Relatório de
Sustentabilidade 2021
Sumário Executivo

Compromisso com a
mobilidade das pessoas

Presente
em 85% dos
municípios
brasileiros

Partindo da proposta de valor do posto
cada vez mais completo e digital, o
ecossistema Ipiranga compreende:
39 bases operacionais
e pools próprios
em 23 estados1

R$ 99 bilhões
de receita líquida
+50% versus 2020

7.104 postos
revendedores

R$ 2 bilhões de Ebitda
recorrente +17%

13ª

marca mais
valiosa do País²

36 milhões de
consumidores
cadastrados

18,4%

de market
share

1.841 lojas –
206 próprias

+ de 4 mil
funcionários³

1.149 unidades

BASES PRÓPRIAS
ESCRITÓRIOS
POOLS

100 mil transações/mês
e 20 mil veículos
ativos/mês4

1. Mantém também 16 escritórios em pools terceiros e 41 contratos de armazenagem em terceiros.
2. Ranking Interbrand. 3. Considera todos os negócios do segmento de combustíveis do Grupo Ultra.
4. Solução 100% digital da Ipiranga para a gestão de abastecimento de frotas.

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1

2

3

4

Logística,
distribuição
e trading

Rede de
postos

Inteligência
de preços

Engajamento por
encantamento

MARCA INOVADORA
Com o Turbo, a Ipiranga é uma das marcas mais
inovadoras e que mais pratica a inovação aberta no país1.
Foco em varejo, energia e mobilidade e na geração de

conhecimento sobre mobilidade urbana e transição energética.

Agenda ESG
A Ipiranga trabalha para evoluir a cultura de sustentabilidade e
aproximar os pilares de sua agenda ESG aos processos decisórios.
A Ipiranga faz parte dos Compromissos de Sustentabilidade
METAS
ESG 2030 do Grupo Ultra. Parte das metas ESG também foi atrelada à
remuneração variável da liderança em 2022.

Tema

Ecoeficiência

Metas 2030

100% de energia elétrica renovável certificada
Aterro zero

Zero vazamentos com perda de contenção secundária

100% dos fornecedores críticos com práticas de excelência em ESG
Cadeia de valor

100% dos revendedores selecionados com práticas ESG
Atingir 50% de equidade de gênero e etnia na liderança

Cultura inclusiva
e diversidade

Atingir 85% de favorabilidade em ambiente inclusivo

1. TOP 100 Empresas mais inovadoras do Brasil, jornal Valor Econômico.

ÉTICA E INTEGRIDADE
• Defesa das boas práticas comerciais
e promoção da integridade e do
respeito à concorrência entre
revendedores e franqueados.
• Uma das mantenedoras do
Instituto Combustível Legal (ICL).
Combustível 100%
O programa da Ipiranga monitora
a qualidade e a procedência
dos combustíveis nas bases de
distribuição e postos da rede.
+ de 14 mil visitas

+ de 254 mil análises

+ de 90% dos postos aprovados

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA
Pauta presente no planejamento estratégico e
no processo de gestão de riscos.
•C
 arbono neutro desde 2014
• 17,5% de share em etanol
• Certificados de energia renovável
(I-RECs) para 100% da energia elétrica
consumida em 2021.
• Mobilidade elétrica:
50 postos
com recarga
elétrica e
40 novos
pontos
previstos.

Aumento de
350% nas
recargas
do corredor
eletrificado
entre SP e RJ.

Primeiras
estações
para recarga
de motos
elétricas
da América
Latina.

OPERAÇÕES
ECOEFICIENTES
SIGA+ (Sistema
Ipiranga de
Gestão): prevenção,
mitigação e gestão
de impactos
socioambientais, de
saúde e segurança
e qualidade nas
operações.
Usinas solares
em construção:
40 MWh/ano
de energia limpa
para 530 postos e
franquias.

AO LADO DE REVENDEDORES E FRANQUEADOS
Incentivo à adoção de práticas sustentáveis e de soluções
para alavancar os negócios dos parceiros.
Escola de varejo

+ de 40 mil
capacitados
(70% + que 2020)

+ de 4 mil

postos impactados

Encantamento
PESSOAS E DIVERSIDADE

INVESTIMENTO SOCIAL

30% de presença feminina na
diretoria e 26% na gerência.

SAÚDE NA ESTRADA
Atendimento básico de saúde
a caminhoneiros, viajantes e
comunidades vizinhas aos postos
Ipiranga Rodo Rede

Women Speed: aceleração
do pipeline de liderança
feminina; 30 mentoradas,
10 promovidas

28 mil km percorridos em 19 estados

Programa de Trainee:
75% das vagas preenchidas
por mulheres

57,1 mil atendimentos (incluindo
vacinação contra covid-19)

Programa de Estágio:
50% das vagas exclusivas
para negros; o índice final de
contratação chegou a 66%

VOLUNTARIADO
2.305 horas de trabalho voluntário,
beneficiando a população do
entorno das operações

Licença parental estendida:
aberta ao público LGBTQIA+

+ de R$ 3,1 milhões investidos

Acesse o Relatório Ipiranga 2021 na
íntegra, disponível por QR Code e no site
portal.ipiranga/sustentabilidade

