
Padrão em gás LP, Ultragaz é também referência em Responsabilidade Social / 
Sustentabilidade 

Empresa lança Política de Sustentabilidade e Selo, que será usado nos programas e 
campanhas sociais e ambientais da Ultragaz a partir de agora. E fecha Cronograma Anual de 
Parcerias Sociais com o Governo Federal.  

Com mais de 70 anos de história, a Ultragaz, pioneira em gás LP - Liquefeito de Petróleo - no 
Brasil, mantém-se sempre à frente no mercado. Em todos esses anos, garantiu serviços 
diferenciados e rigoroso controle de qualidade em todas as etapas do desenvolvimento de seus 
produtos, trajetória que fez da Ultragaz referência no setor. Fornecedora das melhores 
empresas do País, a companhia acompanha o mesmo padrão de excelência das principais 
fornecedoras de energia do mundo. Hoje, cerca de 95% da população brasileira usa o gás LP 
como combustível doméstico.  

Como empresa de presença nacional, a Ultragaz sempre atuou de acordo com os melhores 
modelos de qualidade, segurança e excelência operacional de produtos e serviços. Pela mesma 
razão, as questões de responsabilidade social e sustentabilidade também estão no rol de suas 
preocupações. 

A empresa, que já tinha iniciativas nas áreas de qualidade, segurança, saúde, meio ambiente e 
responsabilidade social, foca agora na nova política, valorizada pelo Selo de Sustentabilidade, 
“ULTRAGAZ FAZ SUSTENTÁVEL E QUER FAZER SEMPRE MAIS”, que atende aos princípios de 
Sustentabilidade na cadeia de valores da Ultragaz. O selo aparecerá junto com a marca mãe 
da companhia, nos projetos sociais e ambientais da empresa já a partir deste ano.  

Entre os objetivos da política de sustentabilidade da Ultragaz, a criação de valor para todos os 
públicos envolvidos com a empresa - funcionários, acionistas, fornecedores, revendas, clientes 
e toda a sociedade, aparece em primeiro plano. Todos os projetos sociais da empresa são 
pensados de forma a atingir todos esses públicos.  

Para Pedro Jorge, diretor superintendente da empresa, “a sustentabilidade do nosso negócio 
depende fundamentalmente da relação que a empresa estabelece com seus públicos, com seus 
parceiros, e com a sociedade em geral, relação esta pautada pelo respeito ao meio ambiente, 
respeito às pessoas e transparência em todas as suas ações.”   

Por ser uma empresa que está presente na casa do consumidor, e em todo o país, a Ultragaz 
se tornou, ao longo dos últimos anos, parceiro estratégico do Governo Federal no que se refere 
à questão da propagação de importantes campanhas informativas sociais.   

Nos anos recentes, atuou sistematicamente ao lado do Ministério da Saúde, levando folhetos 
informativos e formas de prevenção de várias doenças, como, por exemplo, as campanhas 
contra a dengue e contra a pressão alta com a Sociedade de Hipertensão.  

Para 2010, a área de Gestão para Sustentabilidade/Recursos Humanos da Ultragaz já está 
engajada nas campanhas contra o H1N1, o uso de drogas e álcool, no combate à dengue, o 
disque 100 e na campanha de esclarecimento dos exames de prevenção e detecção do câncer. 
Por meio de suas revendas e funcionários, a empresa irá distribuir folhetos explicativos sobre 
medidas preventivas a serem tomadas contra a H1N1 (já em março e abril) e também 
informará o cronograma nacional de vacinação do Ministério da Saúde.  

 

 



O Disque 100, número disponibilizado para a população denunciar abusos e violência contra 
crianças e adolescentes será outro alvo da Ultragaz neste ano. A empresa divulgará, em seus 
caminhões e por meio de seus funcionários e parceiros, como e quando a população deverá 
usar o número para denunciar abusos. Esta Campanha tem como parceiro a Chilhood Brasil / 
Na Mão Certa e também o Governo Federal.  

Mais uma vez, o Ministério da Saúde confia à empresa Ultragaz importante papel no combate à 
desinformação. E Pedro Jorge completa:  

“Com seu Programa de Sustentabilidade, ao longo do ano, a Ultragaz se compromete a colocar 
a serviço da sociedade brasileira todo o seu potencial de alcance à população, em parceria com 
o Ministério da Saúde do Governo Federal e diversas Secretarias Estaduais”   

Credenciais Ultragaz 

* Primeira empresa de gás LP do Brasil 

* Faturamento: R$ 4 bilhões por ano 

* Vendas: aproximadamente 7 milhões de botijões por mês 

* Clientes empresariais: aproximadamente 40 mil 

* Quantidade total de gás LP distribuído: 1,6 milhão de toneladas/ano 

* Número de bases de engarrafamento: 15 

* Total de bases de estocagem e distribuição: 22 

* Consumidores finais: aproximadamente 40 milhões 

* Funcionários: 4.000 

* Revendedores: 4.200 

* Lojas próprias: 43 

* Frota: 2.094 veículos próprios* 

* Principais canais de comunicação: www.ultragaz.com.br e 0800-70-10-123 

Fonte: Revista Envolverde. Disponível em: <http://www.envolverde.com.br>. 
Acesso em: 31 mar. 2010. 

 


