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RELATÓRIO INTEGRADO IPIRANGA 2020

NOSSO
PROPÓSITO
Inspirar a sociedade a
evoluir, com nossa paixão
por facilitar a vida e a
mobilidade das pessoas
CADA VEZ MAIS COMPLETO E DIGITAL
A Ipiranga oferece conveniência em produtos e serviços que ajudam a jornada diária das pessoas
há mais de 80 anos.
Rede exclusiva com 7.107 postos Ipiranga em todo o
Brasil. Líder no segmento de lojas de conveniência, com
mais de 1.800 franquias AmPm, a empresa tem produtos de marca própria e a maior rede de padarias do país,
com cerca de 800 unidades. Em serviços automotivos,
são 1.200 Jet Oil e linha de lubrificantes diversificada.
No segmento empresarial, a Ipiranga tem mais de
5 mil clientes.
Maior Programa de Fidelidade do Brasil: mais de 34
milhões de usuários Km de Vantagens e abastece aí,
pioneiro meio de pagamento digital do setor.
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7.107

34 milhões

1.200

85

unidades operacionais

colaboradores*
e geração de
50 mil empregos
via revendas e
franquias

1.800

5 mil

4

postos
Ipiranga

Unidades Jet Oil

Lojas AmPm

de clientes
Km de Vantagens

clientes B2B

3.355

CDs AmPm

*Considera todos os negócios do segmento de combustíveis do Grupo Ultra.

NOVA AMPM
Loja física com novos
canais para além dos
postos, como centros
comerciais e residenciais
e terminais de passageiros.
Experiência digital ampliada
para os consumidores.

55

lojas de gestão
própria da Ipiranga.
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JET OIL
Jornada do franqueado
foi mapeada e houve
revisão do modelo
de negócios, layout
e oportunidade
de digitalização.
PARCERIAS DE NEGÓCIOS
ICONIC: joint venture no negócio
de lubrificantes com a Chevron
ConectCar: pagamento eletrônico
em pedágios e estacionamentos
Pró-frotas: startup de gestão
de frotas

VERSÃO RESUMIDA

ATUAÇÃO COMPETITIVA

R$ 688
milhões

Evolução trimestral (YoY)
Volume em recuperação, porém
ainda abaixo de 2019
2%

-7%

-5%

-5%
-28%
1T20
Diesel

2T20

-17%
3T20
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DESEMPENHO
ECONÔMICO

-2%

-9%

investidos em 2020,
principalmente em
ampliação e manutenção
de postos, franquias e
infraestrutura logística

Venda de
combustíveis (mil m3)
23.680 23.494

21.461

4T20

Ciclo Otto

2018

2019

2020

Indicadores econômicos (R$ milhões)¹

2019

2020

Receita líquida

75.452

66.133

Ebitda

2.487

1.712

Volume de combustível (mil m³)

23.494

21.461

1. Valores consolidados de todos os negócios do segmento de combustíveis
do Grupo Ultra.
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VERSÃO RESUMIDA

PRINCIPAIS
RECONHECIMENTOS

Ranking Marcas +, jornal O Estado de S. Paulo
50 Marcas mais Valiosas do Brasil, revista Exame
A Marca dos Cariocas, jornal O Globo
Melhores Serviços, jornal O Estado de S. Paulo
25 Marcas Brasileiras Mais Valiosas, Interbrand
O Melhor de São Paulo, do jornal Folha de S.Paulo

PRODUTOS MARCA IPIRANGA
Gasolina Original Ipiranga – marcador químico exclusivo para aferir a qualidade.
DT Clean – gasolina aditivada com economia
de consumo superior a 4%*.
Octapro – gasolina com 103 octanas, ideal
para veículos de alta performance.
RendMax – diesel S10 Aditivado de última geração e economia de combustível superior a 3%*.
Lubrificantes – linha completa.
*Mais informações no site portal.ipiranga
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Signatária do
Pacto Global desde 2013
Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)
ISO 26000
Princípios orientadores
sobre Empresas e Direitos
Humanos da ONU

PILARES

PESSOAS E
VALOR
GOVERNANÇA DESENVOLVIMENTO COMPARTILHADO

GESTÃO
AMBIENTAL

TEMAS MATERIAIS
Ética e
integridade

Relações
de trabalho

Proximidade
com a rede e
consumidores

Mudança
climática

Privacidade
de dados

Diversidade
e inclusão

Mobilidade
urbana

Contaminação
dos solos e da
água

Saúde e segurança

Consumo
consciente

Ecoeficiência

Cadeia de
fornecimento
Relacionamento
com o entorno
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Os temas estão alinhados
a boas práticas globais

AGENDA ESG
Em busca de respostas para os desafios do
negócio e para aqueles
aspectos em que pode
influenciar positivamente
a sociedade, a Ipiranga
construiu sua estratégia
de sustentabilidade e definiu os temas prioritários
para os próximos anos.

A Ipiranga é uma empresa do Grupo
Ultra, holding que tem capital aberto
na B3, a bolsa de valores de São
Paulo, e na NYSE, de Nova Iorque.
Para valorizar e garantir a qualidade
dos seus produtos, a Ipiranga mantém o programa Combustível 100%,
que acompanha diversas etapas da
cadeia, assegurando procedência,
conformidade e qualidade.

MAIS DE

R$ 1
milhão

investido no
combate ao mercado
irregular via Instituto
Combustível Legal (ICL)
Coibir adulterações nos
combustíveis ou fraudes fiscais faz parte do
trabalho do ICL.
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VERSÃO RESUMIDA

ÉTICA E
INTEGRIDADE

100%

dos funcionários
recebem
pílulas de
conhecimento
sobre ética e
integridade.

Desde 2018, os
revendedores
recebem treinamento
em compliance
concorrencial.
EM 2020

• 1.300 postos Ipiranga
com treinamentos em
encontros on-line.
• 100% são comunicados
sobre procedimentos
anticorrupção.

RELATÓRIO INTEGRADO IPIRANGA 2020

Alinhamento às diretrizes do Grupo
Ultra: Política Corporativa de
Privacidade e Proteção de Dados
Pessoais e Política de Segurança da
Informação vigentes.
Nenhum registro substancial de quebra
de privacidade e perda de dados de
clientes em 2020, 2019 e 2018.
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A Ipiranga acompanha a diversidade de novas tecnologias e
fontes de energia para propulsão automotiva que vão surgir
nas próximas décadas.

PIONEIRA EM
RECARGA ELÉTRICA
1º corredor de carregamento
elétrico da América Latina,
Rio-São Paulo.

A Ipiranga é uma empresa
carbono neutro desde 2014,
compensa 100% das emissões
diretas (escopo 1) e indiretas
(escopo 2) via compra de créditos de carbono com certificação internacional.

RENOVABIO
2,9 milhões de CBios (Créditos de Descarbonização)
adquiridos em 2020.

Emissões de GEE, por
fonte (tCO₂e)
1.229,7
Escopo 2

8.854,7
Escopo 1

Total:
623.636,6

613.552,2
Escopo 3
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As emissões da
equipe Stock Car
são totalmente
compensadas.
A Ipiranga
disponibiliza
aos clientes a
possibilidade
de compensar
suas emissões.

VERSÃO RESUMIDA

GESTÃO
AMBIENTAL

134.300,0
116.814,3
92.908,9

0,0071 0,0062 0,0054
2018

2019

2020

Intensidade energética (GJ/t
produto comercializado)

APOIO À REDE
A Ipiranga assessora a rede
de postos: oferece soluções
tecnológicas e em processos,
ferramentas, manuais e treinamentos interativos.
ENERGIA SOLAR
PARA OS POSTOS
Parceria firmada em 2020
para 5 usinas solares que vão
gerar mais de 50 mil MWh/
ano, com previsão de atender
300 postos revendedores.
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Consumo de energia nas
unidades operacionais (GJ)

AUXÍLIO NA PANDEMIA
Pacote de apoio para preservar
o capital de giro de revendedores e franqueados somou
R$ 56,9 milhões, contemplando
parcelamentos e prorrogações.
Mais de 50% das transportadoras
também contaram com o apoio,
incrementando o faturamento
para suportar o custo fixo de
suas operações contratadas
(cerca de R$ 5 milhões) e em
antecipação de prazo de paga
mento (R$ 63 milhões), entre
outras ações.
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PRÓXIMA DA REDE
Estratégia para aumentar a
proximidade com revendedores e franqueados, agregando
valor aos negócios da empresa e dos parceiros, que são a
ponte que conecta a Ipiranga
a todos os brasileiros.
Novos modelos de loja com
maior rentabilidade para o
franqueado.

VERSÃO RESUMIDA

VALOR
COMPARTILHADO

Em 2020:
• 55 mil atendimentos em saúde
• 20 mil vacinas de H1N1
em rodovias de SP
• 4,9 mil testes rápidos
de Covid-19
FORNECEDORES EM
CONFORMIDADE
Os contratos contam com
cláusulas anticorrupção, de direitos humanos, segurança da
informação e responsabilidade
social, incluindo práticas trabalhistas e ambientais, saúde e
segurança ocupacional.
PROGRAMA NA MÃO CERTA
Sensibilização das transportadoras para proteção dos
direitos das crianças e adolescentes e enfrentamento da exploração sexual nas rodovias.

JUNTOS CONTRA
A COVID-19
Heróis abastecidos
10% de desconto em
combustível a profissionais de saúde, em parceria com o abastece aí.
+ de 300 mil transações.
Apoio ao sistema de
saúde
Hospital de campanha
no Rio de Janeiro (RJ).
Parceria com IBP, frente
empresarial e Rede D’OR.
Hospital em Porto
Alegre (RS), que ficará
como legado à população.
Doações a comunidades
Doação de cestas básicas
e itens de higiene para
população em vulnerabilidade social no país.
Para caminhoneiros
+ de 1,2 milhão de refeições resgatadas.
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SAÚDE NA ESTRADA
+ de 500 mil atendimentos
em 12 anos de Programa

Perfil dos funcionários
1,0%

0,1%

CUIDADO COM AS PESSOAS

19,1%

4,8%

Total:
3.355
pessoas

74,5%

Brancos
Pretos
Pardos

Amarelos
Indígenas

CULTURA DA
SEGURANÇA

28%

de diminuição na
taxa de gravidade de acidentes
entre os empregados em 2020,
de 10,86 para 7,81. Entre os
terceiros, a taxa foi de 4,13.

Segurança 360º: estimula toda a força de
trabalho a atuar como agente de mudança de comportamentos nas instalações.
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Modelo de gestão para a evolução cultural do negócio nos
próximos anos: consolidação de
uma empresa mais ágil e menos
hierarquizada, apta a acompanhar as mudanças da sociedade
e atrair os melhores profissionais.

• Ocupação dos prédios administrativos mediante avaliação
da capacidade o do cenário
de agravamento da Covid-19
em cada região.
• Comitê de diversidade criado em
2020 para consolidar a agenda.
• Grupos de afinidades em 4
frentes: PCD, Mulheres, Raça e
LGBTQIA+, e ações envolvendo seleção, desenvolvimento,
engajamento e políticas.

VERSÃO RESUMIDA

PESSOAS E
DESENVOLVIMENTO

Para ter acesso ao relatório
completo aponte a câmera do seu
celular para o código a seguir:

Ou acesse:
https://portal.ipiranga/wps/
portal/ipiranga/aempresa/
sustentabilidade

/ipirangaoficial
/ipiranga
/ipiranga
/canalipiranga
/company/petroleo-ipiranga

