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Governança corporativa e mercado de capitais: principais acontecimentos
1930 - 1960
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 Fundação da empresa Ultragaz por Ernesto Igel – Empresa familiar
 Crescimento da Ultragaz e expansão para outros negócios
 Inicio da implementação de uma gestão profissional na Companhia

 Estruturação da sucessão de Pery Igel – inicio do mandato de Paulo Cunha como CEO

80

 Primeiro programa de incentivo baseado em ações, tornando os principais executivos em acionistas, com período de aquisição de 20 anos
 Processo de reestruturação – desinvestimento de negócios secundários, focando naqueles com vantagens competitivas de longo prazo
 Incentivo baseado em ações concedido a um segundo grupo de executivos

90

 Principais executivos começam a fazer parte do grupo de acionistas controladores (família fundadora)
 Transformação de uma companhia de capital fechado para uma empresa listada em bolsa de valores

1999
2000
2002

 Primeira empresa brasileira a fazer IPO simultâneo na B3 e na NYSE
 ADR nível III – o padrão mais alto de transparência e divulgação
 Primeira empresa brasileira a garantir direito de 100% de tag along a todos os acionistas
 Remuneração variável ligada a performance do EVA (Enterprise Value Added)
 Reestruturação da Companhia – Ultrapar passa a deter 100% dos seus negócios

2003

 Incentivo baseado em ações concedido a uma nova geração de executivos

2007

 Separação do cargo de Diretor Presidente e Presidente do Conselho de Administração

2011

 Nova estrutura de governança corporativa após a entrada no Novo Mercado

2019

 Renovação de 40% do Conselho de Administração – maior diversidade (gênero, experiência, idade)
 Fortalecimento dos órgãos de governança corporativa (comitês e conselhos de supervisão)
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Novo Acordo de Acionistas

Principais investidores1

 Acordo firmado em agosto de 2020 entre Ultra S.A. e Parth, dois grupos da
Ultra S.A. Participações

25,1%

Parth do Brasil Participações LTDA

7,7%

BlackRock Inc.

5,0%

Outros2

62,2%

família Igel, totalizando 34,2% das ações da Companhia, que também inclui
o Pátria Investimentos, com 20% de participação acionária da Ultra S.A.

Conselhos Consultivos
 Criados em 2019, como órgãos consultivos, para melhorar a qualidade de
supervisão e monitorar cada negócio através de análises profundas de
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Acionistas com menos de 5%

estratégia, investimentos, pessoas e resultado

Principais práticas de Governança Corporativa
Uma ação, um voto
Conselho de Administração
Atualizações em 2020

 Importante renovação no Conselho, com a eleição de cinco novos membros
em 2019 e 2020, com diversidade de gênero, idade, habilidades e experiência

 11 membros, sendo 73% independentes (30% de membros independentes
garantidos pelo estatuto social da Companhia)

 100% de diretores não executivos, com experiências relevantes e habilidades
complementares

 Eleição dos membros do Conselho de Administração através de chapa
 Mandato de 2 anos
 Qualquer candidato ao Conselho de Administração, apoiado ou não pela
Companhia, terá garantido o mesmo tratamento e benefícios de publicidade
em uma eleição

 Comitês especializados em assuntos relevantes

Implementação

de

um

novo

processo

de

avaliação de performance para os seus membros e
comitês

 Conduzido

por

consultoria

especializada

reconhecida no mercado

 Processo de avaliação ocorrerá a cada 2 anos
(por mandato)

Política de indicação corporativa
 A política de indicação será aplicada ao
Conselho de Administração, seus comitês de
assessoramento e a Diretoria Executiva

Oferta pública mandatória em caso de aquisição relevante (acima de 20% do capital social)
 Preço da oferta deve ser igual ao preço máximo pago pelo comprador durante os 6 meses antecedentes ao atingimento de 20% de participação
 Mecanismo em linha com diretivas da União Europeia, testado no Reino Unido

e

Comitês para fortalecer e apoiar o Conselho de Administração
Comitê de
Auditoria

Comitê de
Pessoas
Principais atribuições:
 Propor

ao

Administração

Principais atribuições:

Principais atribuições:
Conselho

os

parâmetros

de
e

diretrizes da política de remuneração

 Apoiar nos processos de indicação,
desenvolvimento

e

sucessão

dos

principais executivos da organização
e de funcionários chave

 Realizar diligências para garantir um

 Avaliar

a

eficácia

dos

mecanismos

 Revisar

o

relatório

informações

da

trimestrais,

intermediárias e demonstrações financeiras

 Monitorar as atividades do departamento de
Riscos, Compliance e Auditoria

 Supervisionar a matriz de riscos sistêmicos,

em

cibernéticos e operacionais

o

planejamento

estratégico

Composição:
 Quatro membros do Conselho de
Administração, dos quais três são
independentes

administração,
demonstrações

incluindo

com

de

controles internos e gestão de riscos

modelo de competência e liderança
linha

Comitê de
Estratégia

riscos

estratégicos,

financeiros,

Composição:

Composição:
 No mínimo três membros, sendo ao menos um
membro

independente

do

Conselho

de

Administração

Possui

autonomia

operacional

e

orçamento

próprio, de acordo com as regulações do Novo
Mercado e SEC

 Auxiliar o Conselho de Administração
em orientações gerais aos negócios,
assim como traçar parcerias
estratégicas e planos de investimento
da Companhia
 Guiar e monitorar o planejamento
estratégico e o processo
orçamentário da Companhia
 Definir a estratégia de alocação de
capital e gestão de portfólio, incluindo
fusões e aquisições

 Quatro membros do Conselho de
Administração,
independentes

sendo

dois

deles

Remuneração como instrumento chave para alinhamento de interesses
• Buscar uma remuneração competitiva para atrair e reter os melhores talentos
 Plano de remuneração inclui (i) uso de métricas de criação de valor para estabelecer metas de remuneração variável, (ii)
benefícios diferenciados aos executivos e (iii) plano de incentivo baseado em ações como alinhamento de interesses entre os
executivos e acionistas
 Referências de mercado: pesquisa anual com seus pares, em empresas de alta performance
 Em 2021, o Plano de Remuneração foi atualizado, aumentando a porção ligada a geração de valor de longo prazo (de 22% para
33%), fortalecendo ainda mais o alinhamento de interesses

Remuneração
de curto prazo

Remuneração
de longo prazo

Remuneração
fixa
34%¹
Remuneração
variável
33%¹

Plano de
remuneração
baseado em
ações
33%¹

• Parcela fixa paga de acordo com a responsabilidade e complexidade do cargo,
contribuição individual e experiência de cada profissional
• Baseado em referências do mercado

• Parcela ligada a (i) performance do negócio, que é mensurada através do EBITDA e do
fluxo de caixa operacional e (ii) atingimento de metas individuais para o ano

• O plano visa (i) estimular a expansão e sustentabilidade dos resultados da Companhia, (ii)
compartilhar riscos e benefícios inerentes ao negócios com os executivos e (iii) fortalecer a
capacidade de atrair, reter e motivar executivos
• Baseado nas ações da Ultrapar – 50% de ações restritas e 50% de ações de performance
(baseado no EVA)

¹ Baseado na meta de remuneração para 2021 da Diretoria Executiva estatutária

ESG – Estudo de Materialidade
Estudo de Materialidade
 Conduzido em 2019, através da consulta
com nossos stakeholders em questões
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Em progresso
 Criação de grupos multidisciplinares de
trabalho, com membros de todos os
negócios, para redefinir nossas ambições,
objetivos e planos de ação para cada
tema material

Próximos passos
 Criação

de

departamento

de

Sustentabilidade e Assuntos Corporativos
na estrutura da Holding, liderado por
executivo

sênior

que

reportará

diretamente ao CEO (Março de 2021)
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