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Buscamos ampliar o escopo do 
relatório anual nesse ano, incluindo 
indicadores de desempenho 
socioambiental.

É com satisfação que apresentamos 
nosso relatório de atividades de 2016. 
O reporte tem como base a relevância 
dada à transparência institucional e às 
melhores práticas de comunicação com 
os públicos com os quais a Companhia 
se relaciona. A publicação apresenta 
os principais resultados alcançados em 
2016 pelo Ultra e por seus negócios – 
Ipiranga, Oxiteno, Ultragaz, Ultracargo e 
Extrafarma –, os projetos de destaque, 
seu desempenho econômico-financeiro 
e informações referentes aos cinco pilares 
de sustentabilidade: Segurança, Meio 
Ambiente, Pessoas, Produtos e Serviços e 
Cadeia de Valor. Esses temas foram definidos 
a partir das diretrizes corporativas e são 
acompanhados por todos os negócios da 
Companhia. Devido às especificidades de 
mercado, cada um dos negócios também 
mantém políticas próprias relacionadas à 
sua atuação socioambiental.

Inspirados pelas principais tendências 
na divulgação de resultados, como 
a metodologia da Global Reporting 
Initiative (GRI) e os princípios para 
o relato integrado, da International 
Integrated Reporting Initiative (IIRC), 
buscamos ampliar o escopo do 

Apresentação

relatório anual, aumentando o número 
de indicadores de desempenho 
socioambiental. As informações 
relacionadas aos nossos pilares de 
sustentabilidade foram definidas 
levando em conta o nível de maturidade 
da Companhia no levantamento e 
acompanhamento dessas informações 
e a relevância desses dados para os 
públicos de relacionamento. Todas 
as empresas relatam ao Ultra seu 
desempenho nos temas priorizados. 
Não foi possível, entretanto, obter 
alguns indicadores da Extrafarma, 
especialmente os de gestão ambiental. 
A empresa foi incorporada ao Ultra em 
2013 e há um trabalho em execução 

para padronizar essas informações, 
alinhando ao que os demais negócios já 
monitoram.

Acreditamos que apresentar detalhes 
sobre a nossa performance em 
sustentabilidade é um primeiro passo 
para a aproximação entre esses diferentes 
aspectos da Companhia, mesmo sem o 
atendimento completo dos requisitos 
expressados nessas metodologias. O 
intuito é apresentar uma visão mais 
completa a respeito de desempenho e do 
valor que o Ultra gera para os stakeholders.

produtos  
e servIços

cadeIa de 
valor 

As informações 
socioambientais estão 
sinalizadas por meio de 
seus respectivos ícones 
ao longo da publicação. 

ONdE ENcONTRAR

seGurança meIo ambIente pessoas

cINcO pILAREs dE sUsTENTAbILIdAdE
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“Seguir nosso planejamento 
estratégico e investir em nossos 
colaboradores, a despeito dos 
recuos do mercado e das incertezas 
políticas, é marca do Ultra” 

A forçA do nosso modelo  
de gestão

Em mais um ano de cenário 
macroeconômico desafiador no Brasil, o 
Ultra mostrou a consistência de sua gestão 
e a robustez de seus negócios. Assim como 
qualquer outra companhia cujo principal 
mercado é o Brasil, sofremos impactos 
nesse contexto, em especial nos negócios 
mais ligados ao desempenho econômico. 
No entanto, demos prosseguimento 
à execução de nossos planos e ações, 
embasados por nossa visão de futuro 2022.

Não abdicamos de nossa estratégia de 
investimento, mesmo nesse ano de 
profunda recessão, com queda significativa 
do PIB, da renda da população e dos níveis 
de emprego. Ao contrário, mantivemos e 
ampliamos nossa estratégia corporativa de 
desenvolvimento de líderes e das equipes 
e de fortalecimento da nossa cultura 
organizacional.

Seguir nosso planejamento estratégico e 
investir em nossos colaboradores, a despeito 
dos recuos do mercado e das incertezas 
políticas, sempre com responsabilidade 
e disciplina de alocação de capital, é 
marca do Ultra. Estamos sempre atentos 
a oportunidades de projetos que trarão 
benefícios futuros e nos farão acelerar 
quando a economia voltar a crescer.

Em 2016, analisamos e executamos 
iniciativas e projetos que nos permitiram 
estabelecer novos caminhos de crescimento 
imediato e futuro para nossos negócios. 
Foram três importantes transações 
anunciadas. No segmento de distribuição 
de combustíveis, assinamos contrato para 
a aquisição da ALESAT e, em distribuição 
de GLP, a da Liquigás. Com a Chevron, uma 
das maiores empresas mundiais do ramo 
energético, formaremos um novo negócio 
em lubrificantes. Todos esses passos foram 
dados com base em nosso modelo de 

Mensagem da 
administração

negócio e casados com a estratégia de 
cada um de nossos negócios e do Ultra. 
Realizamos ainda um plano vigoroso de 
investimentos na ordem de R$ 1,9 bilhão, 
36% maior que o de 2015.

A Ipiranga focou sua estratégia na abertura 
de postos, no fortalecimento dos nossos 
parceiros revendedores e na ampliação da 
infraestrutura de distribuição. Encerramos o 
ano com 7.563 postos Ipiranga, 333 a mais 
do que em 2015. Outro aspecto evidente 
da estratégia da Ipiranga é a diferenciação 
por meio de inovação e conveniência. Em 
2016, esta estratégia se materializou com o 
investimento em 256 novas franquias am/
pm, 128 unidades Jet Oil, 163 padarias, 138 
beer caves, entre outras iniciativas que visam 
oferecer maior valor, praticidade e qualidade 
aos nossos revendedores e clientes. Todas 
essas iniciativas levaram a um crescimento 
de 2% na receita líquida e 11% no EBITDA 
em comparação ao ano anterior.

Na oxiteno, o ano foi de avanço na 
internacionalização por meio da expansão 
nos Estados Unidos. Evoluímos no 
desenvolvimento da nova planta em 
Pasadena, no Texas, e essa implantação 
se estenderá por 2017. Isso permitirá à 
Oxiteno competir com maior efetividade 
no importante mercado de tensoativos 

norte-americano. Além da realização de 
projetos com vistas ao crescimento futuro, 
progredimos também nas atividades 
relacionadas à inovação, com a introdução 
de 66 novas soluções ao nosso portfólio. 
Apesar do aumento de 2% no volume 
de vendas em 2016, a receita líquida da 
empresa foi 9% menor, principalmente 
devido à depreciação média do dólar, o que 
levou também à queda de 38% no EBITDA.

Inovação e excelência operacional 
foram o foco da Ultragaz para o ano. A 
empresa deu prosseguimento às ações 
baseadas na sua estratégia de crescimento 
e aprimoramento da rede de revendas, 
na diferenciação de seus serviços com 
o apoio de tecnologia e sistemas de 
informação e também na criação de 
novos canais de comercialização. Na parte 
operacional, investimos em uma nova 
base de engarrafamento em Juazeiro (BA), 
com o objetivo de aumentar a eficiência 
na distribuição de botijões e os serviços 
oferecidos à população da região. Como 
resultados, obtivemos uma receita líquida 
16% superior ao ano de 2015 e o EBITDA, 
25% maior.

Em 2016, a Ultracargo foi beneficiada por 
uma forte movimentação de combustíveis 
nos portos. Esse crescimento de mercado 

somado à recuperação parcial da empresa 
após o incêndio em Santos, em 2015, 
permitiu resultados bastante positivos. A 
receita líquida do negócio subiu 13%. O 
EBITDA evoluiu 7%, excluindo a operação 
de Santos e os valores investidos para a 
recuperação após o incêndio.

Relançamos a marca extrafarma, 
firmando um novo posicionamento que 
reforça os atributos de confiança e maior 
proximidade no relacionamento com 
clientes. Nas lojas, essas características 
foram traduzidas em um novo layout e 
elevação do padrão de gestão de varejo 
farmacêutico, proporcionando maior 
comodidade e uma melhor experiência de 
compra aos nossos clientes. Renovados, 
estamos agora acelerando a expansão nas 
regiões Norte e Nordeste e gradualmente 
para outras regiões do Brasil, com a abertura 
de 71 novas lojas em 2016, totalizando 315 
distribuídas em 10 estados ao final do ano. 

No ano, o EBITDA registrado foi 29% maior 
do que o registrado em 2015.  

Todas as ações e iniciativas que nos levaram 
a esses resultados estão alinhadas com 
nosso modelo de gestão, que nos orienta 
e nos motiva – líderes e colaboradores 
– a fazer do Ultra uma companhia com 
equipe de alto desempenho, referência de 
negócio ético, saudável financeiramente e 
altamente comprometida com a sociedade 
e o meio ambiente. Esse comprometimento 
socioambiental caminha alinhado com 
nossos negócios, conscientes de nossa 
responsabilidade empresarial com o 
desenvolvimento do País.

Paulo g. A. Cunha (Presidente do 
Conselho de Administração) e thilo 
mannhardt (diretor presidente)

R$ 1,9
bilhão
foi investido em 
2016, volume 36% 
maior do que no 
ano anterior 
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O Ultra

neste capítulo

Presente em setores-chave 
para o País, os negócios 
do Ultra apresentaram 
resultados consistentes em 
ano desafiador

•	 O	Ultra
•	 Destaques	2016
•	 Principais	Indicadores
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80	anos
o Ultra completa 
em 2017. Com 15 
mil funcionários, 
é um dos maiores 
grupos do Brasil

O Ultra é uma companhia multinegócios, 
líder em atuação nos segmentos em que 
está presente e um dos maiores grupos 
empresariais do Brasil. A empresa tem uma 
grande abrangência, estando presente 
em quase todos os estados brasileiros, 
e operações em outros oito países. Seus 
negócios têm grande capilaridade e 
apoiam-se na governança corporativa e 
solidez financeira do Ultra, com o objetivo 
de garantir a perenidade da Companhia, 
em posição privilegiada mesmo em 
cenários macroeconômicos adversos.

O Ultra

Prestes a completar 80 anos, em 2017, o 
Ultra tem 15 mil funcionários. Desde 1999, 
a Companhia mantém ações listadas 
nas bolsas de São Paulo e de Nova York, 
com ADRs Nível III, e, em 2011, ingressou 
no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, o 
segmento da bolsa brasileira que exige 
um padrão de governança corporativa 
altamente diferenciado.

  Centro-Oeste

  Sul

  Norte 

  Nordeste 

  Sudeste

31%

38%

7%

18%

pREsENçA NAcIONAL
% DE COLABORADORES POR REGIÃO

2%

Os negócios da Companhia são 
líderes em seus segmentos de 
atuação

PresençA estrAtégICA 
Por meio de seus cinco negócios, o Ultra 
está presente em quase todos os estados 
do Brasil e no Distrito Federal, em um 
total de 85% de todos os municípios 
brasileiros, além de oito países.

A Ipiranga, que distribui e comercializa 
combustíveis e lubrificantes, chegou 
ao final de 2016 com 54 bases e 
pools de distribuição e 7.563 postos 
revendedores em todo o País.

A oxiteno, empresa de especialidades 
químicas, possui seis unidades 
industriais no Brasil – Mauá (SP), 
Suzano (SP), Tremembé (SP), Triunfo 
(RS) e duas em Camaçari (BA) –, três 
no México (Coatzacoalcos, Guadalajara 
e San Juan del Río), e outras três em 
Uruguai, Venezuela e Estados Unidos. 
Está presente também na Argentina, 

Colômbia, Bélgica e China por meio de 
escritórios comerciais.

A Ultragaz, a maior distribuidora de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP) do Brasil, 
possui 18 bases de engarrafamento, 19 
bases para estocagem e distribuição 
de produto e uma rede de cerca de 5,8 
mil revendedores independentes, que 
atendem 11 milhões de domicílios no 
segmento envasado e 52 mil clientes 
industriais e residenciais no segmento 
granel.

9 PAÍSES  
4% COLABORADORES INTERNACIONAIS

A Ultracargo, empresa de 
armazenagem de granéis líquidos, está 
presente em seis portos brasileiros – 
Itaqui (MA), Suape (PE), Aratu (BA), Rio 
de Janeiro (RJ), Santos (SP) e Paranaguá 
(PR).

A extrafarma, varejo farmacêutico, 
chegou ao final de 2016 com 315 lojas 
em 10 estados, a maior parte deles nas 
regiões Norte e Nordeste.  

pARTIcIpAçãO dE MERcAdO¹ (%) IpIRANgA ULTRAcARgO2 ULTRAgAz ExTRAfARMA3

20,4% 27,1% 23,8% 12,2%
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1. Não há indicador público de participação de mercado no caso da Oxiteno, pois a empresa não possui concorrentes diretos, 
que produzem exatamente e exclusivamente os mesmos produtos, desta forma compartilha o mercado com diversas em-
presas. Qualitativamente, é possível dizer que a Oxiteno é líder nas áreas de tensoativos e especialidades químicas na América 
Latina, oferecendo soluções para os segmentos de Agroquímicos, Cuidados Pessoais, Limpeza Doméstica e Institucional, 
Petróleo e Gás, Produtos de Performance e Tintas e Revestimentos.
2. Considera dados de movimentação ABTL (Associação Brasileira de Terminais de Líquidos). 
3. Participação de mercado na sua região de atuação.



de crescimento médio 
anual da receita nos 
últimos cinco anos

10%

de crescimento médio 
anual de EBITDA nos 
últimos cinco anos

16% 

Us$750 milhões 
Emissão de bond de

de crescimento médio 
anual de lucro líquido 
nos últimos cinco anos

13% 
investidos em cinco 
anos nos negócios 

R$6,8
bilhões 

Destaques 2016

6.006

6.547

7.727

7.974

8.559

pATRIMôNIO LÍqUIdO 
R$ MILhõES

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

3.084

3.426

3.975

4.928

5.715

ENdIvIdAMENTO LÍqUIdO 
R$ MILhõES

2012

2013

2014

2015

2016

1,3x

1,2x

1,3x

1,2x

1,4x

dÍvIdA LÍqUIdA/EbITdA

2012 2013 2014 2015 2016

EBITDA 2.411 2.918 3.158 3.953 4.217

Lucro líquido 1.027 1.229 1.251 1.513 1.571

EvOLUçãO dO EbITdA E dO LUcRO LÍqUIdO cONsOLIdAdO  
R$ MILhõES

dIvIdENdO pAgO pOR AçãO (R$)

2012 2013 2014 2015 2016

1,17 1,37 1,42 1,60 1,67
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R$ MILhõEs 2012 2013 2014 2015 2016

ultra

Receita líquida 53.869 60.940 67.736 75.655 77.353

EBITDA 2.411 2.918 3.158 3.953 4.217

Lucro líquido 1.027 1.229 1.251 1.513 1.571

Investimentos2 1.310 1.089 1.220 1.352 1.858

Dividendos declarados 627 744 779 871 907

Lucro por ação (R$) 1,91 2,29 2,28 2,76 2,88

Dividendos por ação (R$) 1,17 1,37 1,42 1,60 1,67

IpIranGa

Volume de vendas (mil m3) 23.364 24.758 25.614 25.725 23.507

Receita líquida 46.829 53.384 58.830 65.350 66.407

EBITDA 1.653 2.030 2.288 2.769 3.080

Investimentos 942 746 815 872 1.065

EBITDA R$/m3 71 82 89 108 131

oXIteno

Volume de vendas (mil t) 761 776 780 725 738

Receita líquida 2.929 3.278 3.414 4.082 3.701

EBITDA 352 441 404 740 459

Investimentos 115 139 114 131 288

EBITDA US$/t 235 263 240 306 178

ultraGaz

Volume de vendas (mil t) 1.681 1.696 1.711 1.697 1.760

Receita líquida 3.847 3.982 4.091 4.621 5.366

EBITDA 246 281 306 357 447

Investimentos 157 151 181 220 225

EBITDA R$/t 146 165 179 210 254

R$ MILhõEs 2012 2013 2014 2015 2016

ultracarGo

Armazenagem média (mil m3) 614 696 715 655 672

Receita líquida 294 332 346 316 355

EBITDA 143 158 167 26 171

Investimentos 82 37 26 24 79

eXtraFarma3

Número de lojas 223 254 315

Receita bruta 1.171 1.417 1.674

EBITDA 30 29 37

Investimentos 57 81 143

mercado de capItaIs

Volume financeiro médio/dia  
(R$ mil)4 55.498 69.874 88.577 136.671 132.999

Cotação BM&FBOVESPA (R$/ação) 46,29 55,95 51,45 60,45 68,45

Cotação NYSE (US$/ADR) 22,28 23,65 19,07 15,25 20,74

1. As informações financeiras 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 ao 
Ultra correspondem às informações consolidadas da Companhia. As informações financeiras da Ipiranga, Oxiteno, Ultragaz, 
Ultracargo e Extrafarma são apresentadas sem eliminação de transações realizadas entre as sociedades. Exceto quando indi-
cado, todos os números estão apresentados em R$ milhões.
2. Investimentos orgânicos.
3. Em 2014, referente aos onze meses, de fevereiro a dezembro.
4. O volume financeiro médio/dia apresentado inclui a soma das negociações ocorridas na BM&FBOVESPA e NYSE. 

Desempenho Financeiro1
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25%

28%

23%

10%

14%

Principais  
indicadores

EcONôMIcO

dIstrIbUIção de vAlor 
A Demonstração de Valor Adicionado 
(DVA) expressa a soma da riqueza 
econômica gerada pela Companhia, 
distribuída entre os diferentes públicos 

que contribuíram para o resultado. O 
Ultra gerou, em 2016, o valor adicionado 
de R$ 6,4 bilhões, distribuídos da 
seguinte forma:

  Lucros retidos

  Acionistas

  Terceiros

  Governo 

  Funcionários

Companhia foi uma das que mais  
gerou retorno positivo a investidores  
e lucratividade superior, segundo  
Agência Estado/Economática

PrêmIos e reConheCImentos 2016 
As atividades do Ultra têm sido 
reconhecidas com premiações que 
ressaltam, entre outros aspectos, a criação 
consistente de valor aos acionistas, aliada 

a práticas diferenciadas de governança 
e gestão. A seguir, os principais 
reconhecimentos obtidos pelo Ultra  
e seus negócios em 2016:

O Ultra foi representado por dois de seus 
negócios, eleitos os melhores em seus setores. A 
Ipiranga foi escolhida pela sexta vez consecutiva a 
melhor empresa do setor de Atacado, e a Oxiteno 
conquistou o primeiro lugar do setor Química e 
Petroquímica. A Ultragaz, que conquistou a quarta 
colocação no setor Varejo, em 2014, ficou em 
terceiro lugar neste ano.

O Ultra foi reconhecido pelo seu relacionamento 
com investidores em pesquisa realizada pela 
publicação em agosto de 2016. No segmento 
Óleo, Gás e Petroquímicos na América Latina, a 
Companhia recebeu o primeiro lugar nas categorias 
de melhor CEO, melhor CFO, reunião com analistas, 
Programa de RI e melhor site de RI. 

43ª EdIçãO dO ANUáRIO MAIOREs  
E MELhOREs dA REvIsTA ExamE 

REvIsTA InstItutIonal InvEstor

A Companhia recebeu um Golfinho de Prata 
categoria Mídia Online – Filmes Corporativos, 
nesse que é o maior festival de filmes corporativos 
do mundo. A premiação foi destinada ao vídeo 
Escolhas, iniciativa do programa de Ética e 
Compliance do Ultra (leia mais na página 26).

CannEs CorporatE mEdIa  
& tv awards

gUIA ExAME dE sUsTENTAbILIdAdE

O Ultra é reconhecido por suas práticas responsáveis 
de gestão ambiental pelo CDP, organização 
internacional que incentiva e provê um sistema 
global para que as empresas e cidades meçam, 
divulguem, gerenciem e compartilhem informações 
sobre o meio ambiente. 

O Ultra ficou em terceiro lugar na premiação, 
parceria da Agência Estado com a provedora de 
informações financeiras Economática. São analisados 
sete indicadores financeiros que selecionam as 10 
empresas que geraram, no ano, retorno positivo a seus 
investidores e lucratividade superior ao conjunto das 
empresas brasileiras de capital aberto em 2015. 

Carbon dIsClosurE program (cdp) 

16° pRêMIO broadCast 
EMpREsAs 

O Ultra foi eleito Empresa-modelo na categoria 
Varejo em 2016. A publicação deu destaque ao 
programa Saúde na Estrada, da Ipiranga, com ações 
que incentivam práticas de qualidade de vida 
para os caminhoneiros e moradores do entorno 
das estradas. Os outros negócios também foram 
ressaltados por diversas ações. A Oxiteno foi 
destacada por sua gestão hídrica, e a Ultragaz levou 
cinema a 125 mil pessoas de 22 estados em quatro 
anos por meio de carretas itinerantes. 
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MERcAdO dE cApITAIs

2012 55

2013 70

2014 89

2015 137

2016 133

Volume diário negociado (R$ Milhões)

25

30

29

34

2012

2013

2014

2015

2016 38

Valor de mercado1 (R$ Bilhões)

1. Calculado a partir do valor  
da ação no último dia do ano.



Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Extrafarma corporativo Ultra

2014 2.764 1.809 613 3.636 4.711 440 13.973

2015 2.864 1.806 596 3.603 5.269 459 14.597

2016 2.903 1.903 645 3.610 5.670 442 15.173

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR EMPRESA¹
pEssOAs

EMISSõES DE GEE
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1. Não foram contabilizados estagiários.

Ano Ipiranga Oxiteno1 Ultracargo2 Ultragaz corporativo

2014 17.295 590.947 6.107 23.901 191

2015 18.543 587.882 30.089 21.080 186

2016 18.456 568.307 7.466 16.033 191

Emissões de gases do efeito estufa (escopos 1 e 2) (tCO
2
e)

1. Valores correspondentes às emissões de todas as unidades industriais da Oxiteno, exceto a 
de Pasadena (Estados Unidos). Em 2015, houve a inclusão das unidades de México, Venezuela 
e Uruguai, anteriormente apenas as unidades do Brasil eram relatadas. A Oxiteno e a White 
Martins implantaram em 2016 um projeto para comercialização e purificação do CO

2
 gerado 

na produção de óxido de eteno.
2. Até 2014, o escopo do indicador contemplava o Terminal de Paulínia (SP), desativado em 
2015. Em 2015, a Ultracargo também contabilizou as emissões decorrentes da queima de 
produtos no incêndio de Santos, por isso, o valor sofreu alteração significativa.

TAXA DE ACIDENTES COM AFASTAMENTO1  

(POR MILhÃO DE hORAS TRABALhADAS)

2
0

14

4,4

1,9

2,7

4,0

n.d.

  Ipiranga

  Oxiteno

  Ultracargo

  Ultragaz

  Extrafarma

2
0

16

4,0

1,0

1,8

2,4

0,1

2
0

15

3,6

3,1

3,7

2,8

5,5

1. Taxa é calculada com base no nº de 
acidentes/hh (Calculado conforme NBR 
14280) da quantidade de funcionários em 
31/12/2016.

sEgURANçA

AMbIENTAL



fundamentos 
da gestão

neste capítulo

•	 Governança	Corporativa
•	 Ética	e	Compliance
•	 Gestão	de	Riscos

Ultra tem ações na 
BM&FBOVESPA e na Bolsa 
de Nova York e mantém 
histórico de boas práticas 
de governança
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  Ultra S.A. Participações

   Aberdeen Asset 
Management PLC1

   Parth do Brasil 
Participações Ltda. 

  Ações em tesouraria

  Outros

22%

8%

8%

2%

61%

cOMpOsIçãO AcIONáRIA – 
ULTRApAR pARTIcIpAçõEs s.A.

Direitos políticos e econômicos 
iguais para todos os acionistas – 
“one share one vote”

cULTURA dE bOAs pRáTIcAs

dos conselheIros são 
Independentes 

67% 

Membro-fundador do Latin 
American Corporate Governance 
Roundtable Companies Circle

Integrante do MSCI Global 
Sustainability Index Series

Em contínua evolução, o Ultra 
implantou uma nova metodologia de 
gestão integrada de riscos em 2016

A gestão do Ultra é conduzida por uma 
sólida estrutura de governança corporativa, 
hábil em conjugar os interesses de 
acionistas e gestores para gerar valor 
a clientes, colaboradores e sociedade, 
sempre tendo em vista a perenidade e a 
rentabilidade do negócio em longo prazo.

Os gestores de negócios do Ultra são 
também acionistas e recebem remuneração 
variável em contrapartida ao alcance de 
metas crescentes, estabelecidas por meio 
de critérios de geração de valor econômico 
(Economic Value Added – EVA), indicador 
utilizado internamente desde 2001. Essa 
ferramenta faz com que a empresa invista 
em negócios não apenas lucrativos ou com 
EBITDA positivo, mas com retornos acima 
do custo de capital, considerando também 
a análise de aspectos de sustentabilidade 
corporativa do projeto.

A cultura de dono perpassa toda a 
liderança do Ultra e é compartilhada em 
todos os níveis hierárquicos, orientando 

Governança 
corporativa

o desenvolvimento dos negócios. Além 
do compromisso com o crescimento da 
Companhia, os colaboradores também 
partilham o comprometimento com a ética 
nos negócios em todas as suas esferas.

As práticas de governança seguem em 
contínua evolução. Em 2016, o Ultra 
desenvolveu e implantou uma nova 
metodologia de gestão integrada de 
riscos, o que resultou em um novo 
modelo de matriz de riscos, redefinindo 
responsabilidades e o compartilhamento 
de informações. Estas práticas também 
evoluíram com o Programa de Ética 
e Compliance do Ultra, ao qual foram 
acrescentadas novas políticas corporativas, 

como a Política Concorrencial, a Política 
para Conflito de Interesses e a atualização 
da Política de Divulgação de Fatos 
Relevantes e a Política de Negociação 
com Valores Mobiliários. Todas essas 
iniciativas se integram a um ambiente de 
controles internos estabelecido ao longo da 
existência do Ultra, que tem evoluído com 
a supervisão direta das mais altas instâncias 
da Companhia, e que conta com auditorias 
internas e externas que buscam garantir a 
sua integridade.

diretoria executiva: 
1. Leocadio de Almeida Antunes Filho - 2. Thilo Mannhardt - 3. André Pires de Oliveira Dias. 
4. Pedro Jorge Filho - 5. João Benjamin Parolin - 6. Ricardo Isaac Catran - 7. André Covre.

1 2

4 5 6 7

3
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1. Gestora de investimentos sediada na Inglaterra (conforme Notificação de Participação de 
Acionista Relevante informada pelos respectivos fundos). 
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1. Posição a partir de maio/2017, anteriormente ocupada 
por Lucio C. A. Filho.
2. Membro que assumiu seu cargo a partir de abril/2017.
* Conselheiros Independentes.
**A partir de fevereiro/2017.
***A partir de março/2017.

nota: Em 21 de junho de 2017, o Ultra anunciou a 
sucessão na presidência executiva. Frederico Curado 
assumirá como Diretor Presidente da Companhia a partir 
de 02 de outubro sucedendo a Thilo Mannhardt, que 
ocupa a posição desde 01 de janeiro de 2013.



Um programa multidisciplinar 
reforça os aspectos 
comportamentais e tem fortes 
elementos de comunicação, 
diferentes formas de treinamento,  
controles e auditorias.

O Ultra acredita que ser referência 
mundial em multinegócios também passa 
por ética, valores e forte governança 
corporativa, a fim de assegurar a 
reputação construída pela Companhia 
ao longo de seus quase 80 anos. Por 
esse motivo, o Ultra tem desenvolvido 
seu Programa de Ética e Compliance 
para conscientizar e educar seus 15 mil 
colaboradores sobre os temas corrupção, 
não conformidades nos negócios e 
comportamentos antiéticos, agindo de 
acordo com os princípios do Código de 
Ética e as políticas corporativas do Ultra.

O Código de Ética teve sua primeira 
versão publicada em 2004 e em 2014 
foi totalmente revisado, ocasião em 
que também foi lançada a Política 
Anticorrupção do Ultra, que orienta e 
normatiza as diretrizes da chamada Lei 
da Empresa Limpa, nº 12.846, publicada 
em 2013, e outras diretrizes internacionais 
para o combate à corrupção.

O programa é multidisciplinar e 
reforça, principalmente, os aspectos 
comportamentais. Sua aplicação estimula 
o engajamento aos princípios do Ultra, 
às diretrizes de conduta e às melhores 
práticas empresariais, através de fortes 
elementos de comunicação, diferentes 
formas de treinamento e controles 
instrumentais, além de monitoramentos  
e auditorias.  

Sua governança é de responsabilidade 
do Comitê de Conduta, órgão que 
responde diretamente ao Conselho de 
Administração e que é presidido por 
um executivo externo e independente. 
Formam o comitê as diretorias 
Superintendente Financeira, de 
Controladoria, Jurídico Corporativo 
e de Riscos, Compliance e Auditoria, 
que também coordena as atividades 
do programa. Esta composição 
multidisciplinar e complementar 
possibilita uma discussão equilibrada, 

Ética e 
compliance

abordando diferentes ângulos das 
questões endereçadas ao Comitê de 
Conduta.

Como forma de integrar as 
diversas instâncias de governança, 
representantes do Comitê de Conduta 
se reúnem com o presidente, com o 
Comitê de Auditoria e com o Conselho 
de Administração, ocasião em que 
há um intercâmbio de informações 
e de iniciativas conjuntas para o 
fortalecimento do ambiente de 
controles e da cultura do Ultra.

treInAmento, engAjAmento  
e AUdItorIA 
Entre 2015 e 2016, o programa promoveu 
diversas iniciativas de treinamento 
envolvendo a sua diretoria e lideranças, 
que passaram por palestras com 
especialistas, treinamentos presenciais e 
online, comunicados e tutoriais, além do 
atendimento às orientações enviadas ao 
Canal Aberto, sempre abordando temas 
e diretrizes das políticas corporativas que 
normatizam os princípios do Código  
de Ética.

Neste período, foram abordados temas 
como ética e conduta, corrupção e 
relacionamento com agentes públicos, 
más práticas concorrenciais, divulgação 
de fatos relevantes, negociação de valores 
mobiliários, dentre outros.

Neste esforço também foram 
produzidos filmes com mensagens da 
Diretoria, reforçando o tom do topo 
da organização, e filmes motivacionais 
sobre os temas das políticas corporativas. 
Em 2015, a empresa produziu o filme 
Escolhas, que retrata situações associadas 
ao tema da corrupção. Interativo, o vídeo 
estimula os funcionários a escolherem 
diferentes caminhos na história e 
descobrir as consequências que isso 
acarreta na vida profissional, pessoal 
e familiar. Este filme foi premiado no 
festival de Cannes Corporate Media & TV 
Awards na categoria Mídia Online – Filmes 
Corporativos, nesse que é o maior festival 
de filmes corporativos do mundo, cujo 
reconhecimento sinaliza a seriedade 
dos investimentos na comunicação das 
nossas diretrizes.

Já em 2016, foi produzido um novo filme, 
8 de outubro, com objetivo de fortalecer a 
consciência sobre o tema de cartel e más 
práticas concorrenciais. Neste filme, a filha 
de um executivo de uma grande empresa, 
acusada de fazer cartel com concorrentes, 
tenta entender o que levou seu pai a 
cometer tal crime.

As ações de treinamento e 
comunicação buscam atingir o aspecto 
comportamental, promovendo 
engajamento, que é um dos principais 
focos do programa.

Outro pilar do Programa de Ética 
e Compliance são os controles e 
monitoramento, realizados pelo time 
de Auditoria Interna, junto com as áreas 
de controles internos dos respectivos 
negócios. Neste período, foram 
promovidas milhares de pesquisas 
reputacionas de parceiros e terceiros que 
interagem com os negócios, implantados 
diversos controles específicos que se 
somaram aos já tradicionais controles 
internos voltados à certificação da Lei 
Sarbanes Oxley, certificada sem ressalvas 
desde 2007, e a revisão sistemática de 
todos os pagamentos realizados pelo 
Ultra, que ultrapassam mais de 1,3 milhão 
de transações monitoradas.

O canal de denúncias é operado por uma empresa 
externa, terceirizada, o que garante a independência 
no recebimento das informações e o total anonimato 
para os denunciantes. O acesso pode ser via 
site www.canalabertoultra.com.br ou pelo telefone 
0800-7017172. Entre 2015 e 2016, foram recebidas mais de 
200 denúncias, com uma alta taxa de pertinência. Todas 
elas foram apuradas pelo time de auditoria interna com 
reporte ao Comitê de Conduta e ao Comitê de Auditoria. 

cANAL AbERTO ULTRA

O Ultra vem evoluindo a sua já 
tradicional gestão de riscos. Essa 
cultura já faz parte da administração 
dos negócios, seja nas diversas frentes 
operacionais da Companhia, na sua 
administração financeira ou em outras 
frentes como gestão dos investimentos, 
tecnologia e mercado.

Desde 2015 o Ultra está redesenhando 
a sua estrutura de captação de 
informações e consolidação de riscos, 
com consequente reorganização do 
relato à alta administração, o que 
envolveu entrevistas com todas as 
lideranças do Ultra.

Neste processo, os controles e processos 
internos utilizados foram reavaliados, 
ocasião em que novos indicadores 
foram conectados à matriz integrada 
de riscos. As novas métricas aprimoram 
o debate centralizado dos riscos pelas 
diversas instâncias da administração e 
oferece uma visão mais clara aos órgãos 
de governança.

Gestão  
de riscos

A atividade de captação e organização 
dos dados ficou sob a responsabilidade 
da Diretoria de Riscos, Compliance 
e Auditoria, diretamente ligada 
à presidência e ao Conselho de 
Administração, em reuniões organizadas 
para a discussão deste tema. A 
gestão dos riscos continua sob a 
responsabilidade dos administradores 
de cada atividade a eles relacionada.

Paralelamente, diversas diretrizes 
são constantemente revisadas e 
aprimoradas, formalizando e orientando 
os diversos gestores e comitês sobre 
os limites e apetites de riscos validados 
pela administração da Companhia. 
Dentre elas destacamos a Política 
de Riscos Financeiros, a Política de 
Investimentos, a Política de Divulgação 
de Fatos Relevantes e de Negociação de 
Valores Mobiliários, dentre outras.

Desde 2015 
o Ultra está 
redesenhando 
sua estrutura 
de captação de 
informações e 
consolidação  
de riscos
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Estratégia e 
perspectiva

neste capítulo

•	 Uma	Visão	Multinegócios
•	 Modelo	de	Negócio	Ultra
•	 Plano	de	Investimentos
•	 Modelo	de	Sustentabilidade

Busca por sinergia entre as 
operações, reforçando a 
identidade Ultra
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Companhia investe em 
setores-chave, com resiliência, 
capacidade de escala e de gerar 
diferenciação

Como parte do posicionamento 
estratégico de ser protagonista e 
referência mundial em multinegócios, o 
Ultra carrega valores sólidos que norteiam 
a sua estratégia. Essa identidade pioneira 
e empreendedora foi construída por meio 
de uma estrutura em que pontificam 
solidez financeira, um cuidadoso 
planejamento e uma grande capacidade 
de execução do que foi planejado.

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. Como uma companhia de quase 
80 anos que investe em setores-chave, 
com resiliência, capacidade de escala e 
de gerar diferenciação, o Ultra aproveita 
essas características para ampliar a criação 
de valor.

Para fortalecer esse posicionamento, a 
estratégia da Companhia estabeleceu 
as prioridades de crescimento até 2022. 
Dessa forma, a Ipiranga concentra 
esforços em dois pilares: expansão da 
rede de postos e a estratégia de inovação 
constante em serviço e conveniência. 
Para a oxiteno, o foco é a ampliação da 
internacionalização, com a construção da 
nova planta em Pasadena, nos Estados 
Unidos, prevista para ser concluída 
ainda em 2017. A unidade possibilitará 
a competição com mais efetividade no 
mercado de tensoativos norte-americano. 
Para ampliar o foco em inovação, a 
Oxiteno também deu início em 2016 a 
um novo modelo operacional. A Ultragaz 

Uma visão 
multinegócios

também concentra sua participação 
na expansão e diferenciação dos 
seus serviços com inovação, que tem 
proporcionado a ampliação dos canais de 
vendas, maior conveniência aos clientes e 
a abertura de novas frentes de mercado. 
A Ultracargo deve concluir a ampliação 
do Terminal de Itaqui (MA), que vai 
dobrar a capacidade de armazenamento 
da unidade, e continuar captando 
oportunidades de investimentos de longo 
prazo, principalmente pela demanda 
por infraestrutura logística no País. E a 
extrafarma fortaleceu sua plataforma 
de varejo com iniciativas como o novo 
modelo de loja, que visa proporcionar 
maior conforto, comodidade e melhor 
experiência de compra aos clientes, 
bem como acelerou a abertura de novas 
farmácias. Foram abertas 71 novas 
lojas em 2016, o dobro do ano anterior, 
ingressando em quatro novos estados 
nos últimos dois anos como Pernambuco, 
Paraíba, São Paulo e Tocantins.

Para garantir uma visão ampliada e 
multidisciplinar sobre os negócios e 
prontidão para os desafios de crescimento 
e sucessão, desenvolver as pessoas é 
fundamental. Como parte da agenda de 
desenvolvimento, foi definido o Modelo 

de Competências Ultra, que sustenta a 
visão de futuro e cria critérios comuns 
para o desenvolvimento dos líderes 
dentro de um contexto mutinegócios. 
Uma frente relevante é o Programa de 
Liderança Essência Ultra, pautado em 
conteúdo de vanguarda sobre estratégia 
de gestão de negócios e lideranças a 
partir de uma perspectiva multinegócio 
(leia mais na pág. 45).

Outro avanço está ligado ao Projeto 
Integração Ultra, que trabalha o 
alinhamento dos processos e sistemas 
entre os negócios por meio de um ERP 
uniformizado. A Oxiteno será o primeiro 
negócio da Companhia a ter o novo 
ERP implantado até 2018. Ao longo dos 
próximos anos, o novo sistema estará 
disponível para todos os colaboradores, 
contribuindo para uma gestão ainda mais 
integrada, sempre levando em conta as 
particularidades de cada negócio.

pRIORIdAdEs 
OS PRINCIPAIS OBjETIVOS ESTRATÉGICOS DE CADA NEGóCIO

•	 Diferenciação via diversificação 
de produtos e serviços, além da 
inovação

•	 Expansão nas regiões 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste

•	 Expansão da rede via 
embandeiramento de postos 
bandeira branca e abertura de 
novos postos

•	 Ampliação da conveniência com 
novos serviços nas lojas am/pm

IpIRANgA

•	 Ampliar a internacionalização 
pela expansão nos Estados 
Unidos

•	 Proteger a liderança na América 
Latina

•	 Ampliar a participação no 
segmento de especialidades 
químicas, fortalecendo a 
posição nos segmentos 
Agroquímicos, Cuidados 
Pessoais e Limpeza Doméstica 
e Institucional, Petróleo e Gás 

OxITENO

e Tintas e Revestimentos, com 
foco na cocriação e soluções 
customizadas

•	 Diferenciação pela inovação

•	 Expandir a presença no 
mercado de granel com foco 
no atendimento a pequenas e 
médias empresas

•	 Ampliar a presença nas regiões 
Norte e Nordeste

•	 Promover novos usos para o 
GLP

•	 Ampliar serviços e conveniência 
em conjunto com a rede 
Ipiranga e a Extrafarma

ULTRAgAz

•	 Aproveitar oportunidades por 
meio da presença nos principais 
portos do País

•	 Ampliar a escala

•	 Expandir para novas geografias

ULTRAcARgO

•	 Mercados alavancados nas 
tendências demográficas e no 
maior acesso da população a 
produtos de higiene, beleza e 
medicamentos

•	 Experiência diferenciada de 
compra com melhor mix 
de produtos, excelência em 
atendimento e gestão de custos

•	 Acelerar a expansão para novos 
mercados

ExTRAfARMA
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MOdELO dE NEgÓcIO ULTRA

Nosso propósito
pOR qUê

Ser referência mundial em multinegócios

Nossas diretrizes

Nossos valores

Nossos pilares

Nossas competências

O qUê

cOMO

dE qUE fORMA

qUEM

Ser um dos líderes e consolidadores  
em nossos mercados de atuação

Agimos como empreendedores  
e donos do Ultra

Cultura única

Visão sistêmica

Ser a organização multinegócios  
referência em rentabilidade e reputação

Somos orientados para resultados

Lideranças multinegócios

Foco em resultados

Desenvolver nossos negócios com 
foco nos clientes e consumidores de 
nossos clientes

Valorizamos simplicidade  
e humildade

Excelência em processos

Orientação para o cliente

Mentalidade multinegócios

Desenvolvimento de equipes 
de alto desempenho

Ter prontidão de lideranças 
necessárias para nosso crescimento

Atuamos com espírito de servir aos 
nossos clientes

Somos uma equipe de alto 
desempenho

Ter abertura para ampliação do nosso 
posicionamento multinegócios com 
diferentes modelos societários

Cultivamos relações de parcerias 
internas e externas

Inteligência digital

Alinhamento de interesses

Autonomia com responsabilidade

Liderança inspiradora

Para dar continuidade às boas 
oportunidades de crescimento por escala, 
ganhos de produtividade e modernização 
das operações existentes, o Ultra investiu 
R$ 1,9 bilhão líquido de desinvestimentos 
e repagamentos. O plano de investimentos 
da Companhia segue robusto para 2017, 
com a previsão de R$ 2,2 bilhões.

Com a confiança em um modelo de 
negócios com solidez financeira, o Ultra 
anunciou três importantes transações, 
que devem abrir novos caminhos de 
crescimento para os seus negócios: 
assinaturas de contrato de aquisições 
da rede de distribuição de combustíveis 
ALESAT pela Ipiranga e da distribuidora 
de GLP Liquigás pela Ultragaz, que têm 
potencial de reforçar nossa presença 
e escala nesses segmentos. Também 
em 2016, a Ipiranga concretizou uma 
associação com a Chevron Brasil 
para criação de uma nova empresa 
para produção e comercialização de 
lubrificantes, graxas, aditivos e coolants 
das marcas Ipiranga e Chevron.  

Na Ipiranga, o plano contempla 
investimentos de R$ 1.116 milhões, 
para manter o ritmo de expansão e 
modernização da sua rede de distribuição 
e de franquias am/pm e Jet Oil, além de 
novos centros de distribuição para atender 
as lojas de conveniência. Também inclui 
a ampliação da infraestrutura logística, 
por meio da construção e ampliação 
de bases de operação, e a manutenção, 
segurança das instalações e modernização 

Plano de 
investimentos

IpIRANgA
R$ 1,2 bilhão

OxITENO
R$ 478 milhões

sERãO INvEsTIdOs R$ 2,2 bILhõEs EM 2017:

ULTRAgAz
R$ 221 milhões

ULTRAcARgO
R$ 158 milhões

ExTRAfARMA
R$ 178 milhões

das atividades, principalmente na 
renovação de contratos de sua rede 
de distribuição, reforma de postos, e 
sistemas de informação para apoiar as 
operações. A Ipiranga também continuará 
implementando ações de diferenciação, 
baseadas na ampliação da oferta de 
produtos, serviços e conveniência, visando 
fidelizar os clientes atuais e aumentar a base 
de consumidores.

O investimento aprovado para oxiteno 
totaliza R$ 478 milhões em 2017. Esse 
montante inclui US$ 77 milhões para a 

construção de nova unidade de etoxilação 
em seu site no Texas (EUA), que será 
concluído até final de 2017. A nova unidade 
terá capacidade para produção de 170 
mil toneladas ao ano em seu estágio final. 
O valor remanescente será direcionado 
à modernização e manutenção de suas 
unidades visando maior produtividade, 
à proteção ambiental e segurança e a 
sistemas de informação. A Oxiteno também 
seguirá sua estratégia baseada em inovação, 
por meio do desenvolvimento de novos 
produtos e parceria com seus clientes.

Sinergia entre negócios Solidez financeira
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O Ultra tem na sustentabilidade um dos 
principais fundamentos de seus negócios. 
Isso tem impulsionado a Companhia 
desde a sua fundação e faz parte da sua 
visão de futuro. Há linhas bem definidas 
que orientam a Companhia, como 
valorizar a cultura da cidadania e a ética 
nos negócios, zelar pela transparência nas 
informações, entre outras diretrizes do seu 
Modelo de Sustentabilidade.

Além da solidez financeira, os cinco 
negócios do Ultra têm caminhado 
e amadurecido no tema da 
responsabilidade socioambiental. No dia 
a dia, seus colaboradores e fornecedores 
são incentivados e treinados à prática 
de voluntariado e responsabilidade 
socioambiental. Cada um dos negócios 
tem delimitadas as áreas em que fazem 
seus investimentos socioambientais – 
educação, saúde, cultura, conservação 
ambiental e trabalho, para citar algumas.  

Internamente, a conduta responsável, 
ética e transparente dos negócios se 
materializa em diferentes programas de 
excelência operacional, adaptados aos 
respectivos produtos e serviços.

O Modelo de Sustentabilidade Ultra 
abrange cinco pilares – Segurança, 
Meio Ambiente, Pessoas, Produtos 
e Serviços e Cadeia de Valor – e 28 
indicadores de desempenho e gestão, 
alinhados às diretrizes corporativas 
de sustentabilidade. Em função das 
especificidades em cada um dos seus 

Modelo de 
sustentabilidade 

mercados, os negócios mantêm políticas 
individuais relacionadas à atuação 
socioambiental, de saúde e segurança 
que têm como base essas diretrizes.

Para apoiar o acompanhamento e a 
escolha das ações contempladas pelos 
temas definidos no âmbito do Modelo de 
Sustentabilidade, também foi eleito um 
conjunto de indicadores de desempenho 

e gestão, os KPIs, para monitorar 
anualmente. Os dados integram a matriz 
de decisões da Companhia, a exemplo 
das iniciativas previstas no plano de 
investimentos orgânicos.

seGurança meIo ambIente pessoas

produtos  
e servIços

cadeIa de  
valor 

cINcO pILAREs dE sUsTENTAbILIdAdE

Em função das especificidades  
em seus mercados, cada  
negócio mantém políticas 
individuais relacionadas à  
atuação socioambiental

Na Ultragaz, os investimentos de R$ 221 
milhões serão concentrados principalmente 
na captura de novos clientes nos 
segmentos envasado e granel; na reposição 
e aquisição de vasilhames; na ampliação e 
manutenção de bases de engarrafamento; 
e em tecnologia, com foco em sistemas 
para apoiar suas operações. A busca 
incessante por diferenciação e gestão de 
custos e despesas também está na pauta de 
desenvolvimento do negócio.

A Ultracargo deverá investir R$ 158 
milhões, sendo R$ 58 milhões na expansão 
do Terminal de Itaqui, com conclusão 
prevista para 2018, e na adequação, 
segurança e manutenção da infraestrutura 
dos terminais. A retomada das operações 
suspensas em Santos e a análise de novas 
oportunidades de negócios derivadas da 

crescente demanda por armazenagens de 
granéis líquidos no Brasil também fazem 
parte da estratégia da Ultracargo para 2017.

Na extrafarma, o valor a ser investido soma 
R$ 178 milhões, principalmente na abertura 
e revitalização de lojas, e em tecnologia 
da informação. O ritmo de crescimento de 
abertura de lojas seguirá crescendo assim 
como as ações para elevação do padrão de 
gestão de varejo farmacêutico.
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dIRETRIzEs

•	 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 
nossos 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 
relacionamento transparente 

com os órgãos públicos, de 
forma a aprimorar e fortalecer os 
negócios.

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

•	 Apoiar, difundir, promover e 
integrar à cultura organizacional 
os princípios do Pacto Global 
da ONU, relacionados a Direitos 
Humanos, aos Direitos do 
Trabalho, à Proteção do Meio 
Ambiente e ao Combate à 
Corrupção em todas as suas 
formas.

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

•	 Atuar, seletivamente, como 
agente de evolução das 

comunidades vizinhas e 
da sociedade, por meio de 
iniciativas de disseminação da 
cultura, educação e inclusão 
social.

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

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

•	 Promover a gestão dos gases 
de efeito estufa das empresas, 
visando mitigar nossos efeitos 
nas mudanças climáticas.

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

bAsE dE cáLcULO dezembro 2016

Lucro Líquido (LL) 1.570.618

Resultado Operacional (RO) 3.105.710

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 1.093.734

INdIcAdOREs sOcIAIs 
INTERNOs

vALOR % sObRE fpb % sObRE LL

Alimentação 104.700 9,6 6,7

Encargos sociais 
compulsórios

366.198 33,5 23,3

Previdência privada 23.535 2,2 1,5

Saúde 115.870 10,6 7,4

Segurança e medicina no 
trabalho

11.436 1,0 0,7

Educação 1.072 0,1 0,1

Capacitação e 
desenvolvimento profissional

14.209 1,3 0,9

Participação nos lucros ou 
resultados

147.027 13,4 9,4

Outros 88.287 8,1 5,6

total – Indicadores sociais 
internos

872.334 79,8 55,5

INdIcAdOREs sOcIAIs 
ExTERNOs

vALOR % sObRE RO % sObRE LL

Educação e Cultura 3.006 0,1 0,2

Outros (Doações e 
indenizações danos 
causados)

39.493 1,3 2,5

Total das contribuições  
para a sociedade

42.499 1,4 2,8

Tributos (excluídos encargos 
sociais)

1.343.684 43,3 85,6

total – Indicadores  
sociais externos

1.386.183 44,7 88,3

INdIcAdOREs 
AMbIENTAIs

vALOR % sObRE RO % sObRE LL

Relacionados com a 
operação da empresa

44.219 1,4 2,8

total dos investimentos  
em meio ambiente

44.219 1,4 2,8

bALANçO sOcIAL ULTRA 2016  
EM MIL R$
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gestão de 
pessoas

neste capítulo

•	 Desenvolvimento	Valorizado
•	 Cultura	Ultra
•	 Remuneração
•	 Formação	para	Liderar
•	 Outros	Destaques	do	Ano

Atrair e manter os talentos, 
bem como apoiar os 
funcionários em seu 
desenvolvimento e plano 
de carreira estão entre as 
prioridades

38 relatórIo anual ultra 2016 39GESTÃO DE PESSOAS



Pessoas são um dos cinco pilares de 
sustentabilidade do Ultra. A Companhia 
acredita que o capital humano é um 
componente central na trajetória de 
crescimento do Ultra. O modelo de gestão 
de pessoas busca garantir uma cultura 
que suporte a estratégia organizacional, 
que desenvolva a prontidão de pessoas e 
que reforce a meritocracia, possibilitando 
reconhecer e recompensar equipes 
e líderes com comprometimento e 
desempenho superiores.

Desenvolvimento 
valorizado

MOdELO dE cOMpETêNcIAs dO LÍdER ULTRA

vIsãO sIsTêMIcA

ORIENTAçãO pARA O cLIENTE ALINhAMENTO dE INTEREssEs

MENTALIdAdE MULTINEgÓcIOs AUTONOMIA cOM 
REspONsAbILIdAdE

dEsENvOLvIMENTO dE  
EqUIpEs dE ALTO dEsEMpENhO LIdERANçA INspIRAdORA

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Extrafarma corporativo Ultra

2014 2.764 1.809 613 3.636 4.711 440 13.973

2015 2.864 1.806 596 3.603 5.269 459 14.597

2016 2.903 1.903 645 3.610 5.670 442 15.173

1. Não foram contabilizados estagiários.

O Centro Corporativo Ultra atende todos os negócios e conta com as atividades 
de tesouraria, seguros, controladoria, jurídico, fusões e aquisições, controle 
de investimentos, planejamento, tecnologia da informação, comunicação, 
relações com investidores, recursos humanos e facilities & utilities. Cerca de 450 
funcionários integram a equipe corporativa.

cENTRO cORpORATIvO

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
pEssOAs

fOcO EM REsULTAdOs

NúMERO dE fUNcIONáRIOs pOR EMpREsA1

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Extrafarma corporativo

2014 10 11 15 13 n.d. 13

2015 12 9 15 14 34 10

2016 16 9 10 10 31 10

TAxA dE ROTATIvIdAdE (%)

O foco da gestão de pessoas é atrair e 
manter os talentos, bem como apoiar seus 
funcionários em seu desenvolvimento e 
plano de carreira. Para cumprir esse ciclo 
completo, os negócios têm iniciativas que 
vão de programas de estágio e trainee, 
treinamentos para o desenvolvimento 
até um plano para a transição para a 
aposentadoria. Seus funcionários são 
estimulados a desenvolver suas carreiras 
na Companhia e, por isso, incentivados 
a realizar migração entre as diferentes 

áreas e negócios. Em 2016, cerca de 1.500 
funcionários movimentaram-se entre áreas 
ou unidades de negócio, um aumento de 
50% em relação a 2015.

A gestão de pessoas no Ultra é direcionada 
por um modelo de competências (veja 
quadro a seguir) definido a partir de um 
olhar integrado para o nível de liderança. 
O objetivo é desenvolver líderes e equipes 
alinhados a um modelo que possa conduzir 
o crescimento do Ultra nos próximos anos.  
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As políticas e práticas de remuneração 
estabelecidas na estratégia do Ultra 
convergem para estimular a expansão e 
os resultados sustentáveis da Companhia. 
Além de contribuir para o alcance dos 
objetivos empresariais, esses processos 
compartilham a criação de valor, bem 
como os riscos inerentes ao negócio e 
ao mercado de capitais. Fazem parte dos 
objetivos, ainda, reforçar a capacidade 
de atrair, reter e motivar executivos e 
colaboradores altamente qualificados e 
promover o alinhamento de interesses 
entre funcionários, executivos e demais 
stakeholders da Companhia.

Remuneração

Em 2015, foi realizado o mapeamento e 
a explicitação dos valores do Ultra que 
apresentavam convergência entre todos 
os negócios. Os valores representam a 
essência Ultra, criando um vínculo e um 
senso de pertencimento à organização.

Para contribuir com a disseminação 
dessa cultura, em 2016 criou-se um 
grupo de multiplicadores internos, 
formado por 70 colaboradores de todos 
os negócios, que foram preparados 
especialmente para realizar esse 
desdobramento. Eles passaram a 

Cultura Ultra 

atuar como agentes de mudança, 
sendo referências nas equipes sobre o 
movimento que a empresa vive.

O projeto de fortalecimento da Cultura 
Ultra seguirá como foco de trabalho 
em 2017, por meio de novas ações 
de disseminação dos valores, atitudes 
e comportamentos que permeiam a 
Companhia.

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo1 Ultragaz corporativo

2014 100 93 12 15 100

2015 100 94 15 25 100

2016 100 94 12 352 100

1. O ciclo de desempenho não foi aplicado em 100% dos colaboradores da Ultracargo, pois será 
efetuado em 2017 para os operadores.
2. O ciclo de desempenho ainda não é aplicado em 100% dos colaboradores da 
Ultragaz, que estuda a forma de avaliar o público operacional, se as competências estão 
aderentes ou necessitam de ajustes, além de adaptar a ferramenta, já que alguns não 
possuem acesso a computador.

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo2 Ultragaz Extrafarma corporativo4

2014 100 95 100 15 0 100

2015 100 97 0 25 0 0

2016 100 19¹ 11 35 13 100

1. Em 2016, somente os líderes foram avaliados.
2. Em 2014, o processo foi definido como bianual, e, em 2016, somente o grupo gerencial foi avaliado.
3. Em função do foco na preparação para o crescimento mais acelerado, a análise de competências 
foi aplicada somente em 2016 e voltada para o nível gerencial central.
4. Em 2014, o processo foi definido como bianual.

Para os executivos, a remuneração total 
é composta pela remuneração fixa 
(salário base), benefícios, incentivo de 
curto prazo por meio de participação nos 
resultados, e incentivo de longo prazo 
com o plano de outorga de ações. A 
remuneração variável de curto e longo 
prazo é atrelada a metas de crescimento 
de valor, proporcionando o alinhamento 
de interesses entre os executivos e os 
acionistas. Complementarmente, a 
estruturação da remuneração executiva 
busca alinhar-se às melhores práticas de 
mercado, proporcionar a meritocracia 
por meio do reconhecimento individual 

e padronizar a gestão dos executivos nos 
negócios do Ultra.

Para a Administração do Ultra, as políticas 
e práticas de remuneração estão descritas 
no item 13 do Formulário de Referência, 
disponível no site (www.ultra.com.br/ri), 
e seus desdobramentos estão de acordo 
com o órgão de governança. Os membros 
do Conselho de Administração e do 
Conselho Fiscal recebem remuneração 
exclusivamente fixa, correspondente à 
responsabilidade e complexidade do cargo 
e adequada ao mercado.

fUNcIONáRIOs qUE REcEbERAM ANáLIsE dE dEsEMpENhO (%)

fUNcIONáRIOs qUE REcEbERAM ANáLIsE dE cOMpETêNcIAs (%)
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dIssEMINAçãO dE cONhEcIMENTO

Portal do Conhecimento Ultra - Lançado 
em 2016, é um ambiente de educação online, 
disponível para todos os colaboradores 
do Ultra. O principal objetivo é promover 
continuamente o desenvolvimento 
profissional, pessoal e coletivo dos 
funcionários em temas como Código de Ética, 
Lei da Empresa Limpa e Gestão do Tempo. 
Para 2017, estão previstos 11 novos cursos 
com foco em autodesenvolvimento. 

escola de formação Ipiranga - Ampliou 
sua atuação com o lançamento do aplicativo 
Universidade Ipiranga, disponível para todos 
os funcionários e estagiários da empresa, 
oferece vídeoaulas e textos técnicos. 
Ainda no âmbito de seu compromisso de 
autodesenvolvimento para os funcionários e 
aprendizado contínuo, a empresa disponibiliza 
uma plataforma de ensino a distância. 

Portal dnA oxiteno - Lançado em 2016 
como um ambiente de educação online, 
tem como objetivo atuar como canal de 
aprendizagem capaz de romper barreiras 
e distâncias, promovendo continuamente 
o desenvolvimento profissional, pessoal e 
coletivo dos funcionários. São 12 cursos de 
interesse geral, além de conteúdos técnicos 
para públicos específicos da Oxiteno. Para 
2017, mais 12 títulos serão adicionados 
ao portfólio de cursos, além dos materiais 
específicos das áreas, que passarão a ser alvo 
de produções a partir deste ano, fomentando a 
Gestão do Conhecimento na empresa. 

vbs (Value Based Selling) e gtd (Getting 
Things Done) - Ambos da Oxiteno, o primeiro 
tem o objetivo de educar os profissionais para 

que sejam capazes de vender valor agregado 
ao produto aos clientes, bem como focar no 
processo de inovação e desenvolver produtos 
com maior amplitude de mercado. O GTD, 
metodologia de otimização do tempo e 
aumento de produtividade, ensina técnicas 
para o gerenciamento de compromissos, 
informações e comunicações.

Academia Ultragaz e a Academia Online - 
Programas da Ultragaz, com ações presenciais 
e a distância voltadas aos funcionários 
administrativos e técnicos, com o objetivo de 
estimular o autodesenvolvimento e a gestão 
de conhecimento da Companhia.

treinamentos de segurança e meio 
Ambiente Ultracargo - Cerca de 50 
treinamentos de segurança e meio ambiente 
foram revisados em 2016, aumentando em 9 
mil horas o volume de atividades em relação 
a 2015, com ênfase na capacitação  
e formação operacional. 

Plataforma dnA extrafarma - Lançada 
em 2016 com 27 cursos, essa plataforma 
de ensino a distância tem o objetivo de 
promover a cultura da aprendizagem 
contínua, adotando uma metodologia 
flexível, com simultaneidade e informação 
padronizada à equipe de loja, com cursos 
técnicos e comportamentais. Juntamente 
com a ferramenta, foi lançado o conceito 
do líder formador, no qual o gestor da loja 
é responsável por multiplicar os conteúdos 
para sua equipe, garantindo a aplicação 
dos treinamentos em ações presencias 
e a distância, promovendo a gestão do 
conhecimento para a equipe do varejo.

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Extrafarma corporativo

2014 36 21 63 12 n.d. 30

2015 38 32 45 14 4 25

2016 48 42 71 9 10 15

O Programa Essência Ultra, criado para 
apoiar a Companhia na formação de um 
novo referencial de liderança, pretende 
desenvolver os líderes do Ultra e seus 
negócios. O programa, que usa uma 
metodologia específica, entrou em 
seu segundo ano e até 2017 formará 
680 líderes, entre diretores, gerentes e 
coordenadores.

O Essência Ultra tem seus 
conteúdos customizados a partir do 
direcionamento do Modelo de Negócio 
Ultra e das competências corporativas 
a serem desenvolvidas. No total, são 
seis módulos que abordam uma visão 
integrada do ambiente competitivo; 
criação de valor e relacionamento com 
diferentes stakeholders; alinhamento 
da cultura, estratégia e estrutura 
organizacional; execução estratégica 
com foco em resultados sustentáveis; 
aplicação das melhores práticas da 
liderança essencial; e influência na 
gestão de equipes de alto desempenho. 
O programa também é uma importante 
ferramenta de desenvolvimento da 
cultura organizacional.

mAIs InICIAtIvAs de formAção 
A Ipiranga possui o Programa de 
Desenvolvimento das Novas Lideranças, 
com treinamentos construídos em 
parceria com instituições educacionais 
de renome no Brasil e em outros países. 
Em 2016, para reforçar a formação 
estratégica das novas lideranças, a 
empresa implementou o Programa 
de Mentoring para os novos Gerentes 
de Varejo. O foco é promover a 
disseminação do conhecimento entre os 
executivos mais experientes e os mais 
novos, por meio de um relacionamento 
entre o aluno e o mentor. Composto por 
workshops, capacitações e reuniões de 
acompanhamento, o Programa teve 18 

Formação 
para liderar

participantes no ano e duração de nove 
meses, durante os quais o mentorado 
recebe ideias e incentivos de um colega 
mentor, com experiência e carreira 
consolidada. 

A Ultracargo investiu na capacitação 
de sua liderança com programas como 
o PDGG (Programa de Desenvolvimento 
do Grupo Gerencial) e o PDML 
(Programa de Desenvolvimento da 
Média Liderança). Foram 119 gestores 
atendidos. Além disso, houve aumento 
de 115% de cursos feitos pelo Portal 
do Saber, e-learning da Companhia, que 
reúne vídeos, podcasts e outros recursos 
desenvolvidos internamente e pelas 
Universidades de Harvard e de Chicago, 
nos Estados Unidos, para troca de 
informações técnicas entre as áreas. 

Em 2016, os 14 gerentes distritais da 
extrafarma passaram pelo Programa 
de Desenvolvimento das Lideranças 
do Varejo, de 40 horas de duração, 
com o objetivo de ampliar o repertório 
e a capacidade dos profissionais, 
construindo um ambiente de trabalho 
mais harmônico e produtivo.

Com o lançamento da plataforma 
DNA Extrafarma, os gerentes de 
loja, subgerentes e farmacêuticos 
receberam acesso para treinamentos de 
liderança, desenvolvido por palestrantes 
renomados no mercado de educação 

corporativa. Os líderes também tiveram 
a oportunidade, na Convenção de 
Vendas da Extrafarma e no Encontro 
Anual de Farmacêuticos, de receber 
capacitação sobre o plano de negócios 
da empresa e puderam multiplicar 
para as equipes de loja. Participaram 
da convenção 700 líderes de loja e 800 
colaboradores estiveram presentes no 
encontro dos farmacêuticos.

Todos estes programas são pautados no 
nosso DNA de Gestão Interna, elaborado 
para direcionar a liderança quanto 
aos comportamentos valorizados 
internamente, bem como orientá-los na 
gestão da equipe para desenvolverem 
ações e comportamentos esperados 
para criar uma empresa cada vez mais 
sólida e rentável.

hORAs dE TREINAMENTO pOR fUNcIONáRIO

680
líderes passarão 
pelo programa 
Essência Ultra 
até o fim de 
2017, quando 
a iniciativa 
completa 
dois anos de 
atividades
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O foco em uma cultura de multinegócios também exige a contínua atração 
de novos talentos e competências para a Companhia. Em média, cerca de 
300 jovens ingressam no Ultra todos os anos por meio dos programas de 
estágio, cumprindo uma agenda intensa de desenvolvimento, que inclui 
treinamentos técnicos e comportamentais, job rotation e desenvolvimento 
de projetos. 

Para apresentar a sua marca e seguir atraindo esses jovens que desejam ingressar 
no mercado de trabalho, o Ultra e seus negócios estão presentes nas feiras de 
recrutamento das principais universidades brasileiras e nas mídias sociais.

NOvOs TALENTOs

TraineeS
A oxiteno desenvolve o Programa de 
Trainees no Brasil anualmente desde 
1989. A iniciativa tem como objetivo 
atrair talentos que tragam resultados 
e contribuam para o crescimento da 
organização. Nos anos de 2015 e 2016, 
a empresa expandiu o Programa para 
o México com a contratação de cinco 
trainees que vieram para integração no 
Brasil nos meses de janeiro e fevereiro, 
período no qual os profissionais fazem 
visitas às bases das empresas do Ultra e 
conhecem as áreas de negócio. 

Desde o início do Programa foram 
contratados 153 profissionais. Destes, 36% 
ocupam atualmente cargos de gestão. A 
retenção dos últimos cinco anos é de 76%.

Foram realizados 27 projetos pelos 
trainees em 2016 em diversas áreas da 
empresa, proporcionando melhorias 
em processos, estudos de mercado e 
de ampliação de portfólio, apoiando o 
direcionamento de tomadas de decisões 
estratégicas para a organização. Foram 
115 horas de treinamentos, incluindo 
técnicas de apresentação, Greenbelt, 
comunicação eficaz, negociação, ética  
e autoconhecimento. 

O Programa Trainee de Varejo 
extrafarma tem como objetivo 
desenvolver profissionais para 
assumirem posições de liderança e 
contribuir com o plano de expansão 
acelerado da organização. Os trainees 
têm a oportunidade de conhecer 
diferentes áreas da empresa para 
desenvolver uma visão mais ampla 
da gestão do negócio, além de viajar 
para as regiões Norte e Nordeste 
para conhecimento das lojas, perfil 
dos clientes, cultura e funcionários. 
O Programa teve início em setembro 
de 2016 com a contratação de três 
recém-graduados e possui duração de 
18 meses suportados por treinamentos 
específicos para apoiar o aprendizado e 
o crescimento do profissional. 

UltrA formAre 
O Programa, realizado em parceria com 
a Fundação Iochpe, completou sua 15ª 
edição em 2016. O foco é a educação 
e inserção de jovens no mercado 
de trabalho. O curso é de Agentes 
Administrativos e de Vendas, e tem 
carga horária de 25 horas semanais em 
14 disciplinas, com reconhecimento 
do Ministério da Educação. O curso 
proporciona ainda visitas aos negócios 
do Ultra e estágios com duração de 
oito semanas. Desde a primeira edição, 
258 jovens já participaram. Desses, 40 
trabalham no Ultra. 

oxIteno 
TOp EMplOyERS BRASIL
Pelo quarto ano consecutivo, a Oxiteno 
recebeu a certificação Top Employers Brasil, 
concedida pelo Instituto Top Employers, 
organização independente presente 
em mais de 100 países. Para conceder 
a certificação, o Instituto Top Employers 
analisa de forma criteriosa as políticas e 
práticas de RH das empresas.

AS MELHORES EMPRESAS PARA  
VOCê TRABALHAR  
Pelo terceiro ano consecutivo, a Oxiteno 
recebe a certificação pelo Guia Você S/A, 
como uma das Melhores Empresas para 
Você Trabalhar no Brasil.

extrAfArmA 
PROGRAMA DE BOLSA DE  
GRADUAçãO FARMACêUTICA
Programa lançado na convenção 
de 2016 com o objetivo de oferecer 
uma graduação em farmácia aos 
colaboradores de loja que se destacam 
pelo desempenho em suas atividades, 
tais como atendimento ao cliente, metas, 
trabalho em equipe, entre outras.

No lançamento do programa foram 
contemplados dois colaboradores de Belém 
(PA), que, além do excelente desempenho 
na loja, compartilharam conhecimento e 
experiência aos recém-admitidos do plano 
de expansão em São Paulo.

O Ultra Formare capacita jovens 
como Agentes Administrativos e 
de Vendas, auxiliando sua inserção 
profissional

OUTROs dEsTAqUEs dO ANO
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gestão de 
segurança

Revisão na gestão e 
atividades de prevenção 
e educação com 
foco comportamental 
promovem um ambiente 
seguro

neste capítulo

•	 Ambiente	Seguro
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O desafio de promover um ambiente 
seguro nas instalações do Ultra não se 
restringe à Companhia – as medidas 
preventivas são compartilhadas com 
funcionários terceiros e fornecedores. 
Um dos cinco pilares do Modelo de 
Sustentabilidade Ultra, a promoção 
da cultura da segurança é um tema 
prioritário para todos os negócios.

Desde 2015, os negócios têm revisado 
seus estudos de análise de riscos e 
práticas de segurança. Essa foi uma 
meta estabelecida pela alta liderança 
da Companhia por meio do Programa 
Segurança Ultra, e já se reflete em melhorias 
nos indicadores dos negócios. Ao longo 
de 2016, o Ultra deu atenção especial à 
segurança operacional e de processos. 
Ipiranga, Oxiteno, Ultragaz e Ultracargo 
definiram a estrutura metodológica para 
avaliação de riscos de seus processos. 

O programa de segurança da Ipiranga é 
baseado em três pilares. São eles: pessoas 
(funcionários e terceiros), condições físicas 
(instalações) e procedimentos (SIGA+). 
Para pessoas, foram implementadas ações 
relacionadas ao comportamento seguro, 
treinamento e capacitação, com foco 
principalmente no desenvolvimento da 
liderança. Em 2016, foram formalizadas 
as Atitudes de Excelência em Segurança, 
que são os comportamentos essenciais 
de cada funcionário em todas as suas 
atividades, com o objetivo de mitigar 
riscos e evitar acidentes. 

Nas instalações, são realizadas inspeções 
anuais quanto a segurança e meio 
ambiente com foco nas condições físicas. 
Em 2015, 81% das unidades operacionais 
passaram por inspeção e, em 2016, 
100% delas foram inspecionadas, a fim 
de identificar desvios e propor soluções. 
Com foco na identificação dos principais 

Ambiente  
seguro

nos acIdentes, dImInuIção 
de GravIdade e FrequêncIa

queda de 30%
horas de 
treInamentos de 
seGurança. médIa 
de 60 horas por 
FuncIonárIo/ano

21 mIl

ULTRAcARgO

pRIORIdAdE

todos os neGócIos estão revIsando suas 
análIses de rIscos e prátIcas, meta deFInIda  
pela alta lIderança do ultra.

perigos e na avaliação dos riscos das 
unidades operacionais, em 2016 foram 
revisados 15 relatórios de análise de risco. 
Também no ano passado, o padrão do 
Plano de Atendimento à Emergências 
foi reestruturado, de forma a aprimorar 
a gestão de emergências operacionais. 
O SIGA+ (Sistema Ipiranga de Gestão 
Aplicado à Saúde, Segurança, Meio 
Ambiente, Qualidade e Responsabilidade 
Social), que promove o alinhamento 
das unidades operacionais aos padrões 
e às normas nacionais e internacionais, 
entrou em reformulação em 2016 a fim 
de aproximar-se ainda mais da atividade 
operacional.

A oxiteno utiliza o Modelo de 
Gerenciamento de Segurança de Processo 
Baseado em Risco (SPBR), que identifica os 
riscos e perigos de processos, estabelece 
mecanismos para impedi-los ou reduzir 
sua probabilidade de ocorrência e 

ainda cria condições para controle dos 
impactos. Uma vez identificados os riscos, 
eles são incorporados em diretrizes e 
programas e passam a ser acompanhados 
e avaliados nas unidades operacionais. 
Em 2016, por meio do Segurança Ultra, 
a empresa revisitou sua matriz de risco, 
atualizando a última análise, que havia 
sido feita em 2013. De forma bastante 
positiva, essa avaliação recente mostrou 
que o cenário de risco foi bastante 
reduzido nos últimos três anos, graças 
a uma série de ações mitigadoras e 
preventivas implementadas. 

Há também um esforço maior de 
padronização da gestão de segurança nas 
unidades mais recentemente adquiridas 
pela Oxiteno. É o caso da planta de 
Montevidéu, que vem se beneficiando da 
proximidade com a unidade de Triunfo 
para conhecer suas práticas e utilizá-las 
como referência. 

A Ultragaz também deu continuidade ao 
programa de segurança e de processos, 
que promove a identificação e revisão 
dos riscos das instalações e do sistema 
de produção. Em 2015, foi feito um piloto 
em Capuava (SP) e, em 2016, a ação foi 
ampliada para as unidades Utingás de 
Santo André (SP), Paulínia (SP), Duque de 
Caxias (RJ) e Mataripe (BA). O objetivo 
é avaliar perigos associados a possíveis 
cenários acidentais dos processos 
envolvendo a integridade pessoal, 
meio ambiente, impacto à imagem 
e o financeiro. Em complemento ao 
programa, houve a reavaliação do Plano 
de Emergência e da preparação de 
atendimento da equipe e das condições 
do sistema fixo de emergências das 
unidades, resultando em planos de ação 
para a melhoria do sistema tecnológico, 
do processo e do sistema operacional.

Além disso, a empresa envolveu cerca 
de 3 mil colaboradores de 17 bases 
de produção no Programa Escalada 
de Segurança, com o objetivo de 
reduzir progressivamente a ocorrência 
de acidentes de trabalho. Em 2016, o 
monitoramento apontou 26 acidentes 
de trabalho com afastamento, o que 
representa 10% de redução em relação 
ao ano anterior. Por meio do Programa, 
os colaboradores recebem treinamento 
para a movimentação segura dos botijões 
de gás – índice de maior ocorrência de 
acidente pessoal. 

A gestão e monitoramento de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente (SSMA) é 
acompanhada por meio da definição 
de indicadores, sendo um dos itens das 
auditorias locais realizadas anualmente 
pela equipe corporativa nas 17 bases 
de produção. Em 2016, a auditoria foi 
estendida às Bases Satélites de Sorocaba 
(SP), Salvador (BA), São Jose do Rio Preto 
(SP) e Palhoça (SC).

UltrACArgo AmPlIA estrUtUrA 
Entre os anos de 2015 e 2016, a 
Ultracargo ampliou sua estrutura de 
Saúde, Segurança, Meio Ambiente e 
Qualidade (SSMAQ) com o objetivo de 
fortalecer a equipe diante das atividades 
que lhe são demandadas. A área ganhou 
uma Gerência Corporativa de Segurança 
de Processo e Emergência, para melhoria 
de aspectos de segurança relacionados 
aos processos operacionais, de 
prevenção e atendimento a emergências. 
Também foi criada a Coordenação 
Corporativa de Saúde, Higiene e 
Segurança do Trabalho, com a missão 
de promover melhor qualidade de vida 
e segurança aos colaboradores, assim 
como suportar a área no processo de 
gestão em SSMA. Essa nova configuração 
visa avançar nas ações da área e também 
são decorrentes de aprendizados no 
gerenciamento do incêndio no porto de 
Santos, em 2015. 

Medidas de prevenção são 
compartilhadas com funcionários 
terceiros e fornecedores

A área iniciou no segundo semestre de 
2015 a implantação do Sistema de Gestão 
Corporativo de Segurança de Processo, 
que revisitou os padrões, programas e 
procedimentos existentes para avaliar 
a gestão dos riscos de segurança de 
processo, com o objetivo de evitar 
acidentes. O Sistema analisa as práticas, 
procedimentos e ações para identificar, 
analisar e gerir riscos relacionados ao 
processo operacional e está baseado em 
quatro pilares – comprometimento com 
segurança de processo, compreensão 
de perigos e riscos, gestão de riscos e 
aprendizado a partir de experiências 
vividas dentro e fora da empresa. 

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
sEgURANçA
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Em queda
O trabalho 
preventivo está 
se refletindo na 
melhoria em 
quase todos os 
indicadores de 
segurança

Foram adotados novos sistemas de 
prevenção contra incêndio, elevando 
o padrão de excelência nos terminais. 
O projeto segue normas técnicas 
brasileiras e norte-americanas, da 
National Fire protection Associaton (NFPA). 
O Terminal 1 de Santos foi o primeiro a 
receber o novo sistema, que também 
será levado a todos os demais portos 
de operação da Ultracargo. Entre 
as medidas adicionais obtidas pela 
empresa com essa implementação 
estão a ampliação da capacidade 
de antecipação de respostas às 
ocorrências, por meio de sistemas de 
monitoramento e detecção; rapidez 
nas respostas por meio de sistemas 
de ataque rápido, com comandos a 
distância e automação de sistemas; 
sistemas redundantes que garantem 
maior confiabilidade e capacidade nas 
respostas; equipamentos que permitem 
o atendimento de cenários com 
simultaneidade de eventos. 

A Ultracargo ampliou o Programa 
Atitude Segura para todos os terminais 
onde tem operação. Iniciado em 
Santos em 2015, o Programa tem 
foco comportamental e investe na 
conscientização e educação dos 

colaboradores a respeito de segurança. 
Ele prevê a criação de Grupos Focais 
para gerir os riscos de alto potencial. 
Cinco equipes foram designadas 
para identificar situações de riscos no 
terminal do litoral paulista, nas áreas 
operacional e administrativa em 2016.  

Como parte do fortalecimento da 
cultura em saúde, segurança e meio 
ambiente, foi criado um Programa de 
Reconhecimento em Desempenho de 
SSMA. Adicionalmente, no terminal de 
Aratu, está em andamento um projeto 
piloto para avaliação da Gestão de 
Desempenho em SSMA das equipes 
operacionais. A cada três meses, elas 
são avaliadas em quesitos de segurança 
e meio ambiente. Aquelas com melhor 
desempenho são premiadas de acordo 
com a política da empresa.

Foi ainda realizado, com suporte de 
empresas de consultoria, estudos 
de análise de risco em segurança de 
processo, bem como avaliação da 
capacidade de resposta a emergências 
das equipes. Estes trabalhos foram 
concebidos e acompanhados por 
quatros negócios: Ipiranga, Oxiteno, 
Ultragaz e Ultracargo.

A Ultracargo investiu 40 mil horas em 
treinamento, das quais 21 mil foram de 
treinamentos de segurança dos seus 
colaboradores, uma média de 60 horas 
por funcionário/ano. Essas iniciativas 
trouxeram como resultado uma redução 
de 30% no número de acidentes 
da Ultracargo, além da redução na 
gravidade e taxa de frequência. 

pROjETOs NOs TERMINAIs

•	 Análise de risco nas atividades de movimentações marítimas, rodoviárias e ferroviárias

•	 Estudos qualitativos de risco (APP/HAZOP)

•	 Estudos complementares de risco (LOPA/Vulnerabilidade/AQR)

•	 Auditoria de barreiras de proteção

•	 Análise quantitativa de risco para avaliação de alternativas técnicas de engenharia para  
a reconstrução do Terminal 1 de Santos

•	 Avaliação da capacidade de respostas às emergências

•	 Análise crítica de projetos do sistema de combate a incêndio

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Extrafarma

2014 4,4 1,9 2,7 4,0 n.d.

2015 3,6 3,1 3,7 2,8 5,5

2016 4,0 1,0 1,8 2,4 0,1

1. Taxa é calculada com base no nº de acidentes/hh (calculado conforme NBR 14280) da quantidade de  
funcionários em 31/12/2016.

TAxA dE AcIdENTEs cOM AfAsTAMENTO1 
TAXA DE ACIDENTES POR MILhÃO DE hORAS TRABALhADAS - FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo2 Ultragaz3 Extrafarma

2014 0,2 5,3 7,2 4,0 n.d.

2015 0,4 6,4 5,5 2,3 0,2

2016 0,0 5,8 10,5 3,1 0,0

1. Taxa é calculada com base no nº de acidentes/hh (Calculado conforme NBR 14280) da quantidade  
de funcionários em 31/12/2016.
2. O aumento em 2016 refere-se à inclusão da contabilização dos acidentes de primeiros socorros.
3. A Ultragaz está trabalhando para refinar o relato de acidentes sem afastamento.

TAxA dE AcIdENTEs sEM AfAsTAMENTO1

TAXA DE ACIDENTES POR MILhÃO DE hORAS TRABALhADAS - FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz Extrafarma

2014 0 0 0 0 n.d.

2015 1 1 0 0 0

2016 0 0 0 0 0

NúMERO dE ÓbITOs
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Nossos 
Negócios

neste capítulo

•	 Ipiranga
•	 Oxiteno
•	 Ultragaz
•	 Ultracargo
•	 Extrafarma

Cinco negócios, em cinco 
setores-chave que ajudam 
a promover o País e dão 
retorno positivo ao Ultra
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Com grande abrangência no País, a 
Ipiranga emprega um total de 2.903 
funcionários. Os postos e as lojas am/
pm e outros serviços oferecidos são 
gerenciados por revendedores e 
franqueados. Infraestrutura e escala são 
determinantes para a competitividade. 
São 54 bases próprias ou em pool 
(associação com outras empresas) em 
todo o País, responsáveis pela distribuição 
de combustíveis e lubrificantes em seus 
7.563 postos. 

Seu setor de atuação, a distribuição 
e comercialização de combustíveis 
e lubrificantes, foi impactado com a 
queda de consumo provocada pela crise 
econômica e política que afetou o País. 
Mesmo com esse cenário, a Ipiranga 
manteve a execução de sua estratégia 
e pôde aproveitar oportunidades de 
crescimento (leia mais sobre o desempenho 
da Ipiranga na página 84).

Ipiranga

boas perspectivas 
Crescimento orgânico e novos 
negócios pavimentam as avenidas 
de crescimento

•	 distribuição de combustíveis: 7,6 mil postos

•	 lojas am/pm: maior rede de conveniência do País, 
com 2.166 lojas em 2016, ofertando produtos e serviços 
diferenciados na estrada e na cidade

•	 lubrificantes: diversificada linha de produtos para uso 
automotivo, industrial e marítimo

•	 jet oil: maior rede de serviços automotivos do Brasil com 
1.594 unidades em 2016

•	 Km de vantagens: programa de fidelidade Ipiranga com 
24 milhões de participantes

•	 ConectCar: sistema de pagamento automático de 
pedágios e estacionamentos com 840 mil tags em 2016

pROdUTOs E sERvIçOs

No ano, os principais movimentos de 
crescimento foram, além da expansão 
orgânica da rede de postos, a aquisição, 
no valor de R$ 2.168 milhões, da rede 
de varejo de combustíveis ALESAT, 
negociação que ainda precisa ser 
aprovada pelo Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica). E, 
ainda, o anúncio de uma joint venture com 
a norte-americana Chevron, para criação 
de uma nova empresa para produção 
e comercialização de lubrificantes, 
graxas, aditivos e coolants das marcas 
Ipiranga e Chevron. A associação, 
aprovada pelo Cade, fortalece a atuação 
de ambas as companhias no segmento 

brasileiro de lubrificantes, por meio da 
complementaridade de canais e produtos 
e adoção das melhores práticas das duas 
empresas. Os benefícios serão estendidos 
para revendedores, distribuidores e 
consumidores, que desfrutarão de melhor 
performance e capilaridade da rede, com 
maior eficiência logística. A Ipiranga terá 
56% de participação na nova companhia, 
e a Chevron, 44%.

   Volume de vendas (mil m3)

   Receita líquida (R$ milhões)

  EBITDA (R$ milhões)

2014

2015

2016

2.288

2.769

3.080

2014

2015

2016

58.830

65.350

66.407

2014

2015

2016

25.614

25.725

23.507

vOLUME dE vENdAs, REcEITA LÍqUIdA E EbITdA

2,9 mil
pessoas 
trabalham  
na Ipiranga 

dIferenCIAção 
Com a adição de 333 postos à sua 
rede, a Ipiranga chegou ao final de 
2016 com 7.563 postos e continuou 
apostando em inovação e conveniência 
como estratégia para a diferenciação 
de serviços e produtos. Foi lançada 
a gasolina aditivada DT Clean, que 
promove a limpeza do motor. O novo 
produto possui um componente de 
sustentabilidade, a medida em que ao 
melhorar a performance do motor, causa 
menos emissões de gases de efeito estufa 
e equivalentes.  

Também foi lançado o aplicativo para 
celular Abastece Aí, que traz novidades 
e uma nova experiência diferenciada 
no momento do abastecimento do 
consumidor. Ele permite ao usuário 
pagar seu abastecimento de combustível 
diretamente no celular. O aplicativo 
também permite que o consumidor, no 
momento do pagamento, troque seus Km 

de Vantagens por benefícios ou descontos 
no combustível. A novidade está disponível 
para os sistemas Android e iOS.

O Km de Vantagens possui hoje 24 
milhões de participantes, o que o 
posiciona como o maior programa de 
fidelidade do Brasil.

Um dos carros-chefes da estratégia de 
diferenciação é a am/pm, que desfruta 
da condição de maior rede de lojas de 
conveniência do País, crescendo 13% 
no comparativo anual e encerrando 
2016 com 2.166 pontos em postos 
Ipiranga, ampliando a oferta de produtos, 
serviços e conveniência. A Ipiranga 
consolidou a implementação de duas 
novas configurações de lojas: a am/pm 
com conceito de conveniência ainda 
mais ampliado, como um minimercado 
de bairro, para os postos urbanos, com 
oferta de produtos frescos – como frutas, 

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
pROdUTOs E sERvIçOs

verduras, carnes, floricultura e uma gama 
maior na linha de refeições rápidas. Esse 
modelo tem hoje duas lojas, uma em 
São Paulo e outra no Rio de Janeiro. A 
outra configuração é a am/pm Estação, 
formatada para postos de rodovia – que 
oferece, em um único lugar, uma série de 
produtos e serviços para viajantes, com 
uma loja na rodovia Presidente Dutra. Esse 
espaço contém restaurantes, banheiro 
família, lounge, espaço kids, entre outras 
conveniências. 

A rede Jet Oil também cresceu, passando 
de 1.466 unidades em 2015 para 1.594 
em 2016, oferecendo produtos e serviços 
especializados para motos e automóveis. 

Foi implantado, em 2016, um ponto de 
recarga para baterias de carros elétricos 
como modelo piloto da parceria com a 
empresa BMW.

1.191  
postos ecoeficientes

256
novas franquias am/pm

128 
unidades jet Oil

165 
padarias

138 
beer caves
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esColA de vArejo  
A Escola de Varejo dedica-se à qualificação 
de revendedores, franqueados, 
distribuidores autorizados de lubrificantes, 
grandes clientes empresariais, 
fornecedores e suas respectivas equipes. 
Os programas de treinamento abordam 
produtos, serviços, vendas, gestão, 
abertura de franquias e atendimento ao 
consumidor, dentre outros. 

Na Escola de Varejo, o foco é o 
atendimento aos consumidores finais, por 
isso, a empresa oferece todo o suporte 
necessário para que o público que interage 
com os clientes possa levar até a ponta os 
benefícios e diferenciais da marca. 

Em parceria com a Disney Institute, em 
Orlando, nos Estados Unidos, a Ipiranga 
promoveu o Programa Disney Experience 
aos seus revendedores. O tema do 
treinamento foi Liderança e Engajamento 
de Equipe. O objetivo foi conhecer os 
principais conceitos do modelo Disney 
de Excelência no serviço de atendimento. 
Os revendedores participantes foram aos 
bastidores do complexo Disney para saber 
como a teoria de negócios impulsiona a 
excelência operacional.

Outro treinamento internacional realizado 
em 2016, parte da Missão Técnica 
Distribuidor Autorizado de Lubrificantes 
(DAs), foi o Programa de Gestão e 
Liderança. Feita em parceria com a 
Universidade de Pittsburgh, também nos 
Estados Unidos, a iniciativa teve como 
missão ampliar conceitos e habilidades 
de liderança necessários para administrar 
negócios e otimizar resultados. Durante 
cinco dias, os empresários dos DAs 
realizaram uma imersão com professores 
e puderam aprender conceitos avançados 
de liderança estratégica, gestão de 
equipes de alta performance e influência. 
Também participaram de visitas técnicas 
em empresas de segmentos atacadista 
para entender na prática os conceitos 
aprendidos.

Foram organizados importantes cursos 
pelo País. Um deles foi o Programa 
Varejo Expert, voltado aos clientes dos 
distribuidores autorizados. As aulas 
levantaram reflexões sobre a importância 
da gestão de resultados para o 
desenvolvimento do negócio. Além disso, 
os participantes tiveram a oportunidade 
de ampliar seus conhecimentos sobre 

conceitos financeiros, estratégia de 
compras e gestão de estoque, e troca de 
experiências na gestão do negócio. Esse 
curso foi viabilizado por meio de uma 
parceria com a Universidade Estácio, que 
multiplicou o treinamento em diferentes 
localidades do Brasil.

Outro programa internacional relevante 
é a NACS, maior feira dos segmentos 
de conveniência e de distribuição de 
combustíveis do mundo, em que os 
Revendedores e Franqueados Ipiranga 
participam de palestras e workshops 
voltados para estes dois temas. A Ipiranga 
já realiza este programa há oito anos e, em 
2016, levou em torno de 1.000 pessoas.

No total da Escola de Varejo, 43.525 
clientes foram treinados em 2016. Entre 
eles, revendedores urbanos e de rodovia, 
franqueados, distribuidores autorizados 
de lubrificantes e equipes. Treinamentos 
estes que foram, na maioria, presenciais 
e também a distância (e-learning). Um 
recorde histórico.

relACIonAmento étICo 
A Ipiranga prima pela atuação ética e 
pela qualidade dos produtos e serviços 
que oferece aos consumidores. Por meio 
do Sindicom (Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Combustíveis 
e de Lubrificantes), a empresa integra o 
programa Combustível Legal. A iniciativa 
busca esclarecer a sociedade sobre 
questões de ilegalidade do mercado de 
combustíveis e promove a importância de 
um ambiente ético e regulado do setor, 
em todos os níveis.

 

resPonsAbIlIdAde soCIAl 
Com uma grande capilaridade no 
Brasil e quase 3 mil funcionários, a 
Ipiranga incentiva seus profissionais a se 
envolverem em ações de voluntariado. 
A base dos investimentos sociais 
é sempre o processo educativo, 
alinhado ao objetivo de promover a 
inclusão, o desenvolvimento local e o 
beneficiamento das comunidades com as 
quais se relaciona. 

O Programa de Voluntariado Interno 
Ipiranga mobiliza os funcionários- 
-voluntários para atuarem em escolas 
e instituições no entorno de suas 
dependências. Em 2016, o Programa levou 
para Rio de Janeiro, São Paulo e Porto 
Alegre a Semana do Voluntariado Interno. 
As ações registraram o envolvimento 
de mais de 830 crianças e adolescentes, 
beneficiados por ações como palestras 
sobre a importância dos estudos para a 
carreira, estímulo à leitura desde a infância 
e ações de capacitação para o mercado 
de trabalho.  

A empresa também retomou a 
aplicação do Programa Empresário 
Sombra em 2016, em parceria com a 
Junior Achievement. Esta ação desperta 
nos jovens estudantes o espírito 
empreendedor, estimulando seu 
desenvolvimento pessoal e profissional, 
fornecendo informações sobre o 
funcionamento de uma empresa. Durante 
o “Empresário Sombra”, os estudantes 
têm contato com a rotina de um 
empreendedor e descobrem quais são as 

2 mil
pessoas foram 
beneficiadas 
por ações de 
voluntariado dos 
colaboradores  
da Ipiranga

O Saúde na Estrada é realizado desde 2008 e já atendeu mais de 405 mil pessoas por todo o Brasil. 
A iniciativa atende motoristas profissionais e é realizada de forma itinerante nos postos Ipiranga 
Rodo Rede, oferecendo exames gratuitos que ajudam na prevenção de doenças como diabetes, 
hipertensão e obesidade e contribui também para aumentar a segurança nas estradas.

O evento conta com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde, universidades, polícias 
Rodoviária Federal e Estadual.

sAúdE dOs MOTORIsTAs

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
cAdEIA dE vALOREs

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
cAdEIA dE vALOREs

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
cAdEIA dE vALOREs

habilidades e conhecimentos necessários 
para um futuro de sucesso. 

No total, foram apoiadas e realizadas 241 
ações de voluntariado, envolvendo 280 
funcionários e estagiários, com alcance de 
quase 2 mil pessoas.
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1,9mil
pessoas  
integram a 
equipe da 
Oxiteno

A Oxiteno é líder na fabricação de 
tensoativos e especialidades químicas 
na América Latina. Com quase dois mil 
colaboradores, atua nos segmentos 
de Agroquímicos; Cuidados Pessoais 
e Limpeza Doméstica e Institucional; 
Petróleo e Gás; Tintas e Revestimentos; 
e Produtos de performance. Fundada 
em 1973, a Oxiteno é o braço químico e 
petroquímico do Ultra.

Em razão sobretudo do cenário 
socioeconômico adverso no Brasil, a 
venda de especialidades químicas sofreu 
queda de 1% em 2016, que a empresa 
procurou contrapor, em busca de maior 
eficiência na utilização da capacidade 
e diluição de custos das plantas, com 
maiores vendas de commodities. 

Oxiteno

pesquisa e desenvolvimento 
66 novas soluções foram lançadas 
no mercado em 2016

   Volume de vendas (mil t)

   Receita líquida (R$ milhões)

  EBITDA (R$ milhões)

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

404

740

459

3.414

4.082

3.701

780

725

738

vOLUME dE vENdAs, REcEITA LÍqUIdA E EbITdA

Em 2016, o modelo organizacional 
da empresa foi reformulado, com 
reagrupamento das unidades de 
negócios e uma nova estrutura mais 
adequada à evolução da empresa. 
As unidades agora são: Mercosul 
(inclui as unidades Brasil e Uruguai 
e atende a demanda do Brasil, do 
Chile e da Argentina), MAC (com as 
unidades do México e da Venezuela e 
que abrange os mercados mexicano, 
andino e do Caribe) e Estados Unidos 
(estruturado para atender ao mercado 
norte-americano). A necessidade de 

mudança se deu principalmente em 
decorrência da expansão internacional 
da Oxiteno, com ampliação da unidade 
de Pasadena, no Texas (EUA), que 
será concluída em 2017. A unidade 
atenderá todos os segmentos e já 
fabrica tensoativos para o segmento 
de agroquímicos, e dará início, no fim 
de 2017, à operação de uma nova 
planta de alcoxilação. A capacidade de 
produção alcançará 170 mil toneladas/
ano. Além disso, já no início de 2017, foi 
inaugurado um escritório em Houston, 
também no Texas.

InovAção PArA os ClIentes 
Um dos pilares estratégicos da Oxiteno, 
a inovação é vista como um movimento 
transversal, que permeia todas as áreas 
da empresa, indo além da etapa de 
desenvolvimento de produtos e serviços e 
alcançando os demais processos internos. 
A inovação está totalmente atrelada aos 
atributos de sustentabilidade. O foco 
é desenvolver e entregar produtos e 
serviços que priorizem o uso eficiente e 
responsável dos recursos naturais durante 
os processos de produção, o menor 
impacto ao meio ambiente e o bem-estar 
e a saúde dos usuários.   

A plataforma Greenformance 
estabelece uma série de diretrizes 
de sustentabilidade que devem 
ser consideradas na etapa de 
desenvolvimento de produtos e 
serviços na Oxiteno. Entre elas, a 
adoção de matérias-primas de origem 
vegetal em substituição a materiais 
sintéticos e derivados petroquímicos, 
além do uso eficiente de energia, 
água e embalagens, priorizando 

o desenvolvimento de produtos 
concentrados e biodegradáveis. 

Entre os ganhos proporcionados 
pelo Greenformance estão: criação de 
soluções menos irritantes à pele e aos 
olhos; adoção de tecnologias limpas 
na matriz energética; substituição de 
produtos poluentes, como insumos 
com alto teor de compostos orgânicos 
voláteis (COVs); e adoção de matérias- 
-primas renováveis.  

Em 2016, a Oxiteno intensificou a 
realização do Innovation Day, por meio 
do qual a equipe interna visita um 
cliente específico para conhecer seu 
planejamento de inovação de curto 
e médio prazos e entender como 
a empresa pode contribuir para a 
execução desse plano. Experiências 
como essas têm impulsionado a 
Oxiteno a desenvolver uma série de 
produtos diferenciados sob demanda, a 
exemplo de formulações concentradas 
para limpar superfícies que chegam 

ao consumidor em forma de sachês e 
compostos usados na fabricação de 
shampoos em barra, ambos explorando 
o uso eficiente de água e de energia 
e a menor geração de resíduos e de 
emissões. 

Outra evolução que começou a ser 
desenhada em 2016 diz respeito à 
implantação de um sistema de CRM, que 
possibilitará uma gestão mais assertiva 
do relacionamento com os clientes. Com 
a ferramenta, será possível integrar uma 
grande variedade de dados estratégicos, 
que ficarão disponíveis em uma 
plataforma amigável a diferentes áreas de 
todos os negócios da Oxiteno, facilitando 
as tomadas de decisão e garantindo 
a rastreabilidade de informações. A 
ferramenta será totalmente implementada 
até o fim de 2017.

A estratégia de investimento em 
pesquisa e desenvolvimento rendeu, 
em 2016, o lançamento de 66 novas 
soluções ao mercado. 

Como parte da estratégia de expansão da unidade de Pasadena (Estados Unidos), cuja nova 
planta de alcoxilação deve ser inaugurada no fim de 2017, a Oxiteno está investindo em uma 
estrutura de pesquisa e desenvolvimento para suprir rapidamente as demandas de inovação no 
mercado norte-americano.  

Em um formato inédito, no fim de 2016, a empresa anunciou um acordo com a University of 
Southern Mississippi para a utilização das instalações de P&D de seu campus, que fica na cidade 
de Hattiesburg.

No novo centro de pesquisa, que abrigará uma planta-piloto de tensoativos e um espaço voltado 
ao segmento de agroquímicos, os pesquisadores terão acesso a tecnologias de ponta e outras 
linhas de pesquisa. 

Outras evoluções relacionadas à infraestrutura de P&D foram a expansão e a modernização dos 
laboratórios de Agroquímicos e de Tintas e Revestimentos no Brasil e a inauguração de três 
laboratórios de microbiologia, em San Juan Del Río e Montevidéu com controle de qualidade, 
e em Tremembé com ambos controle de qualidade e P&D. Antes, essas análises eram feitas por 
parceiros externos.

A empresa mantém, ainda, o laboratório central, na unidade de Mauá, que conta com mais de 
100 profissionais de P&D.

cENTRO dE pEsqUIsA NOs EsTAdOs UNIdOs

PILARES DE SUSTENTABILIDADE 
pROdUTOs E sERvIçOs, 
cAdEIA dE vALOR
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novos canais 
Uso de aplicativos aproxima 
vendedores à empresa, além do uso 
para gestão e capacitação

3,6 mil
pessoas  
compõem o  
time da Ultragaz

A Ultragaz continuou a crescer e a realizar 
investimentos em 2016. Com mais de 3,6 
mil colaboradores, é a empresa líder no 
mercado nacional de distribuição de GLP. 

O negócio registrou aumento no volume 
de vendas em 2016, atribuído aos bons 
resultados no segmento envasado, com 
novas revendas acrescentadas à rede, e 
aos investimentos para captura de novos 
clientes empresariais e condominiais que 
consomem o produto a granel. 

Além do crescimento orgânico, a 
empresa anunciou a aquisição de 100% 
da Liquigás, operação ainda sob análise 
do Cade (Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica). A compra permitirá 
à empresa aumentar sua capacidade de 
fornecimento, em especial, para novos 
usos do GLP, suportado pelo processo de 
desenvolvimento de novas aplicações.  

Ultragaz

vOLUME dE vENdAs, REcEITA LÍqUIdA E EbITdA

   Volume de vendas (mil t)

   Receita líquida (R$ milhões)

  EBITDA (R$ milhões)

306

357

447

4.091

4.621

5.366

1.711

1.697

1.760

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

novos ProdUtos e servIços
O foco em inovação e a busca 
contínua por excelência operacional foi 
fundamental para os bons resultados do 
ano e como estratégia para os próximos 
períodos. Em 2016, algumas novas 
tecnologias foram desenvolvidas para 
melhorar a performance dos negócios. 

O Projeto Mobilidade Pronta-Entrega é 
voltado para os públicos empresarial, 
domiciliar e industrial envasado com o 
objetivo de melhorar, via smartphone, 
a comunicação entre os motoristas 
dos caminhões de abastecimento e as 
unidades. Esse novo sistema permitirá 

melhorias operacionais, em especial 
logísticas, fiscais e de atendimento. Além 
disso, possibilitará o rastreamento dos 
veículos e acompanhamento em tempo 
real dos abastecimentos sendo realizados. 
A ferramenta substitui as operações 
que hoje são feitas em papel, como 
ordem do pedido, nota fiscal e boleto, e 
permite acessos remotos aos dados de 

clientes, listas de preços, condições de 
pagamentos, entre outros.

Em 2016, houve a criação da Diretoria 
de Desenvolvimento com o objetivo 
de sedimentar a estratégia da empresa 
de diferenciação no mercado, no 
investimento em inovação de produtos 
e serviços, bem como as iniciativas do 

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
pROdUTOs E sERvIçOs

plano estratégico de longo prazo da 
Ultragaz baseado em perfil e hábitos 
do consumidor; cenários de oferta e 
demanda de gás e energia; e avaliação 
dos diferenciais competitivos em relação 
aos concorrentes nacionais e do mercado 
externo (leia mais a seguir). 

Nova Diretoria de Desenvolvimento 
tem o objetivo de sedimentar a 
estratégia de diferenciação no  
mercado
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treinamentos para seus revendedores e 
vendedores dos segmentos domiciliar e 
empresarial por meio do VIS10N. Esse é o 
programa de planejamento estratégico da 
empresa para os próximos 10 anos.

Em uma das iniciativas que visam 
aprimorar o relacionamento com a rede 
de revendedores, o VIS10N Domiciliar 
investiu em um programa de capacitação 
e incentivos para os funcionários das 
revendas denominado Ultratop. Nos 
ambientes mobile e web, o vendedor 
pode acessar os diversos treinamentos 
disponíveis e, ao se capacitar, ele acumula 
pontos que podem ser trocados por 
benefícios exclusivos. Com essa iniciativa 
pioneira no setor, a Ultragaz valoriza o 
vendedor que é um elo importante no 
relacionamento com seu consumidor final.

17.781
jovens e crianças 
participaram de 
ações do Ultragaz 
Cultural em 2016

Em Caucaia (CE), onde a Ultragaz 
possui uma base de engarrafamento, a 
empresa apoia uma escola de música 
e informática, em parceria com o Lions 
Clube local. Cerca de 60 alunos são 
beneficiados com as atividades.   

O Ultragaz Cultural é um projeto iniciado 
em 2000 para promover e disseminar 
cultura por meio de espetáculos e 
eventos educativos. Por meio da carreta-
-cinema levou sessões de filmes a 17.781 
jovens e crianças de instituições e escolas 
públicas em 2016. A carreta percorreu 21 
cidades em 15 estados, além do Distrito 
Federal. O projeto é realizado com 
incentivo da Lei Rouanet e parceria com 
as secretarias de Educação e Cultura. 
Desde seu início, o Ultragaz Cultural 
já impactou mais de 154 mil pessoas. 
Toda a emissão de carbono da carreta 
ainda é compensada em parceria com 
a ONG Iniciativa Verde, neutralizando 
todo o impacto. Os resíduos produzidos 
e coletados durante o projeto são 
separados e doados a cooperativas de 
reciclagem locais. 

Também em 2016, o projeto Nossa Escola 
é 10, que capacita educadores, contribuiu 
para a elaboração de políticas educacionais 
e investiu em melhorias na infraestrutura 
das escolas, foi realizado em São Luís (MA). 
Foram atendidas cinco escolas públicas, 
beneficiando mais de 5 mil pessoas.

Junto aos revendedores, que são 
treinados via Programa Somar 
Sustentabilidade, a Ultragaz leva 
campanhas de educação a caminhões 
de venda de botijões. Mais de 9 milhões 
de pessoas foram sensibilizadas por 
informações sobre o combate ao Zika 
Vírus no ano, em parceria da empresa 
com o Ministério da Saúde. 

Na parte operacional, foi aberta uma nova 
base de engarrafamento em Juazeiro (BA), 
com o objetivo de aumentar a eficiência 
na distribuição de botijões e os serviços 
oferecidos à população local. Também 
foram feitos investimentos em ampliação 
da capacidade de armazenagem, como 
em Mataripe (BA), com a instalação de um 
tanque de 120 toneladas. 

 
 
 
InvestIndo no  
relACIonAmento  
Com revendedores 
Para garantir a execução de seu 
planejamento e uma atuação de 
excelência de maneira uniforme em 
todo o Brasil, a Ultragaz desenvolve 

revendA + 
Em parceria com o Sebrae (Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas), a Academia Revenda, da 
Ultragaz, desenvolveu o Revenda +, 
novo programa de treinamento para 
aumentar a competitividade das revendas 
no negócio domiciliar. Por meio de um 
modelo de encadeamento produtivo, 
foram construídas e implementadas 
estratégias para apoiar a gestão. Essa trilha 
da capacitação tem duração de 18 meses 
e inclui um diagnóstico operacional, 
treinamento presencial e consultorias, 
execução de projetos de inovação, 
premiação das revendas com melhor 
performance e rodadas de negócios. Em 
2016, o programa envolveu 180 revendas 
nos mercados da Bahia, Centro-Oeste, 
Maranhão, Paraná, Pernambuco e Rio de 
Janeiro. Em 2017, o planejamento prevê a 
expansão para outros mercados. 

 
resPonsAbIlIdAde  
soCIAl CorPorAtIvA 
A Ultragaz tem longa tradição de 
investimentos na área social, tanto nas 
comunidades próximas às suas unidades 
de produção como junto às populações 
mais afastadas dos grandes centros 
urbanos às quais a empresa chega via 
abastecimento de botijões, por meio 
de seus revendedores. Os projetos têm 
foco em cultura e educação, inclusive 
educação ambiental, voltados a crianças 
e jovens de baixa renda. A empresa 
possui uma Política de Sustentabilidade 
e uma Política de Investimento 
Socioambiental que norteiam os 
investimentos e definem os projetos 
a serem desenvolvidos e apoiados. A 
Ultragaz também possui, desde 2011, 
uma Política de Voluntariado, para 
incentivar e guiar seus colaboradores na 
prática da atuação social e ambiental. 

Em 2016, a Ultragaz mais uma vez 
apoiou o Projeto Junior Achievement 
para despertar o espírito empreendedor 
nos jovens por meio de programas 
educacionais em escolas públicas. 
Foram 2.371 alunos beneficiados em 
13 estados com a participação de 231 
voluntários da Ultragaz. 

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
cAdEIA dE vALOR

A Ultragaz também trabalha 
constantemente em todas as suas 
filiais ações de divulgação do Disque 
100, número que recebe denúncias de 
casos de exploração sexual de crianças 
e adolescentes. A campanha é mantida 
em parceria com a Childhood Brasil, da 
qual a Ultragaz é parceira desde 2009.

Para estimular o envolvimento de seus 
funcionários com ações de voluntariado, 
em 2016 foi criado um portal exclusivo 
para isso, o Portal do Voluntariado 
Ultragaz (voluntariadoultragaz.v2v.
net), que organiza as ações sociais 
e ambientais empreendidas pela 
empresa, a agenda de atividades e o 
cadastramento dos voluntários. Até o 
final desse ano, 249 colaboradores se 
inscreveram.

A Ultragaz também apoia projetos de 
instituições parceiras que abrangem 
a inclusão social de crianças e 
adolescentes por meio da educação. 
Entre essas instituições, estão Vocação, 
Recriarte - CARE, Pluga Cuca e a 
Associação Santo Agostinho (ASA).

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
cAdEIA dE vALOR

vIs10N
Domiciliar investe 
em capacitação 
e incentivos para 
funcionários das 
revendas
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A Ultracargo, empresa de armazenagem 
de granéis líquidos, completou 50 
anos em 2016, com forte foco no 
cliente e grande capacidade de se 
transformar e se reinventar de acordo 
com a necessidade do mercado e as 
capacidades vislumbradas em seus 
setores de atuação. A trajetória de 
sucesso tem forte base na cooperação 
contínua de um time formado por cerca 
de 650 funcionários.

A empresa aproveitou a data 
comemorativa e realizou um projeto 
de gestão de marca para explicitar 
sua essência, seus valores e os seus 
diferenciais. Como principal conclusão 
do trabalho, destaca-se que a empresa 
é um elo da cadeia logística e produtiva 
dos clientes, levando à criação do 
conceito “a Ultracargo conecta 
negócios, e essa conexão contribui 
para o desenvolvimento do País e sua 
evolução logística portuária”. O trabalho 
contemplou análise de mercado, 
pesquisa sobre os serviços oferecidos 
pela empresa e seus concorrentes, bem 
como entrevistas qualitativas.

novas oportunidades 
Empresa se fortalece como 
prestador de serviços para o 
mercado de combustíveis, cuja 
movimentação se intensificou  
nos últimos dois anos

Ultracargo

ARMAzENAgEM MédIA, REcEITA LÍqUIdA E EbITdA

 Armazenagem média (mil m3)

   Receita líquida (R$ milhões)

  EBITDA (R$ milhões)

715

655

672

2014

2015

2016

346

316

355

2014

2015

2016

167

26

171

2014

2015

2016

Com esse perfil fortemente consolidado 
no País, a Ultracargo atravessou o 
ano de 2016 de maneira positiva. Se, 
por um lado, o momento econômico 
desafiador provocou a redução do fluxo 
de químicos, a empresa investiu e se 
fortaleceu como prestador de serviços 
para o mercado de combustíveis, cuja 
demanda se intensificou. Em 2016, 

650
profissionais  
na Ultracargo

houve um crescimento de 24% na 
movimentação de combustíveis, em 
comparação com 2014. A empresa 
soube capturar a oportunidade 
com antecedência e preparar suas 
instalações para o novo produto.

Foi também um ano de retomada das 
operações afetadas pelo incêndio em 

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
pROdUTOs E sERvIçOs Santos, em 2015 (leia sobre as ações de 

segurança na pág. 48). Hoje, a empresa é 
líder do setor, com 24% da capacidade 
ofertada de terminais independentes 
do País e, até o final de 2017, com a 
retomada das operações em Santos, 
volta a 28%. Em 2016, a Ultracargo 
movimentou 20 milhões de toneladas 
de produtos na costa brasileira.

A empresa continuou a investir em 
expansão. No Terminal de Itaqui (MA), a 
capacidade atual de mais de 55 mil m3 
deve chegar a 103 mil m3 até o final de 
2018. O objetivo é estar preparada para 
atender a demanda crescente da região 
e o desenvolvimento da Ultracargo. 
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crescimento acelerado 
Foram abertas 71 lojas em 2016,  
o dobro do ano anterior

5,7mil
pessoas  
fazem parte da 
Extrafarma, o 
maior negócio 
em número de 
funcionários  
do Ultra

O ano de 2016 marcou o nascimento 
de uma nova Extrafarma. Além da nova 
identidade visual, a sexta maior rede de 
farmácias do País e com mais de 5,7 mil 
funcionários revisou seu posicionamento 
por meio do estabelecimento de quatro 
grandes iniciativas estratégicas. 

A primeira delas é a experiência 
diferenciada de compra que oferece 
a seus clientes. Para isso, foi feito 
investimento em um novo modelo de 
loja, mais moderno, iluminado e com 
gôndolas mais baixas para permitir 
uma melhor sinalização e visualização 
pelos clientes de todas as categorias de 
produtos. Também foi realizada uma 
revisão completa dos processos de loja, 
proporcionando uma melhor experiência 
de compra aos nossos clientes.   

A segunda iniciativa estratégica é 
incrementar a excelência operacional. 
Foram lançados programas para promover 
ganhos de produtividade em todas as 
áreas da empresa, como, por exemplo, 

Extrafarma

NúMERO dE LOjAs, REcEITA bRUTA E EbITdA

  Número de lojas

   Receita bruta (R$ milhões)

  EBITDA (R$ milhões)

30

29

37

1.171

1.417

1.674

223

254

315

2014

2014

2014

2015

2015

2015

2016

2016

2016

a construção de um novo centro de 
distribuição no Pará, mais moderno e com 
maior capacidade de armazenamento. 

A expansão acelerada é a terceira iniciativa 
estratégica da rede. Em 2016, foram 
abertas 71 lojas, o dobro do ano anterior, 
encerrando o ano com 315 unidades. O 
crescimento foi também geográfico, com 
a entrada em novos estados do Norte 
e Nordeste, como Tocantins, Paraíba e 
Pernambuco, bem como o adensamento 
nos demais mercados onde a Extrafarma 
já estava presente. Para 2017, a rede 
planeja um ritmo de abertura de lojas 
ainda mais acelerado.  

Por fim, pessoas como diferencial 
competitivo. Para manter a qualidade 

de atendimento em uma trajetória de 
expansão acelerada da rede, foi realizado 
um trabalho de fortalecimento das 
lideranças e equipe (conheça mais este 
trabalho de formação na pág. 45). 

Com a mudança da marca, o Clube 
Extrafarma também foi relançado com 
mais opções de resgate e maior facilidade 
na troca de pontos, aumentando a 
percepção de valor do programa pelos 
clientes. Em dezembro de 2016, havia 5,6 
milhões de participantes no programa. A 
cada R$ 1 em compras, o cliente acumula 
um ponto que, depois, pode ser trocado 
por produtos, descontos, por Km de 
Vantagens da Ipiranga ou por pontos de 
outro programa de premiação.

Em 2016, a Extrafarma apoiou a Cow Parade Belém 400 anos, na capital paraense. É a primeira 
vez, nos nove anos da exposição, que ela aconteceu na região Norte do País e contou com 50 
esculturas de vacas estilizadas por artistas locais. Além do aspecto cultural, a ação também tem 
viés social, já que o valor arrecadado com o leilão das obras será destinado a instituições da 
cidade, segundo escolha da Extrafarma. 

ApOIO A ARTIsTAs LOcAIs
PILARES DE SUSTENTABILIDADE 
pROdUTOs E sERvIçOs, 
cAdEIA dE vALOR
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gestão   
Ambiental

neste capítulo

•	 Redução	de	Impactos
•	 Modelos	Integrados	em	Ecoeficiência
•	 Gestão	de	Emissões	de	GEE
•	 Água
•	 Energia
•	 Resíduos	sólidos

Garantir os insumos 
ambientais que os 
negócios necessitam, 
sem comprometer a 
disponibilidade desses 
recursos para o futuro
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O Ultra mantém programas para 
melhorar continuamente seus processos 
industriais, de uso de matérias-primas 
e recursos naturais, os quais chegam 
aos públicos de interesse, sejam 
clientes, consumidores, fornecedores 
e revendedores, de acordo com a 
estrutura de cada um de seus negócios. 

Redução de 
impactos

Cada negócio da Companhia monitora 
seus indicadores próprios e os índices 
de emissão de gases de efeito estufa, 
água, energia e geração e destinação 
de resíduos. Todos os negócios prestam 
contas em relação a cada um desses 
temas, e a performance em todos esses 
indicadores estão apresentadas neste 

A Ipiranga tem uma gestão ambiental 
consolidada, com a adoção contínua de 
boas práticas e projetos para melhorar 
sua ecoeficiência. O projeto mais visível 
e que agrega diversas medidas nesse 
sentido são os Postos Ecoeficientes, 
que têm, como princípio, a gestão 
eficiente de água, energia, resíduos e 
materiais. O ano de 2016 finalizou com 
1.191 postos desse tipo no Brasil. O 
Posto Ecoeficiente economiza energia 
por meio de iluminação em LED e luz 
natural aliada a sensores de dimerização, 
isolamento térmico na edificação, 
sombreamento da vitrine, além de 
coleta da água da chuva e torneiras de 
fechamento automático, entre outras 
soluções de construção sustentável. 

Os revendedores também passaram 
a contar com uma consultoria em 

Modelos 
integrados em 
ecoeficiência

ecoeficiência oferecida pela equipe 
de engenharia da Ipiranga a fim de 
multiplicar as soluções do posto 
ecoeficiente. O serviço, gratuito, 
pode ser solicitado pelo posto por 
meio do site de relacionamento. O 
revendedor recebe um relatório técnico 
personalizado, indicando soluções que 
reduzem o consumo de energia e água, 
trazendo mais sustentabilidade para o 
negócio. 

A oxiteno está comprometida com 
a conservação do meio ambiente, 
considerando tanto as operações 
industriais quanto o ciclo de vida dos 
produtos. A condução do negócio é 
pautada em diretrizes e referências 
internacionais de cuidado com o 
meio ambiente, a exemplo da adesão, 
no Brasil, ao Programa Atuação 

Responsável, da Associação Brasileira 
da Indústria Química (Abiquim), que 
estabelece o compromisso voluntário 
para a implantação de ações ligadas 
aos sistemas de gestão em saúde, 
segurança e meio ambiente. Nos 
outros países, a participação se dá em 
iniciativas similares, todas elas ligadas ao 
Programa Responsible Care, do Conselho 
Internacional das Associações da 
Indústria Química (ICCA, na sigla em 
inglês) e à norma ISO 14.001.

A Ultragaz possui atualmente duas 
revendas sustentáveis. A primeira foi 
inaugurada em São Paulo, em 2014, e 
já possui certificação LEED (leadership 
in Energy and Environmental Design), 
sendo a primeira empresa distribuidora 
de GLP a conquistar essa certificação 
no Brasil. Já a segunda, em Fortaleza 

(CE), foi inaugurada em 2016 e está em 
processo de certificação AQUA (Alta 
Qualidade Ambiental). Construídas de 
acordo com critérios estabelecidos 
pelo United States Green Building Council 
(USGBC), entidade que promove a 
sustentabilidade na construção civil, 
as revendas sustentáveis utilizam 
materiais e revestimentos especiais, 
como cobertura térmica que emite 
menos calor e tintas solúveis à base de 
água, trazendo ganhos para a saúde e 
para o meio ambiente. Também tem 
aquecimento a GLP para reduzir o 
impacto do calor e da luz e uma cortina 
verde que reveste uma das paredes. 
Outros itens que contribuem para o 
resfriamento da loja é a plataforma 
que acondiciona os botijões: há uma 
cobertura que evita o aquecimento 
e altas temperaturas. Há ainda a 
utilização do painel fotovoltaico que 
capta a própria energia. Além disso, 
foi planejado um sistema de reúso 
de água, com a instalação de uma 

bomba hidráulica que permite o 
aproveitamento da água da chuva nos 
banheiros. Na iluminação são utilizadas 
lâmpadas LED. Nas áreas externas, 
foi utilizado concreto usinado, com 
redução de desperdícios, e cimento 
reciclado. Há ainda um sistema para 
coleta seletiva de materiais produzidos 
na loja – ação em parceria com 
associações – e bicicletário.

Além disso, por meio do Programa 
de Gestão da Revenda (PGR), lançado 
neste ano, a Ultragaz fornece a seus 
revendedores consultoria e assessoria 
para o gestor se capacitar em segurança 
e gestão ambiental. São feitos 
treinamentos nesses temas e também 
relacionados à gestão do negócio, como 
contabilidade e venda. 

Gestão de 
emissões de GEE

O Programa Ipiranga Carbono Zero 
abrange a gestão das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) na Ipiranga 
em toda sua cadeia, do transporte de 
combustíveis até a venda. Inclui, além da 
mensuração, a redução e a compensação 
das emissões que não puderam ser 
evitadas. Dessa forma, a Ipiranga 
neutraliza todas as suas emissões diretas 
e indiretas, incluindo, ainda, as emissões 
da Ipiranga Racing decorrentes do 
deslocamento das equipes e dos carros 
utilizados em provas da Stock Car e 
investe em projetos para compensar o 
impacto dos clientes que consomem os 
combustíveis da rede.

Fomenta iniciativas que minimizem o impacto ambiental, 
como a utilização de energias renováveis e campanhas de 
conscientização de consumo.

Cartões Ipiranga: Ao utilizar os Cartões Ipiranga na rede 
Ipiranga, os consumidores têm suas emissões neutralizadas 
sem custos adicionais. 

Km de vantagens: Programa de fidelidade da Ipiranga, o 
consumidor pode optar por trocar os pontos acumulados por 
neutralização de emissões.

Posto Ipiranga na Web: Ao adquirir créditos de combustíveis no 
Posto Ipiranga pelo site, o consumidor pode optar por incluir em 
sua compra, a neutralização referente à compra de combustíveis.

pROgRAMA IpIRANgA cARbONO zERO

Referência
Postos 
ecoeficientes 
e revendas 
sustentáveis 
crescem na 
Ipiranga e na 
Ultragaz

PILAR DE SUSTENTABILIDADE 
MEIO AMbIENTE

capítulo. Contudo, o histórico de gestão 
permite maior aprofundamento e 
comparabilidade de ações em Ipiranga, 
Oxiteno e Ultragaz.
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Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz corporativo

2014 2.705 172.894 2.790 3.169 -

2015 3.261 152.004 2.782 2.864 -

2016 1.750 161.862 2.282 1.375 --

Ano Ipiranga Oxiteno1 Ultracargo2 Ultragaz corporativo

2014 17.295 590.947 6.107 23.901 191

2015 18.543 587.882 30.089 21.080 186

2016 18.456 568.307 7.466 16.033 191

1. Valores correspondentes às emissões de todas as unidades industriais da Oxiteno, exceto a de Pasadena (EUA). 
Em 2015, houve a inclusão das unidades de México, Venezuela e Uruguai. Oxiteno e White Martins implantaram em 
2016 um projeto para comercialização e purificação do CO

2
 gerado na produção de óxido de eteno.

2. Até 2014, o escopo contemplava o Terminal de Paulínia, desativado em 2015. Em 2015, a Ultracargo contabilizou 
as emissões decorrentes da queima de produtos no incêndio, por isso, o valor sofreu alteração significativa.

Para possibilitar as ações de 
neutralização, a aquisição de créditos 
de carbono já supera 300 mil toneladas. 
A compra mais recente, em 2016, 
envolveu um projeto de REDD+ que 
apoia a conservação da Amazônia com 
ações para evitar o desmatamento 
e recuperar a floresta, além de 
desenvolver a comunidade local.

O inventário de emissões é publicado na 
plataforma Registro Público de Emissões 
(www.registropublicodeemissoes.
com.br), desenvolvida pelo Programa 
Brasileiro GHG Protocol. A empresa 
tem o selo Ouro, concedido às 
organizações que elaboram o inventário 
de emissões completo e o submetem 
à verificação externa. Além disso, 
o Programa Carbono Zero como 
um todo é auditado anualmente 
por verificadora independente, 
garantindo transparência, consistência 
e confiabilidade do Programa junto a 
todos os seus públicos. 

A oxiteno mantém desde 2008 
o Programa de Monitoramento e 
Redução das Emissões Atmosféricas, 
que acompanha as emissões de CO

2
, 

poluentes de efeito local, material 
particulado (MP), óxidos de enxofre 
(SOx) e de nitrogênio (NOx), monóxido 
de carbono e compostos orgânicos 
voláteis (COVs) nas unidades do Brasil. 
A partir de 2009, esse trabalho incluiu 
também o México e, desde 2015, a 
Venezuela e o Uruguai. Assim, apenas 
a unidade de Passadena (EUA), cuja 
ampliação será concluída em 2017, 

ainda não integra o programa de 
monitoramento. A iniciativa impulsiona 
também a adoção de tecnologias mais 
limpas e iniciativas de eficiência.

Em 2016, a intensidade das emissões 
foi de 0,43 tonelada de CO

2
 equivalente 

por tonelada de produto comercializado 
(tCO

2
e/t), valor pouco abaixo em 

relação ao ano anterior. A meta 2020 
da Oxiteno prevê a redução de 25% 
na geração de gases de efeito estufa, 
tendo como ano-base 2008. Até 2016, 
houve uma redução acumulada de 11% 
dessas emissões. Entre as diferentes 
iniciativas implantadas no ano que 
contribuem para o resultado, destaque 
para a efetivação da parceria com a 
empresa White Martins na unidade 
de Camaçari (BA), que passou a 
comercializar o CO

2
 gerado durante a 

produção de óxido de eteno, evitando 
as emissões na atmosfera. Desde a fase 
piloto do projeto, iniciada em agosto 
de 2016, até o mês de março de 2017, 
foram resgatadas 4,5 mil toneladas de 
CO

2
 – o volume pode chegar a 80 mil 

toneladas/ano. Um trabalho semelhante 
é desenvolvido há mais tempo em Mauá 
(SP), com a venda do CO

2
 resultante 

para o mesmo parceiro comercial.

A Ultragaz monitora e registra seu 
inventário anual de emissões de 
gases causadores de efeito estufa em 
todas suas operações desde 2009, 
abrangendo as fontes de energia 
elétrica, revendas, viagens aéreas e 
veículos de terceiros. 

Em 2016, foi registrada, mais uma vez, 
diminuição das emissões nos escopos 
1 e 2. Pelo segundo ano, a Ultragaz 
engajou seus fornecedores críticos em 
um programa para redução de emissão 
de GEE, em parceria com a CDP (Carbon 
Disclousure project). Por meio dessa 
iniciativa, a Ultragaz capacitou, em 2016, 
43 fornecedores para uma progressiva 
redução de emissões a partir da 
elaboração de inventários de gases de 
efeito estufa. O projeto integra as áreas 
de Sustentabilidade, Saúde, Segurança 
e Meio Ambiente, Suprimentos e 
Engenharia (Qualidade & Normatização 
e Logística). 

Assim como a Ipiranga, a Ultragaz 
divulga seu inventário na plataforma 
Registro Público de Emissões, do 
Programa Brasileiro GHG Protocol e 
também recebe selo Ouro, por realizar 
inventário completo e o submeter à 
verificação externa.

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo1 Ultragaz corporativo

2014 14.590 418.053 4.804 20.732 -

2015 15.282 435.878 27.307 18.216 -

2016 16.706 406.445 5.184 14.685 -

Ano Ipiranga Oxiteno¹ Ultracargo Ultragaz

2014 0,001 0,469 0,001 0,013

2015 0,001 0,438 0,005 0,012

2016 0,001 0,430 0,002 0,011

1. Variação significativa em 2015 em função das emissões geradas no combate ao incêndio de Santos (SP).

1. Valor correspondente às emissões, diretas e indiretas, de CO
2
e pelo total produzido (t).

Água

Uma das metas da oxiteno é aumentar 
em 25% o consumo de água de reúso até 
2020, considerando o ano-base 2008. Em 
Mauá, por exemplo, uma média de 97% 
da água usada pela Oxiteno é proveniente 
de reúso, graças ao projeto Aquapolo, que 
reúne as empresas do Polo Petroquímico 
de Capuava, em Mauá, e a Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(Sabesp). Uma estrutura foi construída para 

levar a água proveniente da Estação de 
Tratamento de Esgotos do ABC Paulista 
ao complexo industrial. Para assegurar 
a qualidade, a água tratada ainda passa 
por um rigoroso sistema de purificação 
adicional. Em média, as empresas do polo 
petroquímico deixam de consumir 450 
milhões de litros de água por ano. No 
Polo Petroquímico de Triunfo (RS), vem 
avançando um estudo para implantar o 

sistema de reúso da água proveniente 
da respectiva estação de tratamento de 
efluentes. Em Camaçari (BA), há um sistema 
de captação de água de chuva utilizada nos 
processos de resfriamento industriais. Até 
2016, 16% da meta de reúso foi alcançada. 

A Ultragaz, seguindo sua estratégia de 
inovação de buscar novos usos para o 
GLP, desenvolveu um equipamento para 

EMIssõEs dE gAsEs dO EfEITO EsTUfA
(ESCOPOS 1 E 2) (tCO

2
e)

EMIssõEs dE gAsEs dO EfEITO EsTUfA
(ESCOPO 1) (tCO

2
e)

EMIssõEs dE gAsEs dO EfEITO EsTUfA
(ESCOPO 2) (tCO

2
E)

TOTAL dE EMIssõEs dIRETAs E INdIRETAs dE gAsEs dE EfEITO EsTUfA, pOR 
TONELAdA dE pROdUTO cOMERcIALIzAdO
(tCO

2
e)
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limpeza automotiva, capaz de reduzir 
o consumo de água em lava-rápidos 
e postos de combustível em até 90%, 
mantendo a qualidade, agilidade e 
praticidade da limpeza, tanto interna 
quanto externa do automóvel. Esta 
solução está sendo implementada na rede 
de postos Ipiranga, em um trabalho de 
sinergia entre os negócios da Companhia.

A Ipiranga busca ampliar o reúso da 
água e a captação de águas pluviais. 
Além do prédio localizado no Rio de 
Janeiro (RJ), as seguintes unidades da 
Ipiranga possuem sistema para captação 
de água de chuva: Campo Grande (MS), 
Presidente Prudente (SP), São José do Rio 
Preto (SP), Ourinhos (SP), Londrina (PR), 
Cruz Alta (RS), Santa Maria (RS), Cascavel 
(PR), Governador Valadares (MG).

25%

meta da Oxiteno 
para aumentar o 
reúso de água até 
2020

Ano Ipiranga Oxiteno1 Ultracargo2 Ultragaz corporativo

2014 171.960 5.378.343 82.340 223.443 20.641

2015 157.823 5.556.609 76.779 152.887 18.014

2016 163.373 5.394.009 92.988 157.306 19.032

1. Valores correspondentes às unidades industriais da Oxiteno, exceto Pasadena (EUA). A inclusão das unidades 
internacionais ocorreu em 2015, nos anos anteriores era considerado apenas as unidades do Brasil.
2. Escopo: Itaqui, Suape, Aratu, Rio de janeiro e Santos.

fonte Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz corporativo

Água de superfície 
(rios, lagos)

0 0 0 0 -

Água subterrânea 
(poço)

18 2 0 33 -

Água de chuva 2 0 0 n.d.² -

Efluentes de outra 
empresa

0 15 0 0 -

Abastecimento da 
rede municipal

69 82 50 63 -

Outras fontes 10¹ 0 491 4 -

1. Abastecimento por meio de caminhão-pipa.
2. A Ultragaz capta água da chuva em diversas unidades, mas somente em 2017 o volume passou a ser mensurado.

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz

2014 0,01 4,07 0,01 0,13

2015 0,01 4,13 0,01 0,09

2016 0,01 4,09 0,02 0,09

Energia

Um projeto-piloto de eficiência energética 
nas bases operacionais foi realizado 
pela Ipiranga em Caxias do Sul (RS). O 
objetivo foi identificar as oportunidades 
de redução do consumo e do custo da 
energia que possam ser replicadas nas 
demais operações. O projeto de eficiência 
energética deve ser levado para 10 bases 
em 2017. 

A oxiteno atua para aumentar a eficiência 
das caldeiras usadas na geração de vapor. 
Em Camaçari (BA), um trabalho focado no 

monitoramento contínuo da performance 
dos equipamentos, na manutenção 
preventiva e na conscientização das 
equipes reduziu em 40 mil toneladas o 
consumo de vapor em quatro plantas da 
unidade. Em Mauá (SP), foram instaladas 
placas para geração de energia solar e um 
pequeno parque de energia eólica, que já 
são responsáveis pela energia utilizada em 
algumas áreas da unidade. A iluminação 
da planta também é realizada por meio de 
lâmpadas LED, que são mais eficientes. 

Ano Ipiranga Oxiteno1 Ultracargo Ultragaz corporativo

2014 233.731 7.736.877 67.533 360.322 20.641

2015 218.624 7.889.721 108.633 342.506 19.414

2016 284.976 7.956.549 85.289 333.702 19.413

1. Considera todas unidades industriais da Oxiteno, exceto a de Pasadena (Estados Unidos). O aumento do con-
sumo em 2015 se deve à inclusão das unidades de México, Venezuela e Uruguai. 

Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz

2014 0,01 6,03 0,01 0,21

2015 0,01 6,23 0,02 0,20

2016 0,02 6,24 0,02 0,18

cONsUMO TOTAL dE ágUA (M³)

fONTEs dE cApTAçãO dE ágUA EM 2016 (%)

TOTAL dE ágUA cONsUMIdA pOR TONELAdA dE pROdUTO 
cOMERcIALIzAdO (M³)

cONsUMO dE ENERgIA dIRETA TOTAL, RENOvávEIs E NãO RENOvávEIs (gj)  

cONsUMO dE ENERgIA (RENOvávEL E NãO RENOvávEL) pOR TONELAdA 
dE pROdUTO cOMERcIALIzAdO (gj)
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Na Ipiranga, revendedores, clientes 
e distribuidores autorizados de 
lubrificantes são treinados e alertados 
sobre os riscos ambientais do descarte 
incorreto do material.

Em parceria com a LWART, empresa 
reconhecida como líder na América Latina 
em coleta de óleo lubrificante utilizado 
ou contaminado, a Ipiranga promove a 
Campanha Coleta Premiada, que sorteia 
viagens para quem entrega os resíduos 
lubrificantes nas unidades da Ipiranga. A 
ação tem apresentado resultados positivos, 
agregando um serviço diferenciado 
a postos da rede e demonstrando 
o compromisso com as questões 
socioambientais. Em 2016, esse trabalho 
permitiu a coleta de 59.919 m³ de óleo.

Resíduos sólidos

Em seu edifício sede, a Ipiranga realiza 
ações de manejo e segregação de 
resíduos recicláveis. O Ponto Limpo 
Ipiranga é um ponto de entrega 
voluntária que potencializa a reciclagem 
no local com maior concentração de 
funcionários da empresa. Além da 
conscientização sobre uma correta 
segregação dos resíduos, a iniciativa 
repercute positivamente no cenário 

de atuação dos catadores de materiais 
recicláveis e superou 28 toneladas 
coletadas em 2016. Impulsionados 
pelo resultado, ações de reciclagem 
com uso de coletores e campanhas de 
conscientização foram intensificadas nas 
unidades operacionais da Ipiranga, que 
reportam as quantidades de materiais 
recicláveis gerados mensalmente por 
meio do sistema corporativo Credit360. 

Em 2016, 50% dos resíduos não 
perigosos foram reaproveitados e 26% 
enviados à reciclagem. 

Para a gestão de resíduos de 
óleos e lubrificantes, a Ipiranga 
também faz parte do Jogue Limpo, 
movimento setorial para a destinação 
final ambientalmente correta das 
embalagens plásticas de lubrificantes, 
como previsto na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 
Saiba mais sobre a iniciativa 
(www.joguelimpo.org.br).

A oxiteno atua para gerenciar de 
maneira adequada os resíduos 
resultantes dos processos produtivos, 
trabalhando em parceria com 
fornecedores e prestadores de serviço. 
A partir de 2016, o tema passou a 
integrar os tópicos prioritários do 
negócio, aprimorando o gerenciamento 
já realizado e o acompanhamento 
de indicadores específicos. A 
empresa mantém um projeto de 
valorização de produtos de menor 
importância comercial para a Oxiteno 
– os coprodutos –, que poderiam 
ser destinados como resíduos, mas 
que, a partir dessa estratégia, são 
empregados como matéria-prima 
em outros processos produtivos, caso 
dos aditivos para cimento, diluentes 
e aditivos industriais. Em 2016, foram 
comercializados quase 22 mil toneladas 
desses itens. 

Em busca de eficiência e da redução 
e impactos, a Oxiteno tem a meta de 
reduzir o volume de resíduos gerados 
por tonelada de produto em 40% até 
2020. A comparação é com o índice de 
2011, de 3,42 kg/t produto. Em 2016,  
foi possível reduzir 23%, alcançando  
2,62 kg/t produto. Já o volume total  
de resíduos cresceu em 2016.

Campanha incentiva clientes 
Ipiranga a devolverem resíduos 
lubrificantes nos postos

500 
mil
litros de óleo  
de cozinha foram 
entregues em 
revendas Ultragaz 
em 2016

A Campanha Junte Óleo: Ultragaz Coleta 
e Soya Recicla, mantida pela Ultragaz, 
em parceria com a Bunge e o Instituto 
Triângulo, oferece unidades de sabão 
biodegradável a cada dois litros de 
óleo de cozinha usados entregues ao 
vendedor Ultragaz. O material coletado 
é destinado à produção do sabão e de 
biodiesel. O projeto ocorre em cidades 
de São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul 
e Bahia. Em 2016, foram coletados mais 
de 500 mil litros de óleo, envolvendo 
380 revendas Ultragaz. Mais de 500 mil 
pessoas foram impactadas pelo projeto. 
Um segundo projeto mantido pelo 
negócio, é o Ultragaz Pega Pilhas, Baterias 
e Celulares, por meio dos revendedores 
Ultragaz que recolhem pilhas, baterias 
e celulares que são enviados para 
reprocessamento ou reciclagem. Em 
todo o Brasil, foram coletados 690 quilos 
desses materiais em 2016. 

Na extrafarma, o principal foco é a 
gestão dos medicamentos vencidos 
e avariados, bem como outros 
resíduos como seringas, agulhas e 
gazes. A empresa possui um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços 
de Saúde (PGRSS), executado por 
empresas terceirizadas devidamente 
habilitadas pela Anvisa, que prevê o 
transporte, o tratamento e a destinação 
final adequada desses materiais. 
Adicionalmente, todos os medicamentos 
com prazo de validade expirado, com 
venda suspensa ou com a embalagem 

danificada são destinados à incineração 
realizada por empresas credenciadas 
pelos órgãos ambientais e autorizados 
pela Anvisa. 

Por meio do Instituto Ultra, uma série 
de ações de conscientização para a 
correta separação e destinação do lixo 
foram realizadas no edifício sede da 
Companhia, em São Paulo. No total, foi 
coletada mais de 1 tonelada em papel 
branco, jornal, papelão, copos plásticos 
e latinhas. Também teve início no local 
uma extensão da parceria com a Bunge 
para transformação de óleo de cozinha 
em sabão. 
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Ano Ipiranga Oxiteno Ultracargo1 Ultragaz

2014 2.452 2.819 839 452

2015 2.044 2.539 20.992 481

2016 2.335 3.9282 63.909 526

1. Em 2015, os resíduos e efluentes gerados em Santos (SP), em função do incêndio, so-
brecarregaram este resultado. Esses resíduos ainda estavam sendo destinados em 2016, 
em especial, efluentes.
2. Uma série de fatores influenciou o desempenho na geração de resíduos perigosos e 
não perigosos: alterações nas condições de operação de Tremembé e Mauá; um novo 
produto desenvolvido em Camaçari; obras de modernização da rede de descarte e 
coleta de efluentes industriais em algumas unidades; e inclusão dos resíduos gerados na 
unidade do Uruguai a partir de 2015.

destino Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz

Reutilização 0 16 0 1

Reciclagem 32 10 0 3

Recuperação 0 0 1 18

Incineração 12 2 91 7

Aproveitamento 
energético 
(coprocessamento)

32 38 8 71

Tratamento biológico 19 0 02 0

Aterro industrial 5 341 0 0

1. A destinação contempla apenas os resíduos provenientes do Uruguai, por ser a única opção viável no 
País. A Oxiteno participa há mais de 15 anos do programa Aterro Zero e não envia resíduos industriais 
perigosos para aterro sanitário. 
2. 100% dos efluentes gerados nos terminais da Ultracargo são encaminhados para tratamento biológico.

Ano Ipiranga1 Oxiteno2 Ultracargo Ultragaz Extrafarma corporativo

2014 5.067 2.541 379 1.514 n.d. n.d.

2015 6.330 3.381 343 1.089 127 n.d.

2016 4.073 5.647 187 1.148 129 214

1. Os picos na quantidade de resíduos não perigosos estão relacionados às obras civis realizadas nas unidades  
da Ipiranga.
2. Uma série de fatores influenciou o desempenho na geração de resíduos perigosos e não perigosos: alterações 
nas condições de operação de Tremembé e Mauá; um novo produto desenvolvido em Camaçari; obras de 
modernização da rede de descarte e coleta de efluentes industriais em algumas unidades; e inclusão dos resíduos 
gerados na unidade do Uruguai a partir de 2015.

destino Ipiranga Oxiteno Ultracargo Ultragaz

Compostagem 3 0 0 0

Reutilização 50 0 0 0

Reciclagem 26 22 32 39

Recuperação 0 0 0 0

Incineração 0 8 0 0

Aproveitamento 
energético 
(coprocessamento)

0 13 0 0

Aterro sanitário 20 32 68 59

REsÍdUOs sÓLIdOs NãO pERIgOsOs (TONELAdAs)

dEsTINO dOs REsÍdUOs NãO pERIgOsOs (%) 2016

REsÍdUOs sÓLIdOs pERIgOsOs (TONELAdAs)

dEsTINO dOs REsÍdUOs pERIgOsOs (%) 2016
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desempenho 
financeiro

neste capítulo

•	 Balanço	das	Vendas
•	 Resultados	Consistentes
•	 Mercado	de	Capitais

Resultados alcançados 
mesmo em momentos  
de adversidade comprovam  
a resiliência dos negócios  
do Ultra
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Solidez se traduz em crescimento 
de receita e lucro. Emissão de bonds 
alongou o perfil da dívida, que é de 
1,36x o EBITDA

Na Ipiranga, o volume de vendas 
apresentou queda de 9% comparado a 
2015. O volume vendido de combustíveis 
para veículos leves (ciclo Otto) 
apresentou queda de 9%, apesar do 
crescimento real de 2% da frota, reflexo 
da conjuntura econômica, piora dos 
níveis de emprego e deterioração na 
relação entre o preço de combustíveis 
e a renda da população. O volume do 
diesel também apresentou redução de 
9%, acompanhando o desempenho fraco 
da economia. 

O volume vendido da oxiteno foi 
2% maior em 2016. Esse resultado foi 
obtido graças à expansão de 17% em 
commodities, em busca de maior eficiência 
na utilização da capacidade e diluição 
de custos das plantas, sobretudo no 
primeiro semestre de 2016. A medida foi 
tomada para contrapor a queda de 1% em 
especialidades, fruto principalmente da 
atividade econômica mais fraca no Brasil.

Balanço das 
vendas

2%

avançou a receita 
líquida

Na Ultragaz, o volume vendido foi 4% 
maior em 2016, com crescimento de 
3% no segmento envasado, fruto dos 
investimentos para adição de novas 
revendas, e de 6% no segmento granel, 
em decorrência de investimentos 
realizados para captura de novos clientes.

A armazenagem média total da 
Ultracargo apresentou aumento de 3% 
em decorrência, sobretudo, da maior 
movimentação de combustíveis nos 

terminais de Suape e Aratu, atenuada 
pela interrupção parcial em 2015 do 
terminal da Ultracargo em Santos devido 
ao incêndio ocorrido em abril de 2015. 
Excluindo as operações de Santos, a 
movimentação foi 8% maior.

A extrafarma encerrou 2016 com 315 
lojas, um aumento de 24% (61 lojas) 
comparado a 2015. Ao longo do ano, 
foram abertas 71 novas lojas, com dez 
fechamentos. 

O Ultra deu continuidade à sua trajetória e 
crescimento em 2016, coerente com seu 
plano estratégico e uma gestão consistente 
que garante solidez financeira, rentabilidade 
e a perenidade da Companhia. Apesar das 
condições macroeconômicas, o Ultra e seus 
negócios se valeram de sua estratégia de 
diferenciação, aliadas à sua resiliência e larga 
escala operacional, para mais um ano de 
resultados positivos.

A receita líquida de vendas e serviços 
chegou a R$ 77.353 milhões, uma evolução 
de 2% em relação a 2015. Contribuíram para 
este desempenho o avanço da receita dos 

Resultados 
consistentes

negócios, com exceção da Oxiteno, mais 
afetada pelo cenário adverso. 

O EBITDA consolidado atingiu R$ 4,2 bilhões, 
crescimento de 7%. O lucro líquido somou 
R$ 1.571 milhão, 4% acima do resultado do 
ano anterior, em função do crescimento 
do EBITDA entre os períodos, parcialmente 
compensado pela maior despesa financeira 
e por maior amortização e depreciação, 
em função dos investimentos realizados ao 
longo do período.

2015

2.769 740 357
26

29

3.953

3.080 459 447
171

37

2016 4.217

  Ipiranga   Oxiteno   Ultragaz   Ultracargo   Extrafarma

EbITdA (R$ MILhõEs)

endIvIdAmento 
O Ultra encerrou o exercício de 2016 com 
uma dívida bruta de R$ 11.417 milhões e 
caixa bruto de R$ 5.702 milhões, perfazendo 
uma posição de endividamento líquido de 
R$ 5.715 milhões, uma elevação de R$ 787 
milhões em relação a 2015. A Companhia 
realizou uma emissão de bonds no valor 

de US$ 750 milhões, alongando o perfil da 
dívida. O endividamento líquido ao final de 
2016 correspondeu a 1,36x o EBITDA dos 
últimos 12 meses, contra 1,24x ao final do 
ano anterior. 

4%

maior foi o lucro 
líquido
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desempenho comparatIvo 
(r$ mIlhões)

2015 2016 varIação (%)

Receita líquida de vendas e serviços 75.655 77.353 2

Custos dos produtos vendidos e serviços prestados 68.934 70.343 2

Lucro bruto 6.722 7.010 4

Despesas gerais, adm., com vendas e comerciais 3.838 4.097 7

Outros resultados operacionais, líquidos 51 199 -

Resultado na venda de bens 27 6 -

Lucro operacional 2.962 3.106 5

EBITDA 3.953 4.217 7

Depreciações e amortizações 1.003 1.104 10

Equivalência patrimonial 11 7 -

Em 2016, as ações do Ultra negociadas na 
BM&FBOVESPA apresentaram valorização de 
13%. O Ultra também declarou dividendos 
de R$ 907 milhões em 2016, 4% superior ao 
ano anterior. Esse montante representa um 
dividend yield de 2,5% sobre o preço médio 
das ações no período.

Mercado  
de capitais
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