando passou a se 
desvalorizar. A cotação média do dólar 
frente ao Real em 2014 foi de R$ 2,35/US$ 
em comparação a R$ 2,16/US$ em 2013, 
porém encerrando 2014 em R$ 2,66/US$. 
O número de veículos leves licenciados 
totalizou 3,3 milhões em 2014, permitindo 
um crescimento de 6% na frota em 2014. 
No varejo farmacêutico, segundo dados das 
associadas da Abrafarma, as vendas foram 
13% maiores em 2014, em continuidade ao 
crescimento apresentado nos últimos anos.

DESEMPENHO 
OPERACIONAL

Na Ipiranga, o volume vendido em 2014 
apresentou crescimento de 3,5% sobre 
2013, totalizando 25.614 mil metros cúbicos. 
O volume vendido de gasolina, etanol e 
gás natural veicular (ciclo Otto) em 2014 
cresceu 8% em relação a 2013, em função 
do crescimento estimado de 6% da frota de 
veículos leves e dos investimentos realizados 
em novos postos e embandeiramentos. O 
volume total de diesel ficou estável, com um 
crescimento de 3% no segmento revenda, 
fruto de investimentos para a expansão da 
rede, compensado pelo fraco desempenho 
da economia.

Na Oxiteno, o volume vendido de 
especialidades atingiu 673 mil toneladas 
em 2014, queda de 2% em relação ao 
ano anterior, principalmente em função 
do efeito da desaceleração da economia 
brasileira e da decisão de reduzir o nível 
de operações na Venezuela desde o início 
de 2014, em função das limitações de 
importação de matérias-primas naquele 
país. A redução em especialidades foi 
compensada pelo crescimento de 21% nas 
vendas de glicóis e o volume vendido total 
da Oxiteno permaneceu estável em relação 
a 2013. O crescimento de glicóis decorre 
principalmente de um menor patamar de 
vendas desse produto em 2013, devido a 
uma relevante parada programada para 
manutenção no polo petroquímico de 
Camaçari no segundo semestre de 2013.

Na Ipiranga, 
o volume 
vendido em 
2014 apresentou 
crescimento de 
3,5% sobre 2013, 
totalizando 
25.614 mil 
metros cúbicos. 
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A Oxiteno apresentou crescimento de 4% 
na receita líquida, principalmente em função 
do Real 9% mais depreciado, compensado 
em parte pela maior participação de 
commodities na composição de vendas e 
menores preços internacionais de glicóis.

A receita líquida da Ultragaz foi de  
R$ 4.091 milhões em 2014, 3% superior a 
2013. O resultado decorre, principalmente, 
do aumento no volume vendido no 
segmento envasado e de algumas 
iniciativas comerciais em segmentos de 
maior demanda (condomínios e regiões 
emergentes do Norte e Nordeste).

A receita líquida da Ultracargo totalizou 
R$ 346 milhões, 4% acima de 2013, 
principalmente em função da maior 
armazenagem média.

A receita líquida da Extrafarma cresceu 
15% em função do maior número médio de 
lojas e do crescimento de 8% no same store 
sales (vendas nas lojas abertas há mais de 
12 meses).

CUSTOS DOS 
PRODUTOS VENDIDOS 
E SERVIÇOS 
PRESTADOS

O custo dos produtos vendidos e serviços 
prestados da Ultrapar foi de R$ 62.305 
milhões em 2014, aumento de 11% em 
relação a 2013. O desempenho se deve 
ao maior custo dos produtos em todos os 
negócios mantidos pela companhia.

O volume vendido pela Ultragaz totalizou 
1.711 mil toneladas em 2014, crescimento 
de 1% sobre 2013, devido ao crescimento 
de 2% no segmento envasado e do 
crescimento nos segmentos de pequenas 
e médias empresas e condomínios, fruto 
de iniciativas comerciais focadas em 
conveniência e serviços.

A armazenagem média da Ultracargo 
cresceu 3% em relação a 2013, 
impulsionada pela maior demanda de 
óleo combustível para termoelétricas e de 
combustíveis automotivos, viabilizada pelos 
investimentos realizados nos últimos anos.

A Extrafarma encerrou o ano com 223 lojas 
nas regiões Norte e Nordeste, crescimento 
de 14% na comparação com o final de 2013.

RECEITA LÍQUIDA DE 
VENDAS E SERVIÇOS

A Ultrapar apresentou em 2014 uma receita 
líquida de vendas e serviços de R$ 67.736 
milhões, crescimento de 11% em relação a 
2013.

A receita líquida da Ipiranga apresentou 
aumento de 10% em 2014. Dentre os fatores 
que influenciaram esse desempenho, 
destacam-se: aumento do volume vendido, 
aumentos dos custos do diesel, da gasolina 
e, consequentemente, do etanol, melhor 
composição de vendas, decorrente dos 
investimentos em expansão da rede de 
postos, permitindo maior participação 
do ciclo Otto e diesel segmento revenda 
e estratégia de inovação constante em 
serviços e conveniência no posto, gerando 
maior satisfação e fidelidade do cliente.

A Ultrapar 
apresentou 
em 2014 uma 
receita líquida 
de vendas e 
serviços de  
R$ 67.736 
milhões. 
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O custo dos produtos vendidos da Ipiranga 
foi 10% superior ao de 2013, em função 
principalmente do maior volume vendido e 
dos aumentos promovidos pela Petrobras 
nos custos do diesel e da gasolina e, 
consequentemente, dos aumentos de 
custos do etanol.

O custo dos produtos vendidos da Oxiteno 
apresentou aumento de 6% em relação 
a 2013, em função do Real 9% mais 
depreciado, parcialmente compensado pela 
redução de 4% no custo variável unitário 
em dólar.

O custo dos produtos vendidos da Ultragaz 
foi 2% superior ao de 2013. Dentre os fatores 
responsáveis pelo resultado, destacam-se: o 

maior volume vendido, os efeitos da inflação 
sobre os custos e a maior requalificação 
planejada de botijões, parcialmente 
compensados pelas iniciativas para redução de 
custos implementadas ao longo do ano.

O custo dos serviços prestados pela Ultracargo 
apresentou aumento de 6% sobre o de 2013. 
O resultado foi influenciado pelo aumento 
na armazenagem média e pelos efeitos da 
inflação, principalmente em pessoal.

O custo dos produtos vendidos na Extrafarma 
foram 13% maiores, decorrente de maiores 
vendas e do reajuste anual dos preços de 
medicamentos autorizado pela Câmara de 
Regulação do Mercado de Medicamento 
(CMED).

DESEMPENHO COMPARATIVO 2014-2013 
(R$ milhões)

2014 
Ultrapar Ipiranga Oxiteno Ultragaz Ultracargo Extrafarma1

Receita líquida de vendas e serviços  67.736  58.830  3.414  4.091  346  1.101 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados  (62.305)  (55.339)  (2.625)  (3.479)  (142)  (752)
Lucro bruto  5.432  3.491  789  613  205  349 
Despesas gerais, adm., com vendas e comerciais  (3.289)  (1.871)  (523)  (444)  (94)  (332)
Outros resultados operacionais, líquidos  107  96  (0)  2  8  2 
Resultado na venda de bens  37  42  (2)  (2)  (1)  (1)
Lucro operacional  2.287  1.758  264  169  117  17 
EBITDA  3.158  2.288  404  306  167  30 
Depreciações e amortizações  888  529  139  136  49  13 
Equivalência patrimonial  (16)  1  1  0  0  -   

2013 
Ultrapar Ipiranga Oxiteno Ultragaz Ultracargo Extrafarma1

Receita líquida de vendas e serviços  60.940  53.384  3.278  3.982  332  955 
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados  (56.165)  (50.190)  (2.480)  (3.398)  (134)  (667)
Lucro bruto  4.775  3.194  798  584  198  288 
Despesas gerais, adm., com vendas e comerciais  (2.769)  (1.760)  (487)  (432)  (94)  (238)
Outros resultados operacionais, líquidos  98  96  (3)  (1)  5  (5)
Resultado na venda de bens  40  44  0  (4)  (0)  0 
Lucro operacional  2.144  1.575  309  147  109  45 
EBITDA  2.918  2.030  441  281  158  54 
Depreciações e amortizações  779  454  132  133  47  8 
Equivalência patrimonial  (5)  1  0  (0)  1  -   

As informações financeiras e operacionais da Ipiranga, Oxiteno, Ultragaz, Ultracargo e Extrafarma são apresentadas sem eliminação de transações realizadas entre as 
sociedades.
1  Referente aos onze meses de fevereiro a dezembro.
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DESPESAS GERAIS, 
ADMINISTRATIVAS, COM 
VENDAS E COMERCIAIS

As despesas gerais, administrativas, com 
vendas e comerciais da Ultrapar totalizaram 
R$ 3.289 milhões em 2014, 19% acima de 
2013.

As despesas gerais, administrativas, 
com vendas e comerciais da Ipiranga 
apresentaram aumento de 6% em relação 
a 2013. O resultado teve como principais 
fatores: o aumento do volume vendido, 
a expansão da rede de distribuição, os 
efeitos da inflação sobre as despesas e os 
aumentos de preço do diesel sobre o frete.

As despesas gerais, administrativas, 
com vendas e comerciais da Oxiteno 
aumentaram 7% sobre 2013. Os fatores 
que contribuíram para esse resultado 
foram as maiores despesas com logística, 
principalmente decorrentes dos aumentos 
de diesel e da desvalorização do Real e 
dos efeitos da inflação sobre as despesas, 
parcialmente compensados pela menor 
remuneração variável, em linha com a 
progressão de resultados.

As despesas gerais, administrativas, 
com vendas e comerciais da Ultragaz 
aumentaram 3% sobre 2013. O aumento 
resultou dos efeitos da inflação sobre 
despesas com pessoal e frete e da maior 
remuneração variável, em linha com a 
progressão de resultados, parcialmente 
compensados pelas iniciativas de redução 
de despesas.

As despesas gerais, administrativas, com 
vendas e comerciais da Ultracargo ficaram 
estáveis, com os efeitos da inflação sobre as 
despesas compensados por menores gastos 
com projetos.

As despesas gerais, administrativas, 
com vendas e comerciais da Extrafarma 
aumentaram 40%, em função do 
crescimento de 14% no número médio de 
lojas, de aumentos acima da inflação nas 
despesas unitárias com pessoal e de R$ 39 
milhões de despesas de integração com a 
Ultrapar e de estruturação da Extrafarma 
para crescimento mais acelerado.

EBITDA 

O EBITDA consolidado da Ultrapar atingiu  
R$ 3.158 milhões em 2014, crescimento de 
8% em relação a 2013.

A Ipiranga apresentou um EBITDA de  
R$ 2.288 milhões em 2014, 13% acima de 
2013. O desempenho anual positivo foi 
determinado, principalmente, pelo maior 
volume de combustíveis comercializados 
no ciclo Otto e diesel segmento revenda, 
com melhor composição de vendas, 
pela estratégia de inovação constante 
em serviços e conveniência no posto, 
gerando maior satisfação e fidelidade do 
cliente e pelas iniciativas para redução 
da informalidade no mercado de etanol, 
principalmente nas regiões Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte.

A Oxiteno apresentou EBITDA de  
R$ 404 milhões em 2014, 8% abaixo do 
valor consolidado em 2013. O declínio 
ocorreu, principalmente, em função 
da queda no volume vendido de 
especialidades, na redução nos preços 
internacionais de glicóis e na decisão de 
reduzir o nível de operações na Venezuela 
desde início do ano, compensados em 
parte pelo Real 9% mais depreciado.

O EBITDA 
consolidado da 
Ultrapar atingiu  
R$ 3.158 
milhões 
em 2014, 
crescimento de 
8% em relação 
a 2013.
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LUCRO LÍQUIDO

O lucro líquido consolidado da Ultrapar de 
2014 atingiu R$ 1.251 milhões, 2% acima 
do lucro líquido apresentado em 2013, 
principalmente em função do crescimento 
do EBITDA entre os períodos, parcialmente 
compensando pela maior despesa 
financeira e por maiores despesas e custos 
com amortização e depreciação, em função 
dos investimentos realizados ao longo do 
período.

ENDIVIDAMENTO

A Ultrapar encerrou o exercício de 2014 
com uma dívida bruta de R$ 8.375 
milhões e caixa bruto de R$ 4.400 milhões, 
perfazendo uma posição de endividamento 
líquido de R$ 3.975 milhões, aumento de 
R$ 549 milhões em relação a 2013, em 
linha com o crescimento da companhia. 
O endividamento líquido ao final de 2014 
corresponde a 1,3x EBITDA dos últimos 12 
meses, estável comparado ao índice do final 
de 2013. 

O EBITDA da Ultragaz totalizou  
R$ 306 milhões, 9% maior que 2013, 
principalmente em função do maior 
volume vendido e de iniciativas comerciais 
e de redução de gastos.

A Ultracargo atingiu EBITDA de  
R$ 167 milhões em 2014, aumento de 
6% em relação ao ano anterior, explicado 
principalmente pela maior armazenagem 
média.

A Extrafarma registrou EBITDA de  
R$ 30 milhões, queda de 45% em relação a 
2013, em função das despesas planejadas 
com integração e estruturação para 
crescimento mais acelerado no valor 
total de R$ 39 milhões, compensadas 
parcialmente pelo maior número médio 
de lojas e pelo crescimento em same store 
sales.

DEPRECIAÇÕES E 
AMORTIZAÇÕES

O total de custos e despesas com 
depreciação e amortização em 2014 
foi de R$ 888 milhões, R$ 109 milhões 
ou 14% acima de 2013, em função dos 
investimentos realizados ao longo do 
período.

RESULTADO 
FINANCEIRO

A Ultrapar apresentou uma despesa 
financeira líquida de R$ 445 milhões em 
2014, R$ 107 milhões acima de 2013, o 
aumento se deve, principalmente, em 
função do maior CDI no período e da maior 
dívida líquida média. 

O lucro líquido 
consolidado 
da Ultrapar de 
2014 atingiu  
R$ 1.251 
milhões, 2% 
acima do 
lucro líquido 
apresentado 
em 2013.

ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO
(R$ milhões)

Dívida líquida/LTM EBITDA

 3.975 

 3.426 

 4.315 
 4.094 

 4.367 

4T143T142T141T142013

1,2
1,4 1,3 1,4 1,3
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MERCADO DE CAPITAIS

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

A Ultrapar encerrou o ano de 2014 
com valor de mercado de R$ 29 
bilhões. Na BM&FBOVESPA, as ações 
da Ultrapar encerraram o exercício de 
2014 cotadas a R$ 51,45, acumulando 
uma desvalorização de 8%, apesar do 
crescimento de 8% no EBITDA e 2% 
no lucro líquido, enquanto o índice 
Ibovespa teve desvalorização de 3%. 
Na NYSE os papéis apresentaram 
desvalorização de 19%, influenciados 
pela desvalorização do Real frente ao 
dólar, enquanto o índice Dow Jones 
valorizou-se 8%, em decorrência dos 
sinais de recuperação da economia 
americana. Desde a abertura de capital 

em 1999, o retorno total médio das 
ações foi de 22% ao ano. 

O volume financeiro médio diário 
totalizou o equivalente a R$ 89 
milhões/dia, situando-se 27% acima da 
média registrada 2013, consideradas 
as negociações dos papéis da 
companhia na BM&FBovespa e na Bolsa 
de Valores de Nova York (NYSE). No 
mesmo período, o volume financeiro 
de negócios da Companhia registrou 
significativo aumento de 27%, 
avançando de uma média diária de 
R$70 milhões/dia em 2013 para R$89 
milhões/dia em 2014. 

A Ultrapar 
encerrou o 
ano de 2014 
com valor de 
mercado de 
R$ 29 bilhões. 
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O valor de mercado da Ultrapar foi 
estimado em R$ 29 bilhões, no exercício 
consolidado de 2014, o que representa 
uma desvalorização de 6% e relação a 
2013, apesar do crescimento de 8% no 
EBITDA e 2% no lucro líquido.

Em linha com a diretriz que prevê 
maior transparência no relacionamento 
com os investidores, ao longo de 
2014, a companhia realizou cerca 
de 450 encontros interativos com 
representantes do público investidor.

O Conselho de Administração da 
Ultrapar deliberou o pagamento de  
R$ 779 milhões em dividendos (R$ 0,71 
por ação), referentes ao exercício de 
2014. O montante, 5% acima do ano 
anterior, representa um dividend yield 
anualizado de 3% sobre o preço médio 
das ações em 2014.

Como previsto em seu estatuto, a 
Ultrapar assegura aos acionistas um 
dividendo mínimo anual de 50% do 
lucro líquido ajustado, calculado nos 
termos da Lei das Sociedades por Ações. 
Nos 15 anos como companhia aberta, a 
Ultrapar já pagou mais de R$ 4,7 bilhões 
em dividendos.
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INVESTIMENTOS

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

A Ultrapar deu sequência, em 2014, a 
uma estratégia de investimentos voltada 
à continuidade de crescimento de 
escala e competitividade, servindo cada 
vez melhor um número crescente de 
clientes. Os investimentos, líquidos de 
desinvestimentos, totalizaram R$ 1.220 
milhões em investimentos orgânicos, R$ 720 
milhões na aquisição da Extrafarma e R$ 28 
milhões de investimentos na ConectCar.

IPIRANGA
R$ 815 milhões, sendo R$ 354 milhões na 
expansão de sua rede de postos (através 
do embandeiramentos e abertura de 
novos postos) e de franquias am/pm 
e Jet Oil, com foco nas regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Norte, R$ 67 milhões na 
ampliação da sua infraestrutura logística 
para atender a demanda crescente, através 
da construção e ampliação de bases de 
operação, R$ 73 milhões em modernização, 
principalmente em bases logísticas e R$ 321 
milhões na manutenção de suas atividades, 
principalmente em renovação de contratos 
de sua rede de distribuição e reforma 
de postos. Do total dos investimentos 
realizados pela Ipiranga, R$ 810 milhões 
se referem a imobilizações e adições ao 

intangível, e R$ 5 milhões são referentes 
a liberação de financiamentos a clientes, 
líquidos de repagamentos.

OXITENO
R$ 114 milhões, principalmente na 
continuidade da expansão da capacidade 
produtiva em Coatzacoalcos, no México, 
e na manutenção de suas unidades 
produtivas.

ULTRAGAZ
R$ 181 milhões, direcionados 
principalmente para novos clientes do 
segmento granel, reposição de vasilhames e 
manutenção das bases de engarrafamento, 
além de R$ 10 milhões destinados 
à construção de uma nova base de 
engarrafamento em São Luís (MA).

ULTRACARGO
R$ 26 milhões em 2014, direcionados 
principalmente à modernização e 
manutenção dos seus terminais.

EXTRAFARMA
R$ 57 milhões, destinados à abertura de 
novas lojas, manutenção e construção do 
novo centro de distribuição no Ceará.

A Ultrapar deu 
sequência, em 
2014, a uma 
estratégia de 
investimentos 
voltada à 
continuidade 
de crescimento 
de escala e 
competitividade.
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INVESTIMENTOS 
PREVISTOS 

O plano de investimentos da Ultrapar para 
2015, excluindo aquisições, totaliza R$ 1.418 
milhões, demonstrando a continuidade 
de boas oportunidades para crescimento 
por escala e ganhos de produtividade, 
assim como a modernização das operações 
existentes.

Do total, R$ 922 milhões serão investidos 
pela Ipiranga: R$ 357 milhões para manter 
o ritmo de expansão da sua rede de postos 
(através de embandeiramentos e abertura 
de novos postos) e de franquias am/pm 
e Jet Oil, com foco nas regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Norte, e em novos 
centros de distribuição para atender as 
lojas de conveniência, R$ 75 milhões na 

Plano de investimentos 

orgânicos¹ (R$ milhões) 2015 (O)

 Ipiranga 922
 Oxiteno 121
 Ultragaz 187
 Ultracargo 49
 Extrafarma 112
 Outros 27
Total 1.418

1 Líquidos de desinvestimentos

ampliação da sua infraestrutura logística 
para atender à demanda crescente, 
através principalmente da construção de 
bases de operação, R$ 142 milhões em 
modernização, principalmente em bases 
logísticas e sistemas de informação e R$ 348 
milhões na manutenção de suas atividades, 
principalmente na renovação de contratos 
de sua rede de distribuição e reforma de 
postos.

A Oxiteno planeja investir R$ 121 milhões 
na manutenção de suas unidades 
produtivas e em sistemas de informação 
visando à maior produtividade.

A Ultragaz planeja investir R$ 187 
milhões na captura de novos clientes no 
segmento granel, construção, ampliação e 
manutenção de bases de engarrafamento e 
na reposição e aquisição de vasilhames.

A Ultracargo prevê investimentos de 
R$ 49 milhões, com destaque para a 
modernização, adequação e manutenção da 
infraestrutura dos terminais existentes e na 
potencial expansão do terminal de Itaqui, 
que deverá entrar em operação em 2016.

Por fim, na Extrafarma estão previstos 
R$ 112 milhões em investimentos, 
principalmente na aceleração de abertura 
de novas lojas e na manutenção de suas 
atividades.

O plano de 
investimentos 
da Ultrapar para 
2015, excluindo 
aquisições, 
totaliza R$ 1.418 
milhões.
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PERSPECTIVAS

RESULTADOS E PERSPECTIVAS

Apesar do cenário econômico permanecer 
desafiador, reiteramos nossa expectativa de 
crescimento para 2015 e no longo prazo, 
com base nas características dos nossos 
negócios e no planejamento e execução 
consistentes de nossa estratégia. 

Na Ipiranga, os fortes e consistentes 
investimentos na ampliação da rede 
de postos e infraestrutura logística 
relacionada, com foco nas regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Norte, continuarão a 
potencializar os benefícios do crescimento 
da frota de veículos no Brasil e da 
redução da informalidade. Além disso, a 
empresa continuará focando em ações de 
diferenciação, baseada na ampliação da 
oferta de produtos, serviços e conveniência, 
visando a fidelizar os clientes atuais e 
aumentar a base de consumidores, que 
passam a ter produtos e serviços de maior 
valor agregado, enquanto o revendedor 
ganha uma fonte adicional de receita e um 
posicionamento diferenciado, maximizando 
assim a rentabilidade da cadeia como um 
todo, inclusive da Ipiranga. 

A Oxiteno continuará com o foco em 
inovação, através do desenvolvimento 
de novos produtos, e seguirá capturando 
benefícios decorrentes da maturação dos 
investimentos realizados para a expansão 
da capacidade de produção no Brasil. 

A Ultragaz continuará focada em colher 
os benefícios advindos dos investimentos 
na captura de novos clientes e na gestão 
constante de custos e despesas. 

A Ultracargo, por sua vez, continuará focada 
na captura dos benefícios das expansões de 
capacidade de seus terminais já operados, 
e seguirá atenta a oportunidades derivadas 
da crescente demanda por armazenagem 
de granéis líquidos. 

Na Extrafarma, continuaremos focados na 
expansão mais acelerada da companhia, 
que passa a ser implementada em 2015.

A Ipiranga 
continuará 
focando em 
ações de 
diferenciação, 
baseada na 
ampliação 
da oferta de 
produtos, 
serviços e 
conveniência.
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