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Expandir, crescer. Superar-se. Ter a evolução como meta.  

De maneira contínua, sustentada e responsável, no 

horizonte da Ultrapar avançar é sempre possível. Sobre este 

horizonte, há mais de setenta anos seguimos construindo 

uma sólida trajetória de liderança, produtividade e 

eficiência. Uma história de energia e crescimento para 

o Brasil. Alinhados aos interesses de desenvolvimento 

do país, ano a ano alcançamos novos patamares. Com 

planejamento, processos simplificados e o incremento de 

novos negócios melhoramos a percepção da companhia 

Crescimento em foco

junto ao mercado e fortalecemos a nossa marca.  

A cada iniciativa, os nossos esforços somam resultados, 

promovem oportunidades e benefícios, geram valor.

No momento em que aliamos inovação ao conhecimento, 

criatividade à excelência, tecnologia ao talento e visão 

estratégica a um futuro de possibilidades, assumimos 

o desafio de crescer. E traçamos a maneira pela qual 

chegaremos à superação: com aprimoramento, 

determinação, foco e confiança para seguir em frente. 
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Hoje, para a Ultrapar, mais do que uma meta, 

o aprimoramento contínuo é uma atitude 

transformada em compromisso com cada um de 

nossos públicos, com a comunidade e com o meio 

ambiente. É o que nos motiva e nos faz líderes. 

Caminhamos por uma era de novos, velozes e vigorosos 

movimentos. O mercado exige que sejamos atentos, 

e o nosso pioneirismo, que sejamos modernos e 

ágeis. E assim, redimensionando o olhar, orientamos 

nossa atuação de maneira a estabelecer melhores 

práticas, e a estender modelos bem-sucedidos de 

investimento, gestão e criação de valor. A realização de 

tudo isso é conseqüência de uma base sólida e da busca 

constante por excelência operacional. Relacionamentos 

que construímos e mantemos com a sociedade e 

com nossos profissionais, plenamente envolvidos e 

dedicados aos objetivos que juntos buscamos.

Crescimento em foco





Perfil institucional
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Em novo PAtAmAR

A Ultrapar é um dos maiores e mais sólidos grupos econômicos brasileiros, com operações 

no Brasil, México, Argentina, Estados Unidos e Venezuela, e com posição diferenciada nos 

três segmentos em que atuam suas unidades de negócio: distribuição de combustíveis 

através da Ipiranga e da Ultragaz, produção de químicos por meio da Oxiteno e soluções 

logísticas integradas para granéis especiais com a Ultracargo. Em 2007 a Ultrapar adquiriu 

as operações de distribuição de combustíveis do Grupo Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste 

do Brasil, com o principal objetivo de expandir suas atividades no setor de distribuição. 

A Ultrapar, que já era a maior distribuidora de GLP (gás liquefeito de petróleo, ou gás de 

cozinha) do país através da Ultragaz, passou a deter a segunda posição em distribuição 

de combustíveis, com aproximadamente 14% deste mercado, através da Ipiranga. 

A Ultrapar se pauta na melhoria constante de resultados e na excelência operacional. 

Certificações nacionais e internacionais nas áreas de meio ambiente, saúde e qualidade, 

aliadas a intensos programas de desenvolvimento e qualificação dos seus colaboradores 

atestam o comprometimento da companhia com seus principais públicos de interesse 

e com toda a sociedade. Modernas ferramentas de gestão, como o Economic Value 

Added (EVA®) – Valor Econômico Adicionado e o Balanced Scorecard (BSC®), são aplicadas 

no dia a dia da empresa, acelerando o seu crescimento consistente e sustentável. 

A companhia mantém um longo histórico de solidez financeira, refletida em suas 

classificações de crédito. A Moody’s classifica a Ultrapar como Baa3, correspondente ao 

chamado grau de investimento (investment grade). A Standard & Poor’s a classifica como 

BB+, apenas um patamar abaixo do grau de investimento, com perspectiva positiva. 

Com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e ADRs (American 

Depositary Receipt) negociados na New York Stock Exchange (NYSE) desde 1999, a 

Ultrapar segue, dentre outros, os preceitos da Lei Sarbanes-Oxley (SOX), que regula 

mecanismos de garantia de transparência na gestão das empresas listadas nos 

Estados Unidos em adição às exigências dos órgãos reguladores brasileiros. Em 2007 

a Ultrapar obteve a Certificação SOX referente à seção 404, a qual atesta a eficácia dos 

controles internos sobre as informações financeiras da Companhia. Após a conclusão 

da incorporação de ações da Ipiranga, a Ultrapar passou a fazer parte do Índice 

BOVESPA (Ibovespa) e do índice MSCI (Morgan Stanley Capital International), de grande 

expressão nos mercados financeiros internacionais. A Ultrapar encerrou 2007 com 

um valor de mercado de aproximadamente R$ 9 bilhões, 115% superior ao do final 

do ano de 2006 em função da valorização das ações e da emissão de novas ações. 

A Ultrapar busca constantemente evoluir a sua governança corporativa tendo sido 

a primeira empresa brasileira a conceder a todos os acionistas o direito de tag along 

de 100%, ainda no ano de 2000, garantindo tratamento eqüitativo em caso de 

alienação de controle acionário. Recentemente a companhia deu mais um passo na 

evolução constante da governança corporativa ao decidir aderir ao Nível 2, avançando 

na escala de níveis diferenciados de governança corporativa da BOVESPA.

Perfil institucional
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mensagem da administração

As iniciativas tomadas ao longo de 2007, incluindo a aquisição 

da Ipiranga, mais uma vez demonstraram nosso compromisso 

com o crescimento sustentável e com a geração de valor, e o 

nosso respeito a todos aqueles que fazem parte da empresa – 

colaboradores, acionistas, comunidade, clientes e fornecedores.

Diretoria executiva Ultrapar
1. Pedro Wongtschowski
 Diretor Presidente
2. Pedro Jorge Filho
 Diretor Superintendente da Ultragaz
3. André Covre
 Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

4. Eduardo de Toledo
 Diretor Superintendente da Ultracargo
5. Leocádio de Almeida Antunes Filho
 Diretor Superintendente da Ipiranga
6. João Benjamin Parolin
 Diretor Superintendente da Oxiteno 

1 2 3 4 5 6
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Planejamento vira realidade

Nos últimos anos intensificamos o foco no crescimento da 

Ultrapar, seja através da aceleração de investimentos em 

expansão orgânica, seja através de aquisições nos negócios 

em que atuamos ou em negócios complementares aos 

nossos. Em 2007, ano em que completamos 70 anos de 

história, demos um passo transformador com a aquisição 

da Ipiranga. Com isso reforçamos nossa trajetória de 

crescimento sustentável e avançamos no projeto de 

ampliar nossa presença no mercado de capitais.

Em uma das maiores aquisições privadas da história do país, 

adquirimos os negócios de distribuição de combustíveis 

do Grupo Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, 

juntamente com a marca Ipiranga, atingindo um novo 

patamar de porte e escala e gerando inúmeros benefícios e 

oportunidades de crescimento para a companhia.  

A aquisição da Ipiranga segue a estratégia de crescimento 

da Ultrapar no segmento de distribuição de combustíveis, 

no qual já atuávamos com a Ultragaz distribuindo GLP.  

A distribuição de combustíveis automotivos é uma 

atividade cujos determinantes de sucesso são semelhantes 

à distribuição de GLP: marca forte, eficiência na logística e 

excelência na gestão de revendas. O crescimento potencial 

das vendas de combustíveis, os ganhos previsíveis de 

eficiência operacional e administrativa e maior capacidade 

para realização de investimentos – pela simplificação da 

estrutura societária do Grupo Ipiranga e maior rapidez 

no processo decisório, sob gestão da Ultrapar – foram 

fatores determinantes na decisão de aquisição.

Na Ultrapar trabalhamos para fazer sempre mais e 

melhor, de uma forma simples e ágil, e que gere valor 

aos nossos acionistas. Com base nesses princípios, 

enxergamos grande geração de valor nessa aquisição 

a partir da simplificação da estrutura societária e da 

agilidade na tomada de decisões, aproveitando-nos 

melhor das oportunidades de novos negócios, ao 

aumentar a capacidade de investimentos da Ipiranga.

A complexidade da estrutura societária e o porte da 

aquisição da Ipiranga também nos trouxeram desafios 

dado que o antigo Grupo Ipiranga era composto por 

diversas empresas com participações cruzadas entre si, 

das quais quatro possuíam ações listadas na Bolsa de 

Valores de São Paulo – BOVESPA. Como parte do processo 

de aquisição, realizamos duas transações no mercado 

de capitais: ofertas públicas de tag along em função da 

aquisição do controle da Ipiranga e incorporação de ações 

da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (RPI), Distribuidora 

de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (DPPI) e Companhia 

Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI), através da troca de 

ações destas empresas por ações preferenciais da Ultrapar. 

A incorporação de ações possibilitou (i) maior alinhamento 

dos interesses de todos os acionistas das companhias, (ii) 

aumento da negociabilidade das ações, pelo alargamento 

da base acionária, fruto da concentração de todos os 

acionistas das empresas abertas do Grupo Ipiranga em 

uma única companhia, a Ultrapar, com ações negociadas 

em bolsas de valores em São Paulo (BOVESPA) e em Nova 

York (NYSE), e (iii) extensão dos reconhecidos padrões 

de governança corporativa da Ultrapar para todos os 

acionistas da RPI, DPPI e CBPI, notadamente no tocante ao 

direito de tag along de 100% para as ações preferenciais. 

Concluímos com sucesso a incorporação de ações 

da Ipiranga em dezembro de 2007, com a emissão 

de 55 milhões de ações preferenciais, elevando o 

free float da Ultrapar de 32 milhões de ações para 87 

milhões, que passou a representar 64% do capital total 

da empresa. Esse significativo aumento do free float 

também possibilitou a entrada das ações da Ultrapar 

no índice Ibovespa e no índice MSCI, de grande 

expressão nos mercados financeiros internacionais.

Em 2007 prosseguimos com a execução de nossa 

estratégia na Oxiteno, Ultragaz e Ultracargo, dando 

continuidade ao plano de investimentos em expansão 

com o objetivo de reforçar seu crescimento por escala, 

por diferenciação tecnológica e pela otimização de 

custos e despesas. A partir da aquisição também 

Mensagem da administração
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passamos a implementar nosso plano de negócios 

na Ipiranga, o que nos proporcionou um crescimento 

de 51% no nosso EBITDA em comparação a 2006, 

elevando a Ultrapar a um novo patamar de resultados. 

Na Ultragaz, durante o ano de 2007 foram realizados 

maiores investimentos no UltraSystem, nosso sistema 

de venda de GLP a granel para os setores comercial e 

industrial, em que a Ultragaz é a líder em função de 

seu pioneirismo e de seus diferenciais competitivos, 

tais como confiabilidade, tempo de resposta e 

disponibilidade, resultando em um significativo 

crescimento nesse segmento, que se beneficiou também 

do melhor desempenho da economia. Adicionalmente 

buscamos o crescimento através da prospecção de 

oportunidades em outros nichos de mercado. Uma 

iniciativa neste sentido foi a decisão de expandir as 

operações em gases especiais através da inclusão do 

Dimetil-éter (DME) no nosso portfólio de produtos.  

A Ultragaz, que já é líder no fornecimento dos gases  

butano / propano para uso no mercado de propelentes, 

adicionará ao seu portfólio de produtos o DME, 

considerado um produto diferenciado em função dos 

menores custos de formulação e embalagem, além de 

apresentar benefícios ambientais. Atualmente, grande 

parte dos propelentes consumidos no Brasil para 

aplicação no segmento de cosméticos é importada e a 

Ultragaz planeja capturar este mercado via substituição 

de importações. Para isto firmou um contrato de 

A separação das funções de Presidente 

do Conselho de Administração e Diretor 

Presidente, ocorrida no início de 2007, 

consolidou-se com sucesso. Paulo Cunha 

passou a dedicar-se exclusivamente à 

presidência do Conselho de Administração 

e Pedro Wongtschowski assumiu o 

cargo de Diretor Presidente com a 

responsabilidade de continuar conduzindo 

os negócios da Ultrapar visando 

manter o crescimento sustentável.

longo prazo de fornecimento exclusivo, viabilizando 

a construção de uma planta de DME no Brasil. Em 

novembro de 2007 também anunciamos que a Ultragaz 

irá reforçar sua presença no Nordeste e Norte do Brasil, 

comercializando GLP no Maranhão e Pará, estados onde 

não atuava de maneira relevante, visando aproveitar os 

benefícios do crescimento do consumo de GLP dessas 

regiões acima da média nacional. Esta iniciativa, além de 

aumentar a escala de venda, proporcionará à Ultragaz 

um melhor posicionamento frente à concorrência. 

A Ipiranga investiu, sob a gestão da Ultrapar, R$ 144 

milhões, notadamente na expansão da sua rede de 

revendas, tanto através de embandeiramentos de postos 

existentes como de abertura de novos postos. A Ipiranga já 

se beneficiou, ao longo de 2007, de um processo decisório 

mais ágil, derivado do modelo de gestão implementado 

pela Ultrapar. Exemplos dessa maior agilidade foram o 

lançamento do cartão Carbono Zero, que a partir da sua 

concepção levou menos de 3 meses para ser lançado, 

e o maior ritmo de embandeiramentos e abertura de 

postos – em 2007 a Ipiranga embandeirou ou abriu 

quase o dobro de postos em relação ao ano anterior.

Na Oxiteno, investimos R$ 453 milhões em 2007, 

principalmente nas expansões da capacidade de produção 

em andamento no Brasil, das quais parte significativa 

entrará em operação em 2008. Em adição, reforçamos 

o posicionamento da companhia nas Américas, com a 



11

abertura de escritórios comerciais na Argentina e nos 

Estados Unidos, e aquisições no México e na Venezuela. 

No México, a Oxiteno adquiriu os ativos operacionais da 

Unión Química, alcançando assim a liderança no mercado 

mexicano de especialidades químicas. Na Venezuela, único 

país produtor de óxido de eteno na América Latina onde 

a Oxiteno não possuía operações, a aquisição da Arch 

Química Andina, produtora de especialidades químicas, 

além de expandir a capacidade produtiva de etoxilados, 

permitirá que a Oxiteno atue fortemente no mercado 

andino e obtenha acesso a matéria-prima competitiva.

A Ultracargo, que durante os últimos anos se preparou 

para um ritmo de crescimento mais acelerado, em 

2007 já passou a colher frutos de seus investimentos, 

impulsionados principalmente pela expansão realizada no 

terminal de Suape (PE), e no aumento das operações dos 

terminais de Santos (SP) e de Aratu (BA). Adicionalmente, 

a Ultracargo avançou em sua estratégia de ser o maior e 

mais completo provedor logístico para granéis especiais 

ao adquirir a Petrolog – empresa de operações de 

logística in-house. A Petrolog atua nas instalações de 

seus clientes, provendo serviços de gestão de produtos 

acabados, de embalagem, de controle de estoques, de 

armazenagem e de expedição para os mercados interno 

e externo. No final do ano a Ultracargo anunciou um 

plano de investimentos de R$ 110 milhões na expansão 

de seus terminais, aumentando em aproximadamente 

35% sua capacidade de armazenagem até 2010.

Os investimentos em 2007 somaram R$ 773 milhões e o 

plano de investimentos para 2008 soma R$ 839 milhões, 

sendo R$ 140 milhões na Ultragaz, R$ 171 milhões na 

Ipiranga, R$ 479 milhões na Oxiteno e R$ 48 milhões na 

Ultracargo. Na Ultragaz os investimentos contemplam 

principalmente a expansão do UltraSystem, o reforço da 

sua atuação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, e a 

execução do projeto de distribuição de DME. Na Ipiranga 

os principais investimentos serão destinados à expansão 

de sua rede de distribuição. Os investimentos previstos na 

Oxiteno consideram (i) a conclusão da planta de alcoóis 

graxos, (ii) a finalização da expansão da capacidade de 

produção de óxido de eteno em Mauá e a ampliação de 

Camaçari e (iii) a expansão da capacidade de produção 

de especialidades químicas. A Ultracargo direcionará os 

investimentos para a expansão de seus terminais e de sua 

atividade de logística interna. Em 2007 investimos cerca 

de R$ 2,4 bilhões em aquisições, substancialmente na 

transação da Ipiranga. Em 2008 continuaremos avaliando 

aquisições como parte do nosso processo de crescimento.

Com relação ao desempenho econômico consolidado, a 

Ultrapar gerou em 2007 receita líquida de R$ 20 bilhões e 

EBITDA de R$ 779 milhões, apresentando um crescimento 

de 316% e 51%, respectivamente, em relação ao ano 

de 2006, fortemente influenciados pela aquisição da 

Ipiranga. O lucro líquido atingiu R$ 182 milhões, 35% 

menor do que o lucro líquido apresentado em 2006, 

em função de efeitos transitórios de endividamento e 

de participações minoritárias relacionados à aquisição 

da Ipiranga. Encerramos o ano com um endividamento 

líquido de R$ 1.434 milhões e R$ 1.752 milhões em 

recebíveis da Braskem e da Petrobras referentes às parcelas 

incorporadas dos ativos petroquímicos e de distribuição 

adquiridos do Grupo Ipiranga em nome destas empresas. 

A Ultrapar distribuiu o maior volume de dividendos 

de sua história, R$ 241 milhões relativos ao ano de 

2007 – representando um rendimento de 3% sobre o 

preço médio da ação da companhia. Adicionalmente 

a Ultrapar também deu mais um passo na evolução 

permanente de sua governança corporativa, ao decidir 

aderir ao Nível 2 de governança da BOVESPA.

O momento vivido pela Ultrapar em 2007 foi um marco 

na história da empresa, com a realização da aquisição da 

Ipiranga. Adicionalmente, as iniciativas tomadas ao longo 

de 2007 mais uma vez demonstraram nosso compromisso 

com o crescimento sustentável e com a geração de valor, 

e o nosso respeito a todos aqueles que fazem parte da 

empresa – colaboradores, acionistas, comunidade, clientes 

e fornecedores. Permaneceremos nesse caminho para que 

nossos negócios se mantenham prósperos e duradouros.

PAULo G. A. CUnhA
Presidente do Conselho de Administração

PEDro WonGTsChoWski
Diretor Presidente

Mensagem da administração



A aquisição do Grupo Ipiranga

Em 19 de março de 2007, a Ultrapar, em conjunto com Petrobras  

e Braskem, anunciou a aquisição do Grupo Ipiranga, em uma 

das maiores aquisições privadas já ocorridas no Brasil.  

A Ultrapar adquiriu os negócios de distribuição de combustíveis e 

lubrificantes nas regiões Sul e Sudeste, mantendo a marca Ipiranga. 

Ultrapar Relatório Anual 200712
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A Petrobras adquiriu os negócios de distribuição de 

combustíveis e lubrificantes localizados nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e em conjunto com 

a Braskem adquiriu os ativos petroquímicos do Grupo 

Ipiranga. Os ativos relacionados às operações de refino 

de petróleo detidos pela RPI serão compartilhados 

igualmente entre Ultrapar, Petrobras e Braskem.

Para a Ultrapar, a aquisição da Ipiranga segue a estratégia 

de crescimento no segmento de distribuição de 

combustíveis, no qual já atuava através da Ultragaz 

distribuindo GLP. A distribuição de combustíveis é uma 

atividade cujos determinantes de sucesso são análogos 

aos da distribuição de GLP: uma grande marca, eficiência 

na logística e excelência na gestão de revendas. 

O crescimento das vendas de combustíveis, ganhos 

de eficiência operacional e administrativa e maior 

capacidade para realização de investimentos, pela 

simplificação da estrutura societária do grupo 

Ipiranga e maior rapidez no processo decisório, foram 

fatores determinantes na decisão de aquisição.

Como parte do processo de aquisição da Ipiranga, a 

Ultrapar realizou duas importantes transações no mercado 

de capitais: oferta pública de tag along em função da 

alienação do controle da Ipiranga e incorporação de 

ações da RPI, DPPI e CBPI através da troca de ações 

destas empresas por ações preferenciais da Ultrapar. 

A aquisição do Grupo Ipiranga
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A incorporação de ações possibilitou:

Maior alinhamento dos interesses de 

todos os acionistas das companhias

Aumento da negociabilidade das ações, pelo 

alargamento da base acionária, fruto da concentração 

de todos os acionistas das empresas abertas 

do Grupo Ipiranga em uma única companhia, a 

Ultrapar, com ações negociadas na Bolsa de Valores 

de São Paulo (BOVESPA) e em Nova York (NYSE)

Reestruturação e simplificação da complexa estrutura 

de controle da Ipiranga, trazendo maior eficiência 

operacional e administrativa, bem como maior 

capacidade para realização de investimentos

Extensão dos reconhecidos padrões de governança 

corporativa da Ultrapar para todos os acionistas da 

RPI, DPPI e CBPI, notadamente no tocante ao direito 

de tag along de 100% para as ações preferenciais.

Na Ipiranga, os bons resultados apresentados após 

a aquisição e o bom desempenho do mercado de 

combustíveis no país nos dão a convicção do acerto 

na decisão de investimento. O aumento de renda 

da população brasileira, a maior disponibilidade de 

crédito, o acelerado crescimento da frota de veículos 

e as melhorias na legislação e fiscalização do setor 

deverão ser as alavancas de crescimento deste 

mercado. Adicionalmente, buscaremos a reinserção da 

empresa no restante do país visando tornar a Ipiranga 

novamente uma empresa de abrangência nacional.

VEÍCULOS VENDIDOS NO BRASIL
(milhares)
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A aquisição do Grupo Ipiranga
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Principais indicadores e destaques

PosIção dE lIdERAnçA nAs áREAs dE AtUAção

Maior distribuidor de GLP do país, com forte 

reconhecimento da marca, vinculada a atributos de 

qualidade, confiabilidade, segurança e eficiência.

Maior rede privada de distribuição de 

combustíveis e lubrificantes do Brasil.

Maior produtor de especialidades químicas, 

único produtor de óxido de eteno do 

Brasil e o maior na América Latina.

Líder em soluções logísticas integradas 

para granéis especiais.

EstRAtéGIAs ClARAs Em CAdA sEGmEnto

Distribuição de GLP: ser uma distribuidora de  

padrões mundiais com abrangência nacional atendendo 

às necessidades específicas de cada cliente.

Distribuição de combustíveis líquidos: retomar 

a abrangência nacional, participar ativamente 

na consolidação e formalização do mercado 

de combustíveis, explorando o potencial de 

crescimento do consumo no Brasil propiciado pela 

expansão do crédito e das vendas de veículos.

Química: consolidar nossa posição de liderança 

no mercado de especialidades químicas brasileiro 

e deter a dominância no mercado de tensoativos 

nas Américas, mantendo flexibilidade operacional 

na produção de especialidades e de commodities 

químicas que permita a otimização da composição de 

vendas de acordo com as condições de mercado. 

Logística: prover serviços logísticos diferenciados 

e integrados, através de ativos estrategicamente 

localizados, com eficiência operacional e tecnológica.

solIdEz fInAnCEIRA

Classificação de crédito Baa3 pela Moody’s, correspondente 

ao chamado grau de investimento (investment grade) e 

BB+ pela Standard & Poor’s, apenas um patamar abaixo 

do grau de investimento, com perspectiva positiva.

Posicionado como um dos maiores grupos empresariais do 

país com receita líquida de R$ 25 bilhões em bases anuais. 

APRImoRAmEnto ContínUo dA GovERnAnçA

Consolidação da separação dos cargos de Presidente 

Executivo e Presidente do Conselho de Administração.

Primeira empresa a garantir o direito de 100% 

de tag along a todos os acionistas.

Certificação SOX 404 sem ressalvas.

Relação transparente e interativa com investidores  

e acionistas, sempre mantendo a qualidade e  

precisão nas informações prestadas.

Adesão ao Nível 2 de governança corporativa  

da BOVESPA.
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Principais indicadores e destaques

mERCAdo dE CAPItAIs

Free float representa 64% do capital.

Aumento expressivo da liquidez de suas ações 

– liquidez da Ultrapar após a incorporação é 

maior que a liquidez que a Ultrapar, RPI, DPPI 

e CBPI somadas possuíam anteriormente. 

Ultrapar passa a compor a carteira do Índice 

BOVESPA, o mais importante indicador do 

desempenho do mercado de ações brasileiro.

InovAção E InvEstImEntos

Cultura de inovação tecnológica e política de otimização 

de custos nas suas quatro unidades de negócios.

Busca contínua de alternativas para distribuição de GLP e de 

novos nichos de mercado nos setores comercial e industrial, 

diversificação dos canais de vendas no segmento residencial.

Aumento de 40% da capacidade de produção 

de óxido de eteno até 2009.

Estratégia de crescimento a partir de matérias-primas 

de fontes renováveis como na construção da primeira 

planta de alcoóis graxos da América Latina.

Desenvolvimento de tecnologias para acesso a 

matérias-primas competitivas no longo prazo.

Na logística, posse de ativos estratégicos, segurança, 

confiabilidade e inovação superiores aos concorrentes.

AtUAção soCIAl E AmbIEntAl

Comprometimento com a segurança e a 

preservação do meio ambiente em todas as 

operações, inclusive desenvolvendo produtos que 

auxiliam na preservação do meio ambiente.

Colaboração com o aprimoramento e a 

disseminação da educação como forma de 

inclusão social e incentivo ao voluntariado.

Lançamento do cartão pelo qual a Ipiranga se 

compromete a neutralizar a quantidade de gás 

carbônico emitido pelo combustível comprado 

através do cartão na rede de postos da empresa.

Na Ultracargo, o Terminal de Suape foi certificado pela 

primeira e o Terminal de Aratu pela segunda vez pelo 

Chemical Distribute Institute for Terminal – CDI-T.
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Ultrapar (2)      

 receita líquida  1.878   2.285   2.995   4.000   4.784   4.694   4.794 19.921 

 EBiTDA  304   373   487   498   737   546   516  779

 Lucro líquido  128   132   222   246   414   299   282  182

 investimentos (3)  179   208   413   404   284   219   320  2.687

 Dividendos declarados  49   212   65   72   164   157   144  241

 Lucro por ação (r$)  2,42   2,49   3,62   3,54   5,95   3,73   3,47  2,19

 Dividendos por ação preferencial (r$)  0,98   4,28   1,09   1,11   2,36   1,94   1,78  1,78

 número de funcionários (final do ano)  5.602   5.748   5.876   6.465   6.724   6.994   6.885  9.653

Ipiranga (4)       

 Volume de vendas (mil m3)  - - - - - -   10.521  11.170

 receita líquida  - - - - - -   19.027  19.473

 EBiTDA  - - - - - -    351  420

 investimentos (3)  - - - - - -    148  166

 Produtividade (EBiTDA r$/m3)  - - - - - -   33  38

Oxiteno       

 Volume de vendas (mil ton)  428   446   434   474   518   525   544  621

 receita líquida  686   832   956   1.238   1.663   1.610   1.550  1.686

 EBiTDA  132   177   233   243   421   300   192  155

 investimentos (3)  51   43   249   90   86   94   179  453

 Produtividade (EBiTDA Us$/ton)  169   169   184   167   278   235  162  128

Ultracargo       

 ocupação efetiva (mil m3)  189   186   184   196   204   221   240  279

 receita líquida  94   105   131   177   197   234   226  229

 EBiTDA  26   28   29   40   41   44   38  43

 investimentos (3)  11   25   36   40   92   41   35  44

Ultragaz       

 Volume de vendas (mil ton)  1.288   1.345   1.303   1.362   1.549   1.531   1.544 1.572 

 receita líquida  1.126   1.381   1.943   2.623   2.968   2.902   3.067  3.113

 EBiTDA  141   163   220   208   269   195   281  252

 investimentos (3)  117   140   127   272   99   83   105  129

 Produtividade (EBiTDA r$/ton)  109 121 169 153 174 127 182 160

Mercado de capitais       

 Quantidade de ações (mil) (5)  53.000   53.000   69.691   69.691   69.691   81.325   81.325  136.096

 Volume financeiro médio/dia (r$ mil) (6)  981   787   1.233   1.586   3.731   5.524   4.591  11.780

 Cotação BoVEsPA (r$/ação) (5)  18,50   18,70   24,90   37,29   51,00   32,50   48,99  63,00

 Cotação nYsE (Us$/ADr) (5) (7)  8,38   7,70   6,70   12,73   19,81   13,93   23,00  34,64

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Principais indicadores e destaques
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r$ milhões (1)

(1) Exceto quando indicado.
(2) Exceto quando indicado de maneira diferente, os números da Ultrapar ao longo do relatório incluem a consolidação, a partir de abril/2007, dos ativos adquiridos da Ipiranga.
(3) Investimento em imobilizado e diferido, líquido de desinvestimentos. Na Ipiranga os valores são Pro-forma e incluem ativos adquiridos através de leasing.
(4) Os números relativos a Ipiranga ao longo deste relatório se referem apenas aos ativos adquiridos pela Ultrapar e foram elaborados em base Pro-forma para 2006 e 1T07.
(5) Final de período ajustado para agrupamento de ações ocorrido em agosto de 2005.
(6) Considerada a soma das negociações ocorridas na Bolsa de São Paulo (BOVESPA) e na Bolsa de Nova York (NYSE).
(7) 1 ADR = 1 ação preferencial.
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Principais indicadores e destaques

IPIRANGA VOLUME DE VENDAS
(mil m³)
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EBITDA
(R$ milhões)

Ultragaz

Oxiteno Ultracargo

Ipiranga
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ULTRAGAZ VOLUME DE VENDAS
(mil ton)

Envasado Granel
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INVESTIMENTOS POR UNIDADE DE NEGÓCIO – 
EXCLUI AQUISIÇÕES

(R$ milhões)

Ultragaz

Oxiteno Ultracargo

Ipiranga
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ULTRACARGO TANCAGEM - OCUPAÇÃO EFETIVA
(mil m�)
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NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
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PREÇOS UGPA� x UGP (ADR)

Fonte: BloombergUGPA4
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fundamentos da gestão

O modelo de gestão adotado pela Ultrapar se caracteriza 

pela centralização das diretrizes estratégicas e do 

planejamento de longo prazo, delegando a condução 

das operações ao corpo executivo de cada negócio de 

maneira independente. Cada um dos negócios tem 

autonomia de gestão, respeitando as características 

do segmento de atuação. A Ipiranga também aderiu 

a este formato e foi integrada aos mecanismos e 

processos já existentes nas demais empresas.

O sistema de gestão ancora-se em ferramentas que 

subsidiam a tomada de decisões operacionais e estratégicas 

com foco na criação de valor, com destaque para o EVA® 

(Economic Value Added – Valor Econômico Adicionado). 

Esse instrumento ajuda a organização a identificar o valor 

adicional que cada investimento ou processo efetivamente 

produzirá. Todo investimento é submetido a uma análise 

criteriosa, que considera aspectos econômicos, financeiros, 

estratégicos e mercadológicos sob diversos cenários. Desde 

2002, a remuneração variável dos executivos está vinculada 

aos resultados alcançados na métrica do EVA® e a partir de 

2008 os executivos da Ipiranga também serão avaliados 

sob esta métrica. Outra importante ferramenta utilizada na 

Ultrapar é o Balanced Scorecard®, que traduz a estratégia 

em objetivos operacionais, distribuídos nas perspectivas 

financeiras, de mercado, de processos internos e de 

aprendizado e crescimento, direcionando comportamentos 

e desempenho para ações de médio e longo prazos. 

Com uma administração profissional, detentora de 

conhecimento diferenciado em suas áreas de atuação e que se 

apóia no uso de ferramentas gerenciais modernas e eficientes, 

a Ultrapar mantém o crescimento sustentável de seus negócios.

Fundamentos da gestão
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O investimento em inovação constitui instrumento 

fundamental para a obtenção de vantagens 

competitivas sustentáveis. Cada negócio detém 

posição de destaque em suas áreas de atuação, 

apresentando diferenciais competitivos específicos 

e adaptados às demandas de cada mercado.

PRoCEssos sob mEdIdA

Com base nessas ferramentas corporativas, as 

empresas controladas adotam processos e métodos 

de gestão adequados às suas particularidades. 

Na Ultragaz, a estrutura privilegia a gestão comercial 

descentralizada, respeitando as características 

regionais de cada mercado no território nacional, 

permitindo melhor aproximação com seus clientes 

e maior agilidade na tomada de decisão.

Aproveitando-se de sua experiência em distribuição de 

GLP e do fato desta possuir determinantes de lucratividade 

similares à distribuição de combustíveis e lubrificantes, a 

aquisição da Ipiranga significou a expansão da Ultrapar no 

ramo de distribuição de combustíveis. A gestão operacional 

eficiente da Ipiranga proporciona uma forte plataforma de 

crescimento que será alavancada com a implementação 

do modelo Ultrapar de gestão, resultando em maior 

agilidade na tomada de decisões, maior capacidade de 

investimentos e maior alinhamento de interesses. 

A Oxiteno segue um modelo organizacional baseado 

em células funcionais, diferenciado da hierarquia 

convencional, propiciando mais interação da área de 

desenvolvimento com a área comercial, tendo como 

resultado o foco no desenvolvimento de aplicações 

específicas e na melhoria da performance dos produtos. 

A Empresa Carioca de Produtos Químicos – EMCA, também 

oriunda do Grupo Ipiranga, já se encontra integrada à 

Oxiteno, reforçando a presença da mesma em setores 

como farmacêutico, cosméticos, petróleo e de plásticos.

A Ultracargo, por sua vez, possui uma equipe dedicada 

exclusivamente a projetos visando o desenvolvimento de 

novos produtos e serviços, seja organicamente ou através 

de aquisições. Assim, a empresa busca consolidar seu novo 

posicionamento no mercado, que é o fornecimento de 

serviços integrados inovadores e de maior valor agregado.

objEtIvos AlInhAdos

Todas as unidades de negócio possuem programas 

estratégicos próprios para atingir seus objetivos 

específicos. A Ultragaz tem dois projetos prioritários 

para os próximos anos: UltraFlex e UltraLevel. As 

iniciativas representam as estratégias de negócios a 

serem perseguidas até 2010 no segmento empresarial 

e no segmento domiciliar, respectivamente.

O UltraFlex tem como objetivo fortalecer as operações 

da Ultragaz no segmento empresarial, representado 

principalmente pelo Ultrasystem, analisando de maneira 

abrangente os atuais processos de comercialização a fim 

de aperfeiçoá-los e modificá-los. Dois eixos principais 

comandam as ações do projeto: a amplitude da presença 

e a profundidade, visando a excelência na prospecção 

de novos clientes, com segmentação adequada, e 

buscando a excelência na gestão da base atual de 

clientes através de verticalizações, estrutura adequada 

de pós-venda, precificação e foco no relacionamento. 

O Programa UltraLevel constitui um projeto de capacitação 

desenvolvido com a missão de (i) prover as áreas comerciais 

e de logística com ferramentas que garantam o aumento 

da rentabilidade do segmento domiciliar e (ii) criar um 

modelo único de negócio. O treinamento do pessoal 

é desenvolvido e realizado na Academia Ultragaz.

Além dessas experiências, a Ultragaz dispõe de 

programas para áreas específicas, como o PArE, de 

prevenção de acidentes, o soMAr, que mantém a 

padronização das revendas e serviços, e o Fator Azul, 

que visa a uniformidade de procedimentos no que 

diz respeito ao meio ambiente, saúde ocupacional 

e segurança em todas as bases da empresa.

A Ipiranga adota diversos programas visando fortalecer 

a sua posição no mercado, potencializar a geração de 

valor e se diferenciar frente a concorrência, merecendo 

filosofia dos negócios
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destaque, dentre eles, o painel de performance. 

Trata-se de uma análise mensal do desempenho de 

postos e franquias em relação ao plano de marketing 

estabelecido, permitindo ao revendedor analisar de 

maneira detalhada seus indicadores operacionais 

e implementar ações e melhorias permitindo uma 

gestão mais ativa. O Clube do Milhão continua 

sendo o programa de incentivo de maior destaque 

na rede Ipiranga, premiando os revendedores que 

cumprem suas metas individuais de crescimento.

Nas franquias o desempenho é incentivado através 

do programa chamado Índice de Excelência, que 

está no seu quinto ano e oferece prêmios para 

os franqueados reconhecendo o empenho e 

incentivando a busca por melhores resultados.

Ainda nos postos de serviço a Ipiranga mantém 

uma relação direta com os frentistas, que são 

funcionários da nossa rede de revenda, através 

do programa Clube ViP (Vendedor Ipiranga de 

Pista), que oferece um sistema de premiação pelo 

qual a empresa procura incentivar comportamentos 

alinhados com a sua estratégia de marketing.

A Oxiteno mantém seu planejamento operacional e 

financeiro apoiado em diversos planos e ferramentas. 

Em setembro de 2006 foi implantado o BPM (Business 

Performance Management) – ferramenta que permite 

integrar de modo mais ágil e automatizado os processos 

de planejamento de curto, médio e longo prazo, 

além de disponibilizar informações que aprimoram 

o processo de tomada de decisão, permitindo uma 

nova metodologia de planejamento operacional e 

financeiro e de mensuração de resultados. A ferramenta 

reúne na mesma plataforma o Balanced Scorecard® 

(Mapa Estratégico - ECO) e outras iniciativas de gestão, 

democratizando e agilizando consultas a informações.

O programa seis sigma continuou sendo desdobrado na 

empresa. Os Black Belts são colaboradores experientes e 

especialmente treinados que desenvolvem projetos de 

fundamentos da gestão

mapa estratégico ECo 

(Excelência e Crescimento oxiteno) 

A seguir algumas das principais iniciativas que compõem o projeto Excelência e Crescimento Oxiteno.

internacionalização: aprimorar a atuação internacional da companhia, através da definição de padrões 

e metodologias que possibilitem a comunicação e a sinergia entre as diversas unidades da empresa nos 

diferentes países.

Gestão da inovação: aperfeiçoamento do processo de inovação permitindo maior integração entre todas 

as áreas envolvidas e maior rentabilidade dos novos desenvolvimentos.

Geração Cliente: identificar oportunidades de melhoria em processos da cadeia de valor, estimulando uma 

cultura voltada a clientes e provendo um ambiente para compreender a visão de valor destes, bem 

como evoluir continuamente os processos em busca da excelência operacional.

redução de Custos: buscar continuamente oportunidades de redução dos custos, por análise comparativa 

com as melhores práticas mundiais, e por melhoria das ferramentas e processos de gestão interna dos custos.

Melhoria dos sistemas de Gestão: aprimorar as ferramentas de gestão existentes visando melhorar a 

qualidade da informação disponível para a tomada de decisão.
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melhorias operacionais em todas as áreas da empresa.  

O programa seis sigma tem como meta abranger toda 

a companhia, atuando pontualmente em áreas com 

espaços para melhorias e pulverizando a metodologia 

de análise e solução de problemas. Desde 2006, a fim 

de disseminar ainda mais a metodologia seis sigma 

e potencializar os benefícios na Oxiteno, iniciou-se 

a formação de grupos de Green Belts. Até o final de 

2007 haviam sido formados cerca de 40 Green Belts, 

que desenvolvem projetos com os mesmos objetivos 

dos Black Belts, mas com menor complexidade. 

A Ultracargo deu início, ainda em 2006, à implantação 

do Ultracargo Mais, um programa completo de gestão 

com a finalidade de auxiliar a empresa a traduzir e 

gerir sua estratégia. Um dos resultados já auferidos foi 

a criação do Mapa Estratégico que inclui os objetivos 

estratégicos associados a indicadores, metas e iniciativas, 

desenhando o futuro da empresa. A comunicação interna 

vem sendo trabalhada com o intuito de disseminar as 

informações em todos os níveis hierárquicos e envolver 

todos os colaboradores no programa. Para isso foi 

criado um canal on-line de comunicação via intranet. 

A empresa também adotou a metodologia seis sigma 

e desde o início de 2007 desenvolve projetos com 

foco na redução de custos e, conseqüentemente, 

melhoria da competitividade da Ultracargo. O 

primeiro projeto privilegia a minimização dos custos 

da empresa com o consumo de combustíveis, um 

dos maiores gastos do segmento de transportes. 

Alinhado com a estratégia da empresa e com o BSC®, a 

Ultracargo mantém diversos programas voltados aos seus 

funcionários ou a terceiros. Destacam-se o segurança 

em Ação (treinamentos constantes sobre segurança 

no transporte de produtos perigosos), o olho Vivo na 

Estrada (melhoria contínua na segurança de transporte, 

com foco no fator humano) e o segurança Dá Prêmios, 

com sorteios de prêmios quando alcançada a meta de 

10 milhões de quilômetros rodados sem acidentes.

Em outubro de 2007 a Ultracargo lançou o projeto 

ERP, utilizando a solução SAP e englobando a 

implementação das funções de suprimentos, estoques, 

contas a receber, caixa e bancos, faturamento e 

fiscal. O sistema possibilitará a unificação da base 

de dados da empresa e reduzirá a redundância 

de atividades na organização, gerando benefícios 

significativos na gestão administrativa e operacional. 

GEstão dE RIsCos 

As atividades da Ultrapar compreendem a distribuição de 

combustíveis, a fabricação de produtos químicos, bem 

como a armazenagem e o transporte de granéis especiais. 

A composição e o balanceamento dos negócios aumentam 

a capacidade financeira e a flexibilidade operacional, 

tornando a Ultrapar menos vulnerável a variações 

econômicas e lhe permitindo buscar oportunidades de 

crescimento em cada um dos segmentos em que atua. 

A companhia conta com uma política de gestão de 

riscos baseada em controle e determinação de limites de 

exposição, que considera riscos referentes ao mercado de 

atuação, à interrupção de operações, às variações cambiais 

e financeiras e à gestão ambiental. Existem também normas 

filosofia dos negócios

O sistema de gestão da Ultrapar 

caracteriza-se pela simplicidade 

e agilidade no processo de 

tomada de decisão e ancora-se 

em ferramentas que subsidiam 

as decisões operacionais e 

estratégicas, com destaque 

para o EVA®, que incentiva 

a criação de valor em cada 

investimento ou processo.



27

específicas de análise de crédito e aceitação de clientes que 

visam diminuir o risco da carteira de recebíveis, também 

reduzido pela diversificação de vendas. No final de 2007, o 

valor provisionado para perdas com devedores duvidosos 

correspondia a 0,31% da receita líquida da Ultrapar.

Todo investimento realizado pela companhia é 

submetido a uma análise detalhada de retorno, 

considerando aspectos financeiros e mercadológicos 

em diversos cenários, utilizando-se da métrica do 

EVA® para avaliação e mensuração dos resultados.

A combinação dos fundamentos favoráveis dos 

negócios da companhia e a posição de destaque em 

seus setores de atuação, aliados à sólida posição 

financeira apresentada ao longo de vários anos é 

refletida nas classificações de crédito da Ultrapar 

– Baa3 pela Moody’s correspondente ao chamado 

grau de investimento (investment grade) e BB+ 

pela Standard & Poor’s, um grau abaixo do grau 

de investimento, com perspectiva positiva.

EstRUtURA oRGAnIzACIonAl

A Ultrapar possui estrutura organizacional enxuta, 

que segue um desenho que visa agilizar o processo 

de tomada de decisão. O Conselho de Administração 

é independente da Diretoria Executiva e há a 

presença de um Conselho Fiscal permanente.

fundamentos da gestão

EstRUtURA oRGAnIzACIonAl
AssEmbléIA dE ACIonIstAs

ConsElho dE AdmInIstRAção ConsElho fIsCAl

diretor Presidente

Pedro Wongtschowski

Presidente

Paulo G. A. Cunha

vice-Presidente

Lucio de C. Andrade Filho

membros

Ana Maria Levy Villela Igel

Nildemar Secches

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Paulo Vieira Belotti

Renato Ochman

diretor financeiro 

e de Relações com 

Investidores 

André Covre

diretor  

superintendente Ipiranga 

Leocádio de Almeida 

Antunes Filho

diretor  

superintendente oxiteno 

João Benjamin Parolin

diretor  

superintendente Ultracargo 

Eduardo de Toledo

diretor  

superintendente Ultragaz 

Pedro Jorge Filho
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Governança corporativa

Governança corporativa

Com ações listadas nas bolsas de valores de São Paulo – BOVESPA e de Nova York – 

NYSE, a Ultrapar segue os preceitos de Governança Corporativa das leis brasileira e 

americana. Em 2007 a Ultrapar obteve a certificação Sarbanes-Oxley, a qual atesta 

a eficácia dos controles internos sobre as informações financeiras, confirmando 

o compromisso com a qualidade na gestão de processos, riscos e controles, bem 

como com os altos padrões de qualidade de nossas demonstrações financeiras.

A Ultrapar faz parte do Nível 1 de Governança Corporativa 

da BOVESPA e no início de 2008 deu mais um passo na 

sua constante busca por aprimoramento da governança 

corporativa ao decidir aderir ao Nível 2 de Governança 

Corporativa. Não obstante os níveis a que aderiu, a Ultrapar 

possui práticas de governança que superam os requisitos 

dos Níveis 1 e 2 da BOVESPA, notadamente o direito de 

tag along de 100% a todos os acionistas, ordinaristas e 

preferencialistas. No mercado norte-americano a ação 

da Ultrapar é negociada por meio de ADR (American 

Depositary Receipt) de Nível 3, o que implica na adequação 

das suas demonstrações financeiras aos critérios 

contábeis adotados nos EUA (United States Generally 

Accepted Accounting Principles – US GAAP) e a adoção das 

práticas de governança corporativa exigidas pelos órgãos 

reguladores do mercado de capitais norte-americano.

Outro marco de seu avanço em termos de governança 

corporativa é o sucesso no processo de adequação 

à lei americana Sarbanes-Oxley, também conhecida 

como SOX, que regula mecanismos de controle e 

transparência na gestão das empresas negociadas nas 

bolsas dos Estados Unidos da América. Em junho de 

2007 a companhia obteve a Certificação SOX, atestando 

a eficácia dos controles internos da empresa sobre as 

informações e seu compromisso com a qualidade e 

transparência na divulgação de informações ao mercado.
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A separação das funções de Presidente do Conselho 

de Administração e de Diretor Presidente, ocorrida no 

início de 2007, consolidou-se com grande sucesso. 

Paulo G. A. Cunha passou a se dedicar exclusivamente 

à presidência do conselho de administração e Pedro 

Wongtschowski assumiu o cargo de diretor presidente 

com a responsabilidade de continuar conduzindo os 

negócios da Ultrapar visando manter o crescimento 

sustentável. O processo de renovação da diretoria 

da Ultrapar teve início em 2005, com a sucessão no 

comando da Ultragaz e a indicação de um novo 

Diretor Superintendente para a Ultracargo. Outro 

importante passo na renovação da diretoria executiva da 

companhia, foi a nomeação de João Benjamim Parolin, 

que atuava como diretor comercial da Oxiteno, para 

Diretor Superintendente da Oxiteno. Em fevereiro de 

2007, André Covre foi nomeado Diretor financeiro e de 

relações com investidores. Em maio de 2008, Leocádio 

de Almeida Antunes Filho, Diretor Superintendente da 

Ipiranga, passou a compor a diretoria da Ultrapar.   

Como reconhecimento do mercado pela qualidade de 

sua governança corporativa, a Ultrapar foi eleita uma 

das 5 empresas com melhores práticas de governança 

corporativa no Brasil pela pesquisa promovida pela IR 

Global Rankings Latin America. A Ultrapar também recebeu 

o título Most shareholder-friendly company em pesquisa 

promovida pela revista Institutional Investor, publicação 

de renome nos mercados financeiros internacionais, junto 

a gestores de fundos e analistas de research. Na mesma 

pesquisa nossos executivos obtiveram o reconhecimento 

do mercado de capitais, tendo sido eleitos como melhor 

CFO e vice-líder na posição de melhor CEO na categoria 

Oil & Chemicals. Adicionalmente, a Ultrapar participa 

da Latin American Corporate Governance Roundtable’s 

Companies Circle, cujo objetivo é desenvolver a governança 

corporativa na América Latina e que é coordenada pela 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (Organisation for Economic Co-operation 

and Development – OECD), em cooperação com IFC 

(International Finance Corporation) e a BOVESPA. 

Tag along E AlInhAmEnto dE IntEREssEs

Na Ultrapar busca-se constantemente aprimorar a 

governança corporativa. No início de 2000, a companhia 

concedeu a todos os acionistas, detentores de ações 

ordinárias ou preferenciais, o direito de tag along de 100%, 

garantindo tratamento eqüitativo em caso de alienação 

do controle acionário, direito que com a incorporação 

de ações passou a ser também dos antigos acionistas 

de Ipiranga. Para o mercado, esse mesmo direito só se 

tornou obrigatório ao final de 2001, com a aprovação 

da nova Lei das Sociedades Anônimas – ainda assim, 

com a limitação de 80% do valor da oferta e apenas aos 

detentores de ações ordinárias. Seguindo os princípios 

de alinhamento e comprometimento com os interesses 

filosofia dos negócios
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dos acionistas, em 2001 implantou-se em todas as 

unidades de negócio o sistema de mensuração de 

rentabilidade pelo EVA®, métrica à qual está vinculada 

a remuneração variável dos executivos, sendo que 

tal sistema está também implantado nos negócios 

adquiridos da Ipiranga. Neste sistema, parte significativa 

da remuneração dos executivos está atrelada ao 

atingimento de metas de crescimento de valor da empresa, 

estabelecidas com base nas expectativas dos acionistas.

REPREsEntAntE dos ACIonIstAs PREfEREnCIAlIstAs 

no ConsElho dE AdmInIstRAção

Em 2002, a Ultrapar valorizou os acionistas 

preferencialistas estendendo a eles o direito de 

eleger um representante para o Conselho de 

Administração, como forma de destacar o papel 

desses acionistas na agregação de valor à companhia. 

CódIGo dE étICA

Adotado formalmente em 2004, o Código de Ética da 

Ultrapar reflete práticas de comportamento já existentes 

na companhia. O Código cumpre diversos objetivos, 

como o de limitar a subjetividade das interpretações sobre 

princípios éticos e o de formalizar e institucionalizar uma 

referência para a conduta profissional dos empregados, 

incluindo a administração ética de conflitos de interesse 

reais ou aparentes e a obediência à Lei de Defesa 

da Concorrência, tornando-se um padrão para os 

relacionamentos interno e externo com os públicos de 

interesse (acionistas, clientes, empregados, sindicatos, 

parceiros, fornecedores, prestadores de serviços, 

concorrentes, sociedade, governo e as comunidades 

onde atua). Pretende, também, garantir que as 

preocupações diárias com a eficiência, competitividade 

e lucratividade incluam o comportamento ético. 

ConsElho dE AdmInIstRAção

O Conselho de Administração é composto por sete 

membros1, dos quais quatro são independentes. 

Um dos conselheiros independentes desempenha o 

papel de representante dos acionistas preferencialistas. 

O quorum mínimo é de três membros, um dos quais tem 

que ser o presidente ou o vice-presidente do Conselho. 

Durante o ano de 2007 foram realizadas treze reuniões 

do Conselho de Administração, das quais nove tinham 

como foco assuntos estratégicos da companhia.

dIREtoRIA ExECUtIvA

Composta por profissionais com experiência significativa 

nos ramos de atuação da Ultrapar, a Diretoria 

Executiva realiza a gestão integrada dos negócios 

conforme as orientações definidas pelo Conselho. 

Governança corporativa

1Alterado para 8 membros na Assembléia Geral Extraordinária realizada 
em 28 de abril de 2008.

A Ultrapar busca constantemente evoluir 

a sua governança corporativa tendo 

sido a primeira empresa brasileira a 

conceder a todos os acionistas o direito 

de tag along de 100%, ainda em 2000. 

Recentemente a companhia deu mais 

um passo na evolução constante da 

sua governança corporativa ao decidir 

aderir ao Nível 2, avançando na escala 

de níveis diferenciados de governança 

corporativa da BOVESPA.
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Visando promover o alinhamento total de interesses 

entre a administração e os acionistas, a Ultrapar adota 

como filosofia converter os executivos em acionistas 

da companhia, incentivando o comportamento de 

co-proprietários. Para tanto, aplica um programa 

de stock ownership, pelo qual os contemplados 

têm usufruto de ações preferenciais mantidas em 

tesouraria e são beneficiários de todos os direitos a 

elas inerentes. A propriedade fica retida pela empresa 

por um período determinado, e depois desse prazo 

o executivo recebe a titularidade das ações.

ConsElho fIsCAl

Alinhado com as regras da legislação brasileira e da 

Lei Sarbanes-Oxley, a Ultrapar possui um Conselho 

Fiscal permanente, subordinado aos acionistas, que 

desempenha também o papel de comitê de auditoria. 

O Conselho Fiscal é composto por cinco membros. 

Em 2007 o Conselho Fiscal reuniu-se treze vezes. 

Até a obtenção da certificação da SOX em junho 

de 2007 o Conselho Fiscal realizou um trabalho 

intenso em conjunto com a Auditoria Interna da 

Ultrapar, no qual supervisionava o trabalho de 

certificação de controles da Lei Sarbanes-Oxley.

RElAçõEs Com InvEstIdoREs

Em linha com sua filosofia de ter uma relação transparente 

e interativa com os investidores e acionistas, sempre 

fornecendo informações precisas e de qualidade, em 

2007 foram realizadas aproximadamente 250 reuniões 

com instituições do mercado de capitais, cerca de 50% 

a mais que o número de reuniões realizadas em 2006, 

incluindo a participação em eventos com investidores e 

analistas, tanto no Brasil como no exterior. Adicionalmente, 

o site da Ultrapar constitui canal permanente e 

atualizado de informações e divulgação de resultados.

CAPItAl votAntE / CAPItAl totAl

ComPosIção ACIonáRIA

 Ações  Ações 

 ordinárias % preferenciais % total %

Ultra s.A.  32.646.694  66%   12   0%  32.646.706   24% 

outros 16.783.203   34%   -   0%   16.783.203   12% 

Mercado  -  0%    86.666.090   100%  86.666.090  64%

Total 49.429.897 100% 86.666.102 100% 136.095.999 100%

filosofia dos negócios

Ultra s.A.

66% 24%
outros

34% 12%
mercado (Free Float) 

0%        64%

Ultrapar

Participações s.A.

Ipiranga

100% 100%
oxiteno

100% 100%
Ultracargo

100% 100%
Ultragaz

100% 100%



Administradores

ConsElho dE AdmInIstRAção

Presidente
Paulo Guilherme Aguiar Cunha

Vice-Presidente
Lucio de Castro Andrade Filho

Conselheiros
Ana Maria Levy Villela Igel

Nildemar Secches

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Paulo Vieira Belotti

Renato Ochman

ConsElho fIsCAl

Presidente
Flavio César Maia Luz

Conselheiros
John Michael Streithorst

Mário Probst

Raul Murgel Braga

Wolfgang Eberhard Rohrbach

dIREtoRIA ExECUtIvA – UltRAPAR

Diretor Presidente
Pedro Wongtschowski

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores 
André Covre

Diretor Superintendente da Ultragaz
Pedro Jorge Filho

Diretor Superintendente da Oxiteno
João Benjamin Parolin

Diretor Superintendente da Ultracargo
Eduardo de Toledo

Diretor Superintendente da Ipiranga (desde 14/5/2008)

Leocádio de Almeida Antunes Filho

dIREtoRIA ExECUtIvA – IPIRAnGA

Diretor Superintendente
Leocádio de Almeida Antunes Filho

Diretor de Marketing
Ricardo Carvalho Maia 

Diretor de Operações
José Augusto Dutra Nogueira 

Diretor de Administração e Controle
José Manuel Alves Borges

dIREtoRIA ExECUtIvA – oxItEno

Diretor Superintendente
João Benjamin Parolin

Diretor de Controladoria e Administração
Américo Genzini Filho

Diretor Industrial
Flávio do Couto Bezerra Cavalcanti

Diretor Comercial
Rubens Marcilio Júnior

dIREtoRIA ExECUtIvA – UltRACARGo

Diretor Superintendente
Eduardo de Toledo

Diretor de Mercado
Ricardo Isaac Catran

Diretor de Administração e Controle
João Marcos Cazula

dIREtoRIA ExECUtIvA – UltRAGAz

Diretor Superintendente
Pedro Jorge Filho

Diretora Administrativa e de Marketing
Cynthia May Hobbs Pinho

Diretor de Operações
Wagner Dias do Patrocínio

Diretor de Relações Mercadológicas
Oswaldo Francesconi Filho

Superintendente de Mercado
Paulo José Marques Soares

Plínio Laerte Brás

Leandro Del Corona

dIREtoRIA fInAnCEIRA

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
André Covre

Diretor de Tesouraria e Informática
Marcello De Simone

Diretor de Controladoria
Roberto Kutschat Neto

Governança corporativa
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A Ultrapar reafirma a cada ano o compromisso com os 

princípios de gestão sustentável, transparência e ética no 

relacionamento com seus públicos estratégicos.

O relacionamento da Ultrapar com seus colaboradores é 

pautado em princípios de conduta ética, sempre voltado 

ao benefício mútuo de crescimento sustentável de seus 

negócios e de desenvolvimento das pessoas. Ao final de 

2007 a Ultrapar contava com aproximadamente 10 mil 

colaboradores, distribuídos no Brasil, Argentina, México, 

Estados Unidos e Venezuela. A Ultrapar possui um Código 

de Ética como referência para a conduta profissional dos 

funcionários e como padrão para os relacionamentos 

interno e externo com os públicos de interesse 

(acionistas, clientes, empregados, sindicatos, parceiros, 

fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, 

sociedade, governo e as comunidades onde atua). 

Através deste Código, a Ultrapar objetiva garantir que as 

preocupações diárias com a eficiência, competitividade 

e lucratividade incluam o comportamento ético.

Nossa atuação se pauta na melhoria constante de 

resultados e na excelência operacional. Certificações 

nacionais e internacionais nas áreas de meio ambiente, 

saúde e qualidade, aliadas a intensos programas de 

desenvolvimento e qualificação dos seus colaboradores 

atestam nosso comprometimento com nossos principais 

públicos de interesse e com toda a sociedade.

PúblICo IntERno 

Em seus setenta anos de existência, a Ultrapar sempre 

se empenhou em desenvolver e recompensar os muitos 

talentos que contribuíram para o seu crescimento até 

o patamar atual. A valorização dos recursos humanos 

é manifestada nas diretrizes da política de gestão de 

Relacionamento com 

públicos estratégicos

Relacionamento com públicos estratégicos
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pessoas, que tem como fundamentos atrair, capacitar 

e reter talentos, estimulando o desenvolvimento 

profissional, o reconhecimento das competências técnicas 

e o comprometimento com os valores organizacionais 

de maneira a atingir os melhores resultados. Este 

reconhecimento pode ser comprovado na própria diretoria 

executiva e no corpo gerencial, cujos membros em grande 

parte iniciaram suas carreiras nos programas de estágio ou 

de trainees mantidos pela empresa. O bom desempenho 

no histórico de contratações nestes processos os 

tornou uma das fontes mais eficientes de renovação e 

qualificação do quadro de funcionários da Ultrapar. 

Para reter e treinar seus talentos, a companhia investe 

na especialização e na ampliação dos horizontes 

profissionais de seus funcionários. As sessões de 

treinamento são desenvolvidas para as diferentes 

áreas da Ultragaz, Ipiranga, Oxiteno e Ultracargo. 

A Ultragaz recebeu o reconhecimento de seus 

funcionários em 2007, tendo sido eleita uma das melhores 

empresas para trabalhar de acordo com a pesquisa 

anual elaborada pela Revista Exame. Tal reconhecimento 

reforça a convicção de que a gestão de pessoas é uma 

vantagem competitiva dos negócios da companhia.

Na Ultragaz, o destaque na área de gestão de pessoas 

é a Academia Ultragaz. Inaugurada em 2004, ela atua 

dentro do conceito de universidade corporativa, em 

parceria com renomadas instituições e dedica-se à 

discussão e atualização das melhores e mais modernas 

práticas de negócios. Os cursos são realizados em parceria 

com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), de São Paulo, e a 

Universidade de São Paulo (USP). A Ipiranga mantém 

uma política que alia suas estratégias de crescimento 

à capacitação contínua de seus colaboradores, 

preparando-os para o melhor exercício de suas 

atividades e, assim, buscando a excelência e o destaque 

cada vez maior em um mercado de acirrada competição. 

Através de ações estruturadas de treinamento e 

desenvolvimento, a empresa anualmente lança seu 

PGT – Programa Geral de Treinamento. Este programa 

contempla a concessão de bolsas de estudos para cursos 

de graduação, pós-graduação e idiomas que, alinhados 

aos objetivos estratégicos, buscam o aperfeiçoamento 

de habilidades e competências de seus profissionais. Em 

2007, a Ipiranga treinou 2.056 profissionais, alcançando 

69% de abrangência de seu quadro funcional.

Entre as várias iniciativas desenvolvidas em 2007, 

a Oxiteno realizou investimentos em bolsas de 

estudos para seus funcionários e criou o Programa 

de Formação em Gestão Estratégica da inovação 

Tecnológica, que teve como objetivo disseminar a 

cultura da inovação na empresa. Adicionalmente, 

ao longo de 2007 foi implantado o Programa de 

Desenvolvimento Gerencial – PDG. O programa 

foi desenvolvido em parceria com a Fundação Dom 

Cabral e teve como objetivo desenvolver funcionários 

em posições de liderança em temas relevantes para 

a companhia: gestão estratégica, gestão de pessoas, 

liderança, inovação e internacionalização. Em linha com 

a estratégia de internacionalização da Oxiteno também 

foi criada uma gerência específica, que visa envolver 

filosofia dos negócios

INVESTIMENTOS EM TREINAMENTO
(R$ milhões)

 ���� ���� ���� ���� ����

�,�
�,�

�,�
�,�

�,�

INVESTIMENTOS EM SAÚDE, SEGURANÇA 
E MEIO AMBIENTE

(R$ milhões)

 ���� ���� ���� ���� ����

��,�
��,� ��,�

��,�

��,�



37

e preparar os colaboradores para este processo. A idéia 

é desenvolver e implantar mecanismos de organização 

e compartilhamento do conhecimento entre as várias 

unidades da Oxiteno no Brasil e no exterior, incentivando a 

relação com outras culturas e a integração das unidades.

Em paralelo, a Oxiteno deu continuidade ao Plano de 

Desenvolvimento Individual do funcionário, que tem 

por objetivo contextualizá-lo para os momentos atual 

e futuro de sua carreira e que está alinhado ao Projeto 

DnA, um programa de gestão de competências. 

A Ultracargo busca o desenvolvimento de seu pessoal com 

treinamentos e reciclagens ministrados por instituições 

reconhecidas, que garantem a atualização da equipe e 

são estendidos a todos os níveis hierárquicos, incluindo 

desde treinamentos técnicos até comportamentais.

Nas áreas de saúde, segurança e de respeito às boas 

condições de trabalho em geral, todas as unidades 

de negócio da Ultrapar são modelos de boas práticas. 

A Oxiteno, por exemplo, foi a primeira empresa 

química brasileira a se enquadrar na norma SA8000, 

desenvolvida pela SAI (Social Accountability International) 

e supervisionada por um conselho internacional que 

reúne empresários, organizações não-governamentais 

e entidades sindicais. A certificação atesta a inexistência 

de trabalho infantil, trabalho forçado e a discriminação 

e atesta também a prática das melhores condições 

em relação a saúde e segurança, liberdade de 

associação e direito a acordos coletivos, horas de 

trabalho etc. A empresa passou a agir como agente 

multiplicador, a partir do incentivo a seus parceiros 

para incorporarem a norma ao seu sistema de gestão.

No que se refere a remuneração e benefícios, os 

colaboradores contam com benefícios diferenciados. 

A remuneração variável constitui importante instrumento 

para a conquista de níveis crescentes de eficiência e 

alinhamento de interesses, associada ao cumprimento 

de indicadores de performance definidos nas metas 

anuais do Balanced ScoreCard® e medidas pelo EVA®. 

A Ultraprev, plano de previdência complementar na 

modalidade contribuição definida oferecido a todos 

os funcionários da Ultrapar, exceto para a Ipiranga, 

tem por objetivo proporcionar uma complementação 

de renda na aposentadoria. Em 2007, a companhia 

contribuiu com R$ 5,6 milhões na formação dos 

recursos, e os participantes, com outros R$ 7,6 milhões. 

No encerramento do exercício, as reservas técnicas da 

entidade, constituídas pelo patrimônio líquido e reservas 

de contingência, somavam cerca de R$ 119,3 milhões. 

A Fundação Francisco Martins Bastos é uma entidade 

própria de previdência privada complementar na 

modalidade de benefício definido, cujo plano de 

suplementação de aposentadoria é extensivo a todos 

os funcionários da Ipiranga. O plano de benefícios 

foi criado em 1993, apenas com o benefício básico 

(estruturado na modalidade de benefício definido) sendo 

que em julho de 1998 implementou-se o benefício 

suplementar (estruturado como contribuição definida 

na fase de capitalização dos benefícios programáveis), 

cujo percentual de contribuição é aplicável sobre as 

eventuais remunerações variáveis. No futuro espera-

se levar as práticas de previdência complementar 

da Ultrapar aos colaboradores da Ipiranga.

ACIonIstAs

A Ultrapar pauta-se por uma relação transparente e 

interativa com os investidores e acionistas, sempre 

buscando a acuidade e precisão das informações 

divulgadas. Atende seus mais de 9 mil acionistas seguindo 

rigorosos procedimentos de transparência e eqüidade 

na informação, através de canais de comunicação 

permanentes, reuniões, conferências e apresentações 

no Brasil e no exterior. Também possui um website com 

informações específicas para os investidores e para os 

profissionais gestores de clubes, fundos e carteiras de 

investimentos. No início de 2007, o site de Relações com 

Relacionamento com públicos estratégicos
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Investidores da Ultrapar foi eleito o Melhor Website de 

RI na categoria Small/Mid Caps pelo IR Global Rankings, 

promovido pela MZ Consult. A Ultrapar também 

foi eleita como Most shareholder-friendly company, 

conforme pesquisa da revista Institutional Investor.

foRnECEdoREs E PARCEIRos

A Ultrapar baseia seu relacionamento com fornecedores 

e revendedores (tratados como parceiros de negócios) 

na ética, qualidade, segurança e responsabilidade social 

e ambiental. Para reforçar essa orientação, todas as 

controladas investem no estabelecimento de parcerias 

com seus fornecedores e apóiam e incentivam o 

desenvolvimento dos prestadores de serviços.

O critério de contratação de fornecedores envolve uma 

avaliação que inclui, dentre outros fatores, a capacidade 

de produção, a qualidade de seus processos, produtos 

e serviços, a exigência de não contratar menores 

de 16 anos, exceto na condição de aprendizes, e o 

pleno cumprimento da legislação, observando-se a 

inexistência de débitos fiscais, trabalhistas e financeiros. 

As unidades de negócio procuram fortalecer o sentido 

de parceria por meio de incentivos e de investimentos 

no desenvolvimento dos prestadores de serviços. O 

relacionamento com a rede de revendedores da Ultragaz, 

a partir de 2006, passou a contar com a extensão dos 

treinamentos da Academia Ultragaz, antes destinados 

apenas ao público interno. Outro sistema em operação 

é o soMAr (Soluções de Marketing Aplicadas à Revenda), 

dedicado à melhoria da rentabilidade em toda a cadeia, 

auxiliando na avaliação dos procedimentos operacionais, 

com vistas a ampliar a eficiência. Em setembro de 

2007 foi lançada a Carreta Ultragaz, equipada com um 

espaço para treinamentos, cozinha experimental e 

sala para receber clientes. A Carreta é como uma casa 

itinerante, que além de capacitar os funcionários das 

revendas, estreita o relacionamento com os clientes. 

O treinamento aos vendedores é focado principalmente 

em quatro temas: institucional, segurança, produto (GLP) 

e atendimento ao cliente. Além do treinamento para a 

força de vendas a Carreta Ultragaz leva às comunidades 

de baixa renda a oportunidade de participarem de cursos 

gratuitos, voltados principalmente a nutrição e saúde, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida. Em 2007 

a Carreta percorreu 13 localidades entre as capitais de São 

Paulo e Rio de Janeiro, capacitando 683 funcionários e 

realizando curso de culinária para 1.153 consumidoras. 

A Ultragaz também focaliza o desenvolvimento do 

setor como um todo com iniciativas como o patrocínio 

de um Workshop para divulgar uma nova resolução 

da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), 

que trouxe alterações nas Instruções Complementares 

para o Transporte de Produtos Perigosos.  

Na Ultracargo, as campanhas de segurança e os 

treinamentos em transporte e manuseio de produtos 

perigosos estendem-se às terceirizadas que lhe prestam 
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serviços. A Oxiteno, por sua vez, organiza um prêmio 

anual para recompensar o bom desempenho das 

transportadoras que lhe atendem, com o objetivo de 

assegurar a melhoria contínua dos padrões de serviço a 

seus clientes finais. Em 2007, a premiação contou com 

uma novidade, abrangendo, além do transporte rodoviário 

nacional, o transporte marítimo de containers, as operações 

com isotanques e os serviços de despacho aduaneiro.  

A fim de incentivar interações que possibilitem melhorias 

a todo o segmento sucroalcooleiro, em 2007 a Ipiranga, 

segunda maior compradora de álcool do país, patrocinou 

o Sugar Dinner, um jantar que reúne produtores, 

compradores, tradings, usineiros, bancos e corretoras 

relacionados ao setor. Os revendedores, considerados 

pela Ipiranga como parceiros de negócios, participam 

do Programa Gestão de revenda (PGR) que oferece 

informações atualizadas sobre o negócio de revenda: 

marketing, finanças, tributação, gestão de pessoas, meio 

ambiente, entre outros temas. O objetivo é fortalecer a rede 

de postos e contribuir com a capacitação e formação do 

revendedor, de maneira que ele possa destacar o seu posto 

e suas franquias no competitivo mercado de distribuição de 

combustíveis. Os VIPs recebem um treinamento realizado 

no ambiente do posto. O treinamento acontece dentro 

de uma sala de aula montada em um microônibus, o que 

possibilita atividades práticas na própria pista. O conteúdo 

do treinamento VIP tem seu foco no atendimento ao 

cliente e na motivação dos vendedores, mas aborda 

também os produtos e serviços do posto, técnicas de 

vendas e ações promocionais da rede. Cerca de metade 

do tempo do treinamento é investido em atividades 

práticas supervisionadas pelo instrutor responsável, 

que procura aperfeiçoar a abordagem e a postura do 

funcionário para garantir a satisfação dos clientes.

ClIEntEs

A Ultrapar mantém uma relação de respeito e 

confiança com seus clientes através do fornecimento 

de produtos de qualidade e da garantia do uso das 

normas sociais e ambientais mais elevadas. A busca 

constante pelo atendimento das necessidades dos 

clientes se expressa pelo relacionamento de parceria 

no desenvolvimento de soluções específicas para cada 

cliente. Um Centro de Tecnologia mantido pela Oxiteno, 

localizado na unidade de Mauá (SP), oferece suporte 

técnico a clientes, com vários laboratórios e plantas-

piloto que dispõem de avançada instrumentação 

analítica para desenvolver produtos e aplicações 

especiais. O desenvolvimento dos catalisadores 

LTS-OX e HTS-OX, aprovados em testes na Refinaria 

Duque de Caxias, da Petrobras, e outras especialidades 

criadas para as áreas de cosméticos, agroquímicos e 

detergentes constituem exemplos dessas parcerias.

A Ultracargo segue um trajeto semelhante. Investe 

cada vez mais nas operações in-house, nas quais entra 

na “casa do cliente” e se responsabiliza pela logística 

interna de partes de seus processos, como o transporte 

e o recebimento de matérias-primas, alimentação dos 

sistemas de produção, embalagem final, movimentação 

interna e controle de estoque, sendo necessário um 

grande alinhamento com a filosofia e com as atividades 

desenvolvidas pelo cliente para ter sucesso neste tipo de 

serviço. Em 2007, a Ultracargo avançou em sua estratégia 

de ser reconhecida como a maior e mais completa 

provedora logística para granéis especiais ao adquirir a 

Petrolog – empresa de operações de logística in-house. 

Na Ultragaz, o serviço Ultrasystem, para comércio 

e empresas – que prevê um tanque estacionário 

com abastecimento controlado remotamente 

pela Ultragaz, também constituiu um exemplo do 

desenvolvimento dos melhores serviços para o cliente 

e de parceria que envolve confiabilidade e segurança.

A Ipiranga atende grandes consumidores, que 

adquirem produtos para consumo de suas frotas, 

equipamentos, locomotivas e máquinas, transportadoras, 

Relacionamento com públicos estratégicos

A atuação social da Ultrapar tem 

como filosofia o aprimoramento e 

disseminação da educação.  

O Ultra Formare é o principal 

projeto social da Ultrapar. 

Desde seu início 115 jovens já 

concluíram o curso, sendo que 

53 ex-alunos estão empregados, 

dentre eles 10 trabalhando 

em empresas da Ultrapar.
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revendedores especializados (Transportador-Revendedor-

Retalhista – TRR), além dos consumidores finais que são 

atendidos pelos seus postos de revendas e franquias. 

No relacionamento com seus diversos públicos o 

principal objetivo é obter a preferência do cliente e 

para isto a empresa busca diferenciar-se através da 

oferta de serviços agregados aos seus produtos, além 

de possuir uma postura ágil e flexível para acompanhar 

as transformações do seu setor de atuação. 

Um bom exemplo é o caso da MRS Logística para a qual 

a Ipiranga além de fornecer combustíveis e lubrificantes, 

assumiu o desenvolvimento e a operação de três postos 

de abastecimentos (São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro), com os quais foi possível reduzir o tempo de 

abastecimento das locomotivas de cerca de 4 horas 

para aproximadamente 20 minutos. Em 2006 o contrato 

chegou ao fim e como previsto no mesmo, estes postos 

foram passados para a MRS, que abriu concorrência para 

fornecimento de produtos, incluindo a operação destes e 

de outros postos. A Ipiranga apresentou a melhor oferta 

comercial e manteve o fornecimento, assumindo agora 

a operação de todos os postos de abastecimento da 

MRS, além do laboratório de análise de lubrificantes.

PúblICo ExtERno

Em 2007 foi realizada uma grande campanha publicitária 

institucional da Ultrapar em revistas de grande circulação 

nacional, grandes jornais e rádios especializados em 

notícias, que comunicou a toda a sociedade as bases 

da Ultrapar e de seus negócios através dos seguintes 

slogans: “Ultra é confiabilidade e solidez”, “Ultra é 

criatividade e inovação” e “Apontamos para o futuro”.

O foco da campanha foi divulgar à sociedade os principais 

valores, a identidade e a cultura comum a todas empresas 

que compõem a Ultrapar. Os pilares da campanha foram 

a confiabilidade e a solidez presentes no relacionamento 

com clientes, fornecedores, acionistas e outros públicos, e 

a orientação para a criatividade e a inovação presentes no 

desenvolvimento contínuo de novas aplicações e serviços 

para o mercado. Cada uma das empresas que constitui a 

Ultrapar foi representada nesta campanha, por meio de 

imagens que resumem parte da contribuição que dão 

para o grupo – a força da marca da Ipiranga, a pesquisa 

na Oxiteno, a robustez das instalações da Ultracargo, 

a superior capacidade de entrega da Ultragaz. Com 

isso, queremos comunicar que a Ultrapar é o resultado 

do que é feito pelas empresas que a constituem.

soCIEdAdE

A Ultrapar e suas subsidiárias têm como compromisso 

básico o desenvolvimento de iniciativas com foco 

principal na promoção, disseminação e aprimoramento 

da educação, cultura e profissionalização, como forma 

de inclusão social sustentável. Dentre os vários projetos 

educacionais que patrocina, um importante projeto é o 

Ultra Formare, uma escola profissionalizante e gratuita, 

instalada no edifício-sede em São Paulo, que prepara jovens 

de baixa renda para atuar como auxiliares administrativos. 

Mais de 70 funcionários participaram voluntariamente 

como professores no projeto, que formou em 2007 

sua sexta turma. Os jovens recebem um certificado 

reconhecido pelo Ministério da Educação e durante o 

curso recebem benefícios que lhes permitem se dedicar 

inteiramente à absorção do conteúdo ministrado.

Além das iniciativas da Ultrapar, cada uma das suas 

unidades de negócio possui sua própria linha de projetos. 

A Ultragaz patrocina o programa Bom de nota, Bom de 

Bola, que atende a mais de mil crianças em seis cidades 

do país. No Projeto Pequeno Cidadão, em parceria com 

a Universidade de São Paulo, mais de 1.500 crianças já 

foram beneficiadas por atividades culturais, educacionais 

e esportivas. A Ipiranga apóia projetos educativos 

abrangentes, que englobam inclusive a formação de 

educadores até o ensino formal e profissionalizante. 

Entre suas várias iniciativas sociais, a Ipiranga é uma das 

fundadoras e mantenedoras da ONG Parceiros Voluntários 

do Rio Grande do Sul, voltada para a prática do trabalho 

voluntário organizado, visando a melhoria da qualidade 

de vida da sociedade. A Oxiteno desenvolve uma das 

suas principais iniciativas sociais em conjunto com o 

APOLO (Associação das Indústrias do Pólo Petroquímico 

do Grande ABC) oferecendo serviços gratuitos para a 

população dos entornos das empresas petroquímicas, 

incluindo consultas médicas e odontológicas.

O Instituto Ultra desenvolve diversas outras iniciativas 

relacionadas ao programa de voluntariado, difundindo 

a conscientização sobre temas como o meio ambiente, 

saúde e educação e incentivando o voluntariado entre os 

colaboradores da Ultrapar. Situado no edifício-sede, em 

São Paulo, o Instituto nasceu há mais de 40 anos como 

Associação Beneficente Margarida Igel e nos últimos cinco 

anos realizou mais de 30 campanhas e festas como os 

“Arraiais” com o intuito de arrecadar alimentos, agasalhos 

e livros para formação de bibliotecas, e também de 

incentivar a doação de sangue e outras ações de cidadania.
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      dezembro / 2007

      valor (R$ mil)

1) Base de cálculo

 receita líquida (rL)   19.921.305 

 resultado operacional (ro)    367.327 

 Folha de pagamento bruta (FPB)    356.861

    valor % sobre % sobre

    (R$ mil) fPb Rl   

2) Indicadores sociais internos

 Alimentação  39.684 11,1% 0,2%

 Encargos sociais compulsórios  134.114 37,6% 0,7%

 Previdência privada  9.329 2,6% 0,0%

 saúde  43.106 12,1% 0,2%

 segurança e medicina no trabalho  4.618 1,3% 0,0%

 Educação  970  0,3% 0,0%

 Capacitação e desenvolvimento profissional  5.643  1,6% 0,0%

 Participação nos lucros ou resultados  37.829  10,6% 0,2%

 outros  18.890  5,3% 0,1%

Total - Indicadores sociais internos  294.183  82,4% 1,5%

  

    valor % sobre % sobre

    (R$ mil) Ro Rl   

3) Indicadores sociais externos

 Educação  252  0,1% 0,0%

 Cultura  224  0,1% 0,0%

 outros  6.444  1,8% 0,0%

Total das contribuições para a sociedade  6.920  1,9% 0,0%

 Tributos (excluídos encargos sociais)  364.640  99,3% 1,8%

Total - Indicadores sociais externos  371.560  101,2% 1,8%

4) Indicadores ambientais   

 relacionados com a operação da empresa  15.086  4,1% 0,1%

Total dos investimentos em meio ambiente  15.086  4,1% 0,1%

Indicadores de desempenho social

Relacionamento com públicos estratégicos
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Minimização de impactos, reutilização de insumos, 

reciclagem de componentes de processos, busca de fontes 

renováveis de matéria-prima e segurança nas operações 

são os focos da política de meio ambiente da Ultrapar.

O cuidado e o respeito com o meio ambiente são requisitos 

fundamentais das atividades da Ultrapar, permeando as 

operações de suas controladas, todas com condutas que 

asseguram o atendimento das necessidades de conservação 

ambiental e a segurança das populações de seu entorno, 

com sistemas adequados de gerenciamento de riscos. 

Os negócios controlados pela Ultrapar pautam-se pela busca 

contínua da melhoria dos processos, dentro dos conceitos 

de sustentabilidade, compartilhando com todos os 

colaboradores, fornecedores e parceiros a responsabilidade 

e o comprometimento com a gestão ambiental. Há ainda 

a preocupação em investir em projetos para redução e 

reutilização dos subprodutos industriais. As instalações 

e operações atendem consistentemente às exigências 

das leis e regulamentos federais, estaduais e municipais, 

referentes à proteção do meio ambiente, bem como 

adotam normas específicas de controle ambiental de nível 

internacional. Cada empresa conta com um conjunto de 

programas para o controle do cumprimento dos padrões 

de segurança e qualidade, de acordo com seu segmento.

A Ultragaz estabelece suas diretrizes de excelência 

operacional para todas as suas unidades através do 

Fator Azul, programa que determina a padronização da 

qualidade, da segurança operacional e dos cuidados com 

o meio ambiente em todas as suas bases de produção. 

Como exemplo das conseqüências desse programa 

tivemos a implantação de estações de tratamento de 

efluentes, que resultou em economia da água derivada 

Meio ambiente

meio ambiente
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dos processos de pintura dos botijões. No quesito 

segurança, o Fator Azul contribuiu ativamente para a 

propagação das normas de segurança no manuseio 

e uso do GLP, através de treinamentos específicos. 

A Ultragaz também contribui ativamente para 

a propagação das normas de segurança dentro 

do segmento de GLP. Em 2007, realizou diversos 

eventos e treinamentos para a divulgação da nova 

norma NBR 13.523 junto aos membros do Corpo de 

Bombeiros de comunidades em todo o país. A norma 

autoriza a instalação de Centrais de GLP de até 8 

toneladas em lajes e coberturas de edificações, o que 

exige novos cuidados em relação à segurança. 

A Ipiranga adota uma política ambiental em que 

busca a eficiência na utilização dos recursos naturais 

e no aproveitamento de resíduos e a adoção de 

medidas preventivas para minimizar os riscos de seus 

negócios. A Ipiranga foi a primeira distribuidora de 

combustíveis da América Latina a obter a certificação 

ISO 14001, ainda em 1998 e, com base nos conceitos 

desta certificação, mais recentemente a empresa 

implantou o Sistema Ipiranga de Gestão Ambiental 

(siGA) em todas as suas bases, direcionando seus 

investimentos para tecnologias preventivas. 

A Ipiranga disponibiliza gratuitamente um software de 

controle de estoques. Também é disponibilizado um 

Guia Rápido de Operação, Manutenção e Emergências 

para orientação de seus clientes. A empresa dispõe ainda 

de uma Central de Emergências, com equipe própria, para 

intervir em situações de risco ambiental e de segurança.

Com o programa Jogue Limpo é realizada a coleta e a 

reciclagem das embalagens de lubrificantes bem como 

a coleta de óleo usado nos postos revendedores e 

empresas consumidoras, para posterior reaproveitamento 

como matéria-prima. Além disso, a Ipiranga minimiza a 

utilização de embalagens fracionadas – 75% do volume 

de seus lubrificantes é comercializado a granel, com o 

reaproveitamento do tambor e a otimização do transporte e 

sem o desperdício do óleo residual das embalagens. Ainda 

na linha da reciclagem, encaminha todos os equipamentos 

metálicos – tanques e tubulações – provenientes das suas 

operações para a reciclagem do aço em siderúrgicas.

A empresa prima pelo pioneirismo e inovação na 

preservação do meio ambiente. Foi a primeira na abertura 

de postos de abastecimento público de GNV no Brasil, um 

combustível de origem fóssil menos poluente, detendo a 

segunda maior rede de postos de gás natural veicular no 

país. Com relação a inovação, a Ipiranga vem investindo 

em produtos não originados de combustíveis fósseis, 

como o álcool e o biodiesel. Recentemente a Ipiranga 

lançou uma das mais inovadoras iniciativas comerciais 

relacionadas ao meio ambiente, o Cartão ipiranga 

Carbono Zero, que alia benefícios ambientais à estratégia 

de fidelização de seus clientes. A Ipiranga se compromete 

a neutralizar a quantidade de gás carbônico a ser emitida 

filosofia dos negócios
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pelo combustível comprado com o Cartão ipiranga 

Carbono Zero, através de projetos que incluem, entre 

outros, programas de plantio de árvores. O programa é 

auditado pelo Bureau Veritas Certification, instituição de 

auditoria internacional reconhecida mundialmente.

Tanto a Oxiteno quanto a Ultracargo são signatárias 

do Programa de Atuação Responsável® da Associação 

Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), destinado às 

indústrias químicas e suas parceiras. O programa apresenta 

padrões quanto ao gerenciamento de produtos, sua 

segurança e interferências com o meio ambiente. 

Os pólos petroquímicos nos quais as duas empresas 

atuam contam com planos de contingência com 

a participação de todas as empresas instaladas. 

Brigadas especialmente treinadas, sistemas de alarmes 

interconectados e preparação de líderes das comunidades 

próximas para situações de emergência constituem 

alguns dos dispositivos previstos. A Oxiteno de Mauá 

(SP) possui um sofisticado mecanismo de segurança 

inter-travado que desativa os sistemas em cascata, 

evitando a ocorrência e a propagação de acidentes.

Na Oxiteno, tanto a Administração Central quanto 

as unidades industriais de Camaçari, Mauá, Suzano/ 

Tremembé e Triunfo são certificadas pela ISO 14001. 

A unidade de Suzano (SP) iniciou suas atividades em janeiro 

de 2007 com gestão integrada à unidade de Tremembé e 

já está certificada nas normas ISO 9001/14000 e SA8000. 

Com a compra da Ipiranga, a Oxiteno assumiu as operações 

da Empresa Carioca de Produtos Químicos – EMCA, 

localizada no Pólo Petroquímico de Camaçari (BA), já tendo 

realizado a integração de processos e sistemas visando a 

obtenção de sinergias e a otimização das instalações. 

O Sistema Integrado de Gestão Oxiteno – siGo – engloba 

os requisitos das normas internacionais de qualidade, 

saúde, segurança e meio ambiente além do Programa 

Atuação Responsável® e Prêmio Nacional da Qualidade. 

Está desenhado para atender a quaisquer novos 

regulamentos que venham a ser exigidos pela legislação, 

clientes ou pelas características do mercado onde 

atua, organizado em um modelo de melhoria contínua 

de aperfeiçoamento de seus processos com foco na 

excelência e no crescimento dos negócios da empresa. 

A amplitude e o nível de integração tornam a Oxiteno uma 

referência nacional e internacional nos seus processos. 

Outro desafio para a Oxiteno é sua adequação ao rEACh 

(Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), 

legislação planejada para o controle da produção, 

importação e uso de produtos químicos na União Européia. 

Com o rEACh, a responsabilidade pelo gerenciamento 

dos riscos associados aos produtos químicos deixa de ser 

dos órgãos governamentais e passa a ser das empresas 

produtoras locais, das importadoras ou dos produtores 

de fora da União Européia, que terão que nomear um 

representante legal. Para tanto, elas precisarão pré-registrar 

e registrar seus produtos junto à agência reguladora 

meio ambiente

O Cartão Ipiranga Carbono Zero 

alia benefícios ambientais à 

estratégia de fidelização dos 

clientes da Ipiranga. A Ipiranga 

se compromete a neutralizar a 

quantidade de gás carbônico 

a ser emitida pelo combustível 

comprado com o Cartão, através de 

projetos que incluem, entre outros, 

programas de plantio de árvores.
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européia. Para atender aos requisitos para os pré-registro 

e registro de produtos no rEACh, a Oxiteno inaugurará, 

até o final de junho de 2008, a Oxiteno Europe, que será 

a representante legal e terá o papel de representar as 

Oxiteno Brasil, México e Venezuela perante a legislação 

européia e responder pelas obrigações legais. 

A adoção da metodologia seis sigma gerou o 

desenvolvimento de programas de redução de  

consumo de água e de produção de resíduos, entre 

outros. As unidades Camaçari e Mauá dispõem de 

programas de co-geração de energia por meio do 

aproveitamento do vapor gerado no processo produtivo. 

A unidade de Camaçari vende o gás carbônico (CO2) 

gerado durante o processo de produção do óxido de 

eteno, captando o CO2 diretamente por uma tubulação 

interligada à torre do óxido e o conduzindo até o local 

onde é injetado dentro de poços de petróleo para facilitar 

a extração. Esta operação reduziu a emissão de gases 

que causam o efeito estufa, sendo que, em média, 36.500 

toneladas de gás carbônico deixam de ser lançadas na 

atmosfera anualmente. Além disso, a Oxiteno cuida para 

que as embalagens de seus produtos possibilitem o 

transporte com segurança até o destino final. O mesmo 

cuidado se aplica à escolha dos tipos de caminhões e 

aos motoristas, que são conscientizados e treinados 

para prevenir danos ao meio ambiente e à sociedade.

A Ultracargo adota vários programas para garantir 

a segurança nas operações de produtos químicos e 

perigosos sob sua responsabilidade. Dispõe de uma 

equipe de técnicos de segurança e meio ambiente 

especialmente treinada para atender a qualquer situação, 

dentro ou fora dos terminais e filiais, e de uma equipe de 

emergência adequadamente equipada e treinada para 

ocorrências no transporte ou armazenagem dos produtos. 

A Ultracargo foi a primeira empresa de seu segmento 

de atuação a conquistar a certificação pelo Sistema 

de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 

Qualidade (SASSMAQ) da ABIQUIM, em 2001, tendo sido 

recertificada no início de 2008. A unidade de Paulínia 

foi certificada pela norma ISO 14001 em 2004 e passou 

pelo processo de recertificação em 2006 na norma ISO 

14001:2004, e a unidade de Aratu foi certificada pela 

mesma norma em 2007. O Terminal de Santos foi projetado 

e construído de maneira a se enquadrar em todos os 

requisitos máximos das normas de segurança e meio 

ambiente, com níveis mínimos de emissões atmosféricas.

Em 2007 o Terminal de Suape foi certificado pela 

primeira e o Terminal de Aratu pela segunda vez pelo 

Chemical Distribute Institute for Terminal – CDI-T. O 

CDI-T é um sistema de avaliação desenvolvido pelo 

CEFIC - European Chemical Industry Council – e adotado 

pela ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria 

Química para terminais marítimos de granéis líquidos 

com os objetivos de aperfeiçoar constantemente 

a segurança e qualidade do armazenamento de 

produtos químicos, conduzir o desenvolvimento das 

melhores práticas operacionais no armazenamento de 

produtos químicos e garantir sistemas eficazes para 

a avaliação de risco nas operações dos terminais. 

Na operação de seus terminais a Ultracargo é considerada 

referência nacional, sendo esses terminais inclusive 

dotados de procedimentos para detectar e dissuadir 

atos terroristas, em consonância com as normas do 

International Ship and Port Facility Security Code (ISPS 

Code, ou Código Internacional para a Proteção de Navios 

e Instalações Portuárias). Trata-se de um protocolo de 

cooperação internacional, que envolve os setores naval 

e portuário e os governos nacionais, criado após os 

ataques de 11 de setembro. Os três novos armazéns 

da empresa em Camaçari, Suape e Mauá estrearam as 

operações já preparados para atender aos requisitos 

máximos de preservação ambiental e de segurança.

Vários outros marcos atestam a seriedade da política 

de segurança e de cuidados ambientais da Ultracargo. 

Em março de 2007, a empresa completou 1 milhão de 

quilômetros sem acidentes e incidentes na operação 

de transporte e distribuição de querosene e gasolina 

de aviação nos 11 aeroportos operados pela Air BP, 

em seis estados brasileiros. Foi também reconhecida 

com os títulos “Melhor Índice de Segurança” pela 

Oxiteno, e “Zero Acidente” pela Fosfertil, para a qual 

realiza o transporte de ácido nítrico concentrado.

filosofia dos negócios
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Prêmios, certificações e reconhecimentos

A qualidade das operações das empresas da Ultrapar 

é atestada por prêmios e certificações, consolidando 

a posição de destaque dos negócios da Ultrapar. 

As empresas da Ultrapar buscam o resultado 

baseadas na qualidade de seus produtos e serviços 

e com foco no atendimento às necessidades 

dos clientes. Prêmios e certificações reforçam o 

reconhecimento com relação à imagem da empresa.

ULTRAPAR
Índices e adesões

Ibovespa – Índice da BOVESPA, o mais 

importante indicador do desempenho 

do mercado de ações brasileiro

MSCI – Índice financeiro de grande expressão 

nos mercados financeiros internacionais

ITAG – Índice de Ações com Tag Along Diferenciado 

IGC – Índice de Ações com Governança 

Corporativa Diferenciada

IVBX-2 – Índice Valor BOVESPA

Nível 1 de Governança Corporativa da BOVESPA 

(Adesão ao Nível 2 em andamento)

Prêmios e reconhecimentos

Prêmio concedido pela revista Institutional 

Investor como Most shareholder-friendly 

company na categoria Oil & Chemicals

Prêmio concedido pela revista Institutional Investor 

à Ultrapar de melhor CFO e vice-líder na posição de 

melhor CEO na categoria Oil & Chemicals outorgado 

a André Covre, Diretor Financeiro e de Relações com 

Investidores e Pedro Wongtschowski, Diretor Presidente

Prêmio Executivo de Valor, do jornal Valor Econômico – 

outorgado a Pedro Wongtschowski, Diretor Presidente 

da Ultrapar, em março de 2007, pela eleição como 

o executivo de maior destaque na condução dos 

negócios no setor da indústria química e petroquímica

Líder Empresarial do Setor de Química e Petroquímica 

– Pedro Wongtschowski foi eleito em votação junto 

a empresários e executivos do país, organizada pelo 

Fórum de Líderes Empresariais – em outubro de 2007

Top 5 Corporate Governance, concedido 

pelo IR Global Rankings em 2007

Prêmio Melhor Site de relação com 

investidores – categoria de small / mid caps 

(2007). MZ Consult – IR Global Rankings

Melhor Empresa no Segmento de 

Petróleo, Gás e Utilidades (2006) – Prêmio 

MZ Consult – IR Global Rankings

14ª colocação no ranking das “100 Empresas mais 

ligadas do Brasil” (2007) – Revista Info Exame

IPIRANGA
Certificações

ISO 9001 (fábrica de lubrificantes e controle 

de qualidade de combustíveis)

ISO 14001 (Pool de Betim e Pool de Londrina)

Prêmios e reconhecimentos

Prêmio sócio-ambiental Chico Mendes (empresas 

com destaque na preservação do meio 

ambiente – Cartão ipiranga Carbono Zero)

Prêmio melhor Companhia de Petróleo 

dentro do segmento de transportes – OTM, 

Revista de Transporte Moderno

Prêmio Melhor e mais destacado fornecedor do setor 

sucro-álcool – Mastercana Brasil – Jornal Cana/Procana
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OXITENO
Certificações

SSMA - ABIQUIM – Programa de Atuação Responsável®

ISO 9001:2002 / ISO 14001:2004

ISO/TS 16949:2002 (Tremembé e Mauá)

SA8000

IQA (Instituto de Qualidade Automotiva) – referente 

ao aditivo de arrefecimento de motor

Kosher Certificate

Certificado HALAL (comunidade islâmica) – 

referente ao acetato de isopentila / isopentanol

Prêmios e reconhecimentos

Programa Excelência de Fornecedores 

Clariant na categoria matéria-prima

Prêmio Melhores Fornecedores de 2006 – nível 

prata – Johnson & Johnson Colômbia

Prêmio Pólo de Saúde, Segurança e Meio 

Ambiente Camaçari – 5 estrelas (2005 e 2006)

Paint & Pintura – Melhor fornecedor de Solventes 

Oxigenados (2001, 2004, 2006 e 2007) 

Prêmio ABIQUIM de Exportação, na categoria 

Clube dos Grandes Exportadores (2006 e 2007)

Prêmio ABIQUIM de Tecnologia – menção honrosa 

para o ECOX – Fluido de Perfuração Ecológico (2006)

ULTRACARGO
Certificações

Programa de Atuação Responsável® 

– ABIQUIM (desde 1998)

ISO 9001:2000

SASSMAQ ABIQUIM – Sistema de Avaliação de 

Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade

ISO 14001:2004 – Unidade de Paulínia / Terminal de Aratu

CDI- T – Chemical Distribute Institute – 

Terminal – Unidades de Aratu e Suape

Prêmios e reconhecimentos

Prêmio Oxiteno Qualidade em Logística nas 

categorias excelência em segurança e flexibilidade.

Prêmio Zero Acidente – Fosfertil

Prêmio COFIC – Comitê de Fomento Industrial de 

Camaçari – Prêmio anual de segurança (2007)

ULTRAGAZ
Certificações

ISO 9001:2000 em 11 das 15 bases 

(restante em processo de certificação)

Prêmios e reconhecimentos

Marketing Best 2007  pela FGV-SP 

PPQG – Prêmio Paulista da Qualidade da Gestão – 

medalha de prata (2007) categoria Média Empresa 

do Mercado Empresarial Planalto Paulista 

150 Melhores Empresas para Você 

Trabalhar – Revista Exame/ Você S/A

2º Prêmio MasterInstal de prata – Case 

solução energética – Categoria Métodos e 

processos na execução de instalações

Prêmio ABAIA - Indústria da Alimentação – fornecedor 

mais lembrado das Indústrias de Alimentação

Prêmio pela revista B2B pela Nota 

Fiscal Eletrônica em 2007
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O reconhecimento da qualidade 

no processo produtivo e na 

prestação de serviços e o foco na 

segurança e meio ambiente são 

traduzidos nos diversos prêmios 

e certificações recebidos pelas 

empresas que compõem a Ultrapar.
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O forte posicionamento no mercado e a sua agilidade comercial 

permitiram à Ipiranga se beneficiar do bom desempenho do 

setor automobilístico e das ações regulatórias para formalizar 

o mercado de combustíveis, resultando em forte crescimento 

do volume vendido e melhora dos resultados em 2007.

Em seu primeiro ano sob gestão da Ultrapar, a 

Ipiranga apresentou um forte crescimento. O EBITDA 

Pro-forma da Ipiranga em 2007 alcançou R$ 420 

milhões, superando em 20% o de 2006. A receita 

líquida Pro-forma totalizou R$ 19 bilhões, registrando 

aumento de 2% em relação ao ano anterior. 

Em 2007 os investimentos na operação da Ipiranga 

totalizaram R$ 144 milhões, incluindo financiamentos 

e bonificações a clientes, líquidos de repagamentos, e 

operações de leasing de equipamentos, que foram alocados 

na expansão da sua rede de distribuição, na renovação 

de contratos e em melhorias em postos de serviço e 

bases de distribuição e em investimentos relacionados 

à tecnologia da informação. O plano de investimentos 

para 2008, excluindo aquisições, está estimado em R$ 

171 milhões, focado principalmente em expandir a 

rede de distribuição e em melhorias operacionais 

O volume total de vendas foi de 11,2 milhões de metros 

cúbicos, um crescimento de 6% em relação ao ano anterior, 

em função do crescimento do mercado de veículos 

no Brasil e das melhorias na legislação e na fiscalização 

promovidas no setor, como por exemplo, a Resolução 

ANP nº 7, que disciplinou a venda pelas distribuidoras 

a postos que ostentam marca e a implantação do 

CODIF/Passe Fiscal no estado de São Paulo.

Depois da aquisição do Grupo Ipiranga pela Ultrapar, 

em conjunto com Petrobras e Braskem, a Ipiranga 

Ipiranga

Ipiranga
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concentrou sua atuação nas regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, focada apenas no seu negócio central, que é a 

distribuição de combustíveis e lubrificantes, através de 

cerca de 3.300 postos, além de contar com uma rede de 

mais de 1.000 franquias, entre lojas am/pm e Jet Oil.

dIfEREnCIAção

O sucesso da estratégia da Ipiranga é resultado do 

processo constante de diferenciação realizado pela 

empresa. Isso exige a clara compreensão dos segmentos 

do mercado nos quais atua: postos urbanos, postos 

de rodovias, grandes clientes e TRR’s, para que seja 

feita uma avaliação precisa das necessidades dos 

diferentes públicos e com isso desenvolver diferenciais 

competitivos em relação aos concorrentes. 

A diferenciação é atingida através de um amplo e 

sofisticado programa de marketing, que procura tratar 

cada segmento de atuação e cada participante da cadeia 

de valor na distribuição de combustíveis de acordo 

com suas características e áreas de interesses. Para cada 

público é desenvolvido um programa específico de 

marketing com mensagens e incentivos adequados. 

Assim, existem promoções específicas para os clientes 

finais consumidores de combustíveis, os clientes 

usuários de cartões, os operadores de postos urbanos 

e de postos de rodovias, os atendentes nos postos, os 

grandes clientes proprietários de frotas de caminhões 

e de ônibus e para os distribuidores de lubrificantes.

Dentro desse programa de marketing tivemos, em 

2007, ações promocionais como as relacionadas aos 

produtos da linha Original, a promoção “Futebol dos 

seus sonhos”, que uniu duas grandes paixões dos 

brasileiros, o carro e o futebol, e que levou os clientes 

premiados para assistirem in loco jogos de futebol nos 

principais campeonatos do mundo, como o brasileiro, 

o espanhol e o italiano, e a promoção “3.000 Tanques 

Cheios”, esta direcionada aos usuários dos cartões 

Ipiranga. Os programas de incentivo englobaram o Clube 

do Milhão, que levou os revendedores com maiores 

volumes de vendas a viagens internacionais, o Clube 

ViP, que premiou inúmeros dos VIPs – Vendedores 

Ipiranga de Pista (frentistas), e o rally de Vendas, 

direcionado aos melhores distribuidores de lubrificantes, 

também premiados com viagens internacionais.

O programa de marketing da Ipiranga tem como 

componente fundamental os serviços que a Ipiranga 

desenvolve e oferece aos seus clientes e revendedores, 

dos quais são exemplos o treinamento VIP onde, através 

de microônibus-escola a Ipiranga realiza treinamento aos 

funcionários dos postos, o banco de candidatos, pelo 

qual o revendedor tem acesso via portal na Internet a 

um banco de candidatos permanentemente renovado, 

o programa rodo rede, selo que identifica postos de 

rodovia com instalações diferenciadas para atendimento 

aos motoristas de caminhões, o sistema CTF – Controle 

Teleprocessado de Frota, pelo qual os proprietários de 

visão geral das operações

A Ipiranga criou o programa VIP 

– Vendedores Ipiranga de Pista, 

que recompensa os funcionários 

dos postos que atingirem as 

metas estabelecidas, além de 

ser um programa itinerante de 

treinamento que visa transformá-

los em vendedores, preparando-

os para atender os clientes 

com a máxima eficiência.

IPIRANGA EBITDA/m³
(R$)
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Ipiranga

mAPA dE loCAlIzAção dAs bAsEs dA IPIRAnGA

IPIRANGA EBITDA/m³
(R$)
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IPIRANGA MARKET SHARE
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Londrina
Ourinhos

Paulínia
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São José do Rio Preto

Uberlândia
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Bases em pool
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frota têm acesso a um sistema automatizado que permite 

o controle de abastecimento e movimentação de frotas 

e cargas. O sistema funciona ainda como meio eletrônico 

de pagamento de combustíveis, proporcionando 

redução de custos e aumento de produtividade, além 

de garantir a fidelização destes clientes, enquanto para 

os donos de postos funciona como mais um atrativo 

para gerar o tráfego de veículos em suas instalações.

Em adição aos programas citados, a Ipiranga presta suporte 

para os revendedores com ações como o Programa 

de Gestão de revenda (PGR), que identifica e sugere 

oportunidades de aperfeiçoamento da administração e 

os Assessores de negócio – 250 profissionais altamente 

qualificados que auxiliam na gestão das revendas, o 

Programa de Manutenção, que zela pela qualidade 

total de equipamentos, operação e imagem dos postos, 

e a solução de Automação ipiranga, uma ferramenta 

que facilita a gestão e proporciona mais tempo livre 

para o empreendedor se dedicar à revenda.

REsPonsAbIlIdAdE soCIAl E AmbIEntAl

A Ipiranga definiu um posicionamento institucional 

em relação às ações de sustentabilidade que prevê, 

como princípio de gestão, alinhar a companhia com o 

conceito de sustentabilidade em suas três dimensões 

– social, ambiental e econômica – de maneira a ser 

reconhecida como empresa focada no desenvolvimento 

sustentável, utilizando este posicionamento como 

vantagem competitiva no mercado ao estabelecer-

se como uma referência junto aos consumidores e 

parceiros, que se traduza em preferência nos negócios.

Nesse sentido, em 2007 a Ipiranga lançou o Cartão 

ipiranga Carbono Zero, que além de disponibilizar 

ao consumidor uma alternativa para que ele possa 

praticar o consumo responsável, também funciona 

como uma estratégia de fidelização dos clientes, além 

de lhes oferecer um meio de pagamento eficiente. 

O usuário do cartão usufrui de vantagens 

exclusivas, como descontos nos estabelecimentos 

credenciados – inclusive em combustíveis – e 

ausência de taxas de adesão ou anuidades. 

visão geral das operações

O Cartão ipiranga Carbono Zero possibilita ao consumidor 

neutralizar as emissões de gases causadores do efeito estufa 

derivadas do seu consumo de combustíveis. A sistemática 

é simples: quando o consumidor abastece em um posto 

Ipiranga e paga com o Cartão ipiranga Carbono Zero, 

a Ipiranga se compromete a neutralizar a quantidade de 

gás carbônico a ser emitida pelo combustível comprado, 

através de projetos que incluem, entre outros, programas de 

plantio de árvores. O lançamento do cartão foi precedido 

da aquisição, pela Ipiranga, de créditos equivalentes a 5.000 

toneladas de gás carbônico, sendo que novas aquisições 

ou investimentos em programas ambientais ocorrerão à 

medida que o programa evoluir. O programa é auditado 

pelo Bureau Veritas Certification, instituição de auditoria e de 

certificações internacional, reconhecida mundialmente.

O cartão faz parte da visão socioambiental da Ipiranga, e 

não significa uma atitude isolada da Ipiranga em termos 

de combate à degradação ambiental. As responsabilidades 

estão presentes desde o armazenamento até a entrega dos 

produtos aos clientes. A empresa recorre a seus profissionais 

para definir políticas e procedimentos internos, bem 

como criar mecanismos que visem eliminar ou reduzir os 

impactos decorrentes das atividades de distribuição. 

Dentre as principais atividades estão o gerenciamento do 

programa de aplicação de testes de estanqueidade em 

instalações subterrâneas, que visa detectar eventuais não-

conformidades, a reciclagem de tanques de combustíveis 

retirados de operação, a certificação ambiental de unidades 

operacionais, a coleta de óleo lubrificante usado e a instalação 

de equipamentos que atendam às normas da ABNT e que 

sejam certificados pelo Inmetro. Além do siGA (Sistema 

Ipiranga de Gestão Ambiental), em que a Ipiranga direciona 

os investimentos preventivos em suas bases, ou através de 

um software de controle dos seus estoques, a Ipiranga busca 

minimizar os impactos de seu negócio no meio ambiente.

A empresa investe na preservação do meio 

ambiente e respeito à legislação, sendo que algumas 

unidades da Ipiranga já receberam o certificado 

ISO 14001, atestando a eficácia do sistema de 

gestão ambiental implantado na empresa.



Ipiranga

franquias Ipiranga
As franquias da Ipiranga apresentam uma série de diferenciais para seus clientes.

Combustíveis Ipiranga
As linhas de combustíveis da Ipiranga possuem atributos associados à qualidade 

para melhor atender aqueles que são “apaixonados por carros”.

Cartões Ipiranga
A Ipiranga possui diferentes tipos de cartões de crédito que oferecem vantagens exclusivas para os clientes.
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Infra-estrutura operacional Ipiranga

Etanol

Derivados de petróleo

bAsE PRInCIPAl

É aquela que recebe o produto diretamente de uma refinaria, 
de importação ou cabotagem, sem passar por outra base.

bAsE sECUndáRIA

É aquela que recebe o produto de outra base, principal ou secundária.

UsInA PRodUtoRA

Cabotagem

Rodovia

Dutovia

FerroviaFerrovia

Rodovia

CEntRo ColEtoR

bAsE dE dIstRIbUIção

Postos dE sERvIço

Rodovia

REfInARIA bAsE PRInCIPAl

Ferrovia

Rodovia

Postos dE sERvIço

t.R.R`s
(Transportadores-

Revendedores-Retalhista)

GRAndEs ConsUmIdoREs

Oleoduto

Cabotagem

bAsE sECUndáRIA

Rodovia

GRAndEs ConsUmIdoREs

visão geral das operações
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Melhorias no mix de vendas, ampliações da capacidade 

produtiva, aquisições e investimentos em inovação mantêm 

a Oxiteno voltada para o crescimento sustentável.

Durante o ano de 2007, a Oxiteno investiu R$ 453 milhões, 

principalmente nas expansões da capacidade produtiva, 

em especial na construção da planta de alcoóis graxos, na 

expansão da capacidade de especialidades químicas e na 

expansão da produção de óxido de eteno em Mauá, das 

quais parte significativa entrará em operação em 2008. Em 

adição, reforçou seu posicionamento nas Américas, com 

a abertura de escritórios comerciais na Argentina e nos 

Estados Unidos, e aquisições no México e na Venezuela. 

No México, a Oxiteno adquiriu os ativos operacionais da 

Unión Química, alcançando assim a liderança no mercado 

mexicano de especialidades químicas. A aquisição da Arch 

Química Andina, produtora de especialidades químicas 

na Venezuela, único país produtor de óxido de eteno na 

América Latina onde a Oxiteno não possuía operações, está 

alinhada à estratégia de crescimento e internacionalização 

da empresa e objetiva (i) o fortalecimento da companhia 

nas Américas, representando a oportunidade de 

explorar o mercado andino, (ii) acesso à matéria-prima 

a preços competitivos e (iii) ampliação da capacidade 

de produção de etoxilados em até 70.000 ton/ano.

Os investimentos realizados na capacidade 

produtiva e o desenvolvimento de novos 

produtos e aplicações, associados ao melhor 

desempenho da economia, resultaram em 

ganhos de participação de mercado e melhoria da 

composição das vendas, com maior participação 

de especialidades químicas no volume vendido. 

Oxiteno

oxiteno
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O volume de vendas cresceu 14% em comparação a 

2006, com destaque para as vendas no mercado interno 

que cresceram 13%, mais de duas vezes superior ao 

crescimento da economia brasileira, sendo que as vendas 

de especialidades cresceram 18%, cerca de 3,5 vezes o 

crescimento do PIB brasileiro. As vendas ao mercado 

externo tiveram um aumento de 18%, principalmente 

em função de maiores exportações de glicóis no quarto 

trimestre, decorrente da restrição de oferta de outros 

produtores no mercado externo. O volume de vendas 

de nossas subsidiárias no exterior cresceu 40% em 2007, 

principalmente em função do aumento do volume 

vendido da Oxiteno México e da aquisição da Oxiteno 

Andina. A Oxiteno apresentou EBITDA de R$ 155 milhões, 

uma retração de 19% comparada a 2006. Os dois fatores 

principais que colaboraram para esta queda de resultado 

foram a apreciação de 10% do Real e a pressão sobre 

as margens em função da continuidade do aumento 

do custo das matérias-primas, notadamente o eteno.

CREsCImEnto 

Além das aquisições, a Oxiteno estabelece as 

condições para o crescimento sustentável através 

da expansão das unidades produtivas nas plantas 

já existentes, o que permite a modernização do 

parque industrial e maiores ganhos de escala.

Exemplo disto é a nova unidade de alcoxilação de 

Mauá (SP), que entrou em operação em julho de 2007. 

A tecnologia empregada, em linha com o que há de mais 

moderno no mundo, apresenta vantagens significativas 

como melhor qualidade, segurança de processo e alto 

nível de automação. A capacidade total está prevista para 

ser atingida ao final de 2008, juntamente com a expansão 

do reator de óxido de eteno, que permitirá atender a 

uma demanda crescente por especialidades químicas. 

Em agosto de 2007 teve início a expansão da unidade 

de aminas em Camaçari (BA), que prevê adição de 

novos equipamentos e modificações dos equipamentos 

existentes para adequá-los ao salto de capacidade 

de 45 mil para 110 mil toneladas por ano em 2008. 

A expansão atende à crescente demanda de aminas, 

destinadas principalmente aos mercados de defensivos 

agrícolas, cosméticos e limpeza, segmentos que têm 

apresentado crescimentos expressivos, derivados 

do posicionamento do Brasil como um dos maiores 

exportadores mundiais de commodities agrícolas e do 

aumento expressivo da renda da população brasileira. 

Ainda em Camaçari, entrou em funcionamento no 

mês de outubro uma nova caldeira para a geração de 

vapor, em preparação para a partida da Oleoquímica, 

a nova planta de alcoóis graxos. Essa caldeira traz a 

vantagem de ser bi-combustível podendo operar 

com gás ou óleo combustível, o que, além de permitir 

escolher o combustível que apresente as melhores 

condições de custo, também se traduz em maior 

confiabilidade operacional, por possuir alternativas 

em caso de problemas no suprimento de energia. 

visão geral das operações

A Oxiteno vem realizando 

expansões de sua capacidade 

produtiva a fim de aumentar o 

volume de vendas, capturando 

ganhos de escala e enriquecendo 

o mix de vendas. Os investimentos 

estimados para 2008 e 2009 

são de R$ 650 milhões.
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A Oleoquímica é a primeira fábrica na América Latina a 

produzir alcoóis graxos, com capacidade para a produção 

de cerca de 100 mil toneladas de produtos por ano, 

utilizando matéria-prima de origem renovável, o óleo 

de palmiste. Hoje, a Oxiteno é a maior consumidora 

de alcoóis graxos do país, reagindo o produto com 

o óxido de eteno para produzir especialidades 

químicas principalmente para os mercados de 

cosméticos, detergentes, têxtil e agroquímicos.

Com a nova fábrica, a Oxiteno equipara-se às cinco 

maiores empresas mundiais que produzem alcoóis 

graxos – Sasol, Shell, Cognis, KAO e P&G, nenhuma com 

plantas na América Latina, que atualmente é suprida 

exclusivamente por importações. O início das operações 

da planta de alcoóis graxos e as ampliações de capacidade 

de produção de especialidades químicas produzirão 

aumento no volume de vendas a partir de 2008.

Com a aquisição da Ipiranga, a Oxiteno assumiu as 

operações da Empresa Carioca de Produtos Químicos – 

EMCA, principal produtora de óleos minerais brancos e 

fluidos especiais da América Latina. O posicionamento 

geográfico da planta dentro do Pólo Petroquímico de 

Camaçari facilitou o processo de integração com a Oxiteno 

e propiciará a otimização de processos como transporte e 

compartilhamento de fornecedores. Em apenas um mês os 

principais sistemas de gestão da EMCA foram substituídos 

e a empresa passou a operar com mais uma unidade 

fabril dentro da organização Oxiteno. Comercialmente, 

a integração da EMCA reforça a presença da Oxiteno 

nos setores farmacêutico, de cosméticos, petróleo e de 

plásticos. A nova unidade deverá manter também uma 

forte sinergia com a planta de alcoóis graxos, pois seus 

óleos minerais complementarão o portfolio de derivados 

vegetais que serão fornecidos pela Oleoquímica. 

IntERnACIonAlIzAção 

O projeto de internacionalização constitui-se em 

instrumento relevante para a aceleração do crescimento 

da Oxiteno e se baseia nos diferenciais de tecnologia de 

produtos e processos, na produção de especialidades 

químicas e relacionamento com clientes multinacionais. 

A grande capacitação tecnológica da Oxiteno permitiu que 

a empresa passasse a atuar também no licenciamento de 

tecnologias de produção. Entre os negócios já realizados 

está a venda, em 2005, de sua tecnologia de produção de 

etanolaminas e etoxilados para a Project Management and 

Development Co. (PMD), empresa da Arábia Saudita que 

constrói um complexo petroquímico na cidade de Al-Jubail.

A fim de preparar seus colaboradores e criar uma 

cultura com foco global, foi criada uma gerência 

de internacionalização, que tem como objetivos 

desenvolver e propor melhorias aos processos internos 

visando maior integração e compartilhamento de 

conhecimentos entre as unidades no Brasil e no exterior. 

Ao longo de 2007 diversas iniciativas reforçaram o 

posicionamento internacional da Oxiteno. Visando 

oxiteno
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consolidar a força da marca Oxiteno e seu alcance global, 

desde julho de 2007 a razão social da Canamex Químicos, 

S.A. de C.V passou a ser Oxiteno México, S.A. de C.V. Foram 

tomadas também iniciativas de padronização dos materiais 

de comunicação institucional e de divulgação em geral 

dos produtos tanto para o público interno quanto externo. 

A presença na América Latina foi reforçada através 

de duas aquisições, a primeira delas em San Juan Del 

Rio, no México, com a compra dos ativos operacionais 

da Unión Química S.A. de C. V., com foco em ampliar 

as linhas da Oxiteno México nas áreas de sulfatados 

e sulfonados destinados aos setores de cosméticos 

e detergentes, incluindo também a produção de 

tensoativos aniônicos. Os ativos compreendem uma 

planta com capacidade de produção de 8.600 toneladas 

por ano, com o potencial de geração de receita anual 

de cerca de US$ 10 milhões. Com esta fábrica, a Oxiteno 

totaliza no México três unidades produtivas, estando as 

demais localizadas em Coatzacoalcos e em Guadalajara, 

além do escritório central na Cidade do México.

Ainda na estratégia de fortalecer o posicionamento nas 

Américas, a Oxiteno adquiriu, em setembro, a Arch Química 

Andina, C.A. na Venezuela, subsidiária da americana Arch 

Chemicals, Inc. A Arch é a única empresa produtora de 

etoxilados da Venezuela, até então o único país da América 

Latina produtor de óxido de eteno onde a Oxiteno não 

possuía operações. Concluídos os trâmites burocráticos a 

empresa passou a se chamar Oxiteno Andina. A Oxiteno 

Andina tem escritório comercial em Caracas e os principais 

mercados atendidos pela empresa são os de cosméticos, 

detergentes e agroquímicos, com uma linha de etoxilados 

similar à linha produzida pela Oxiteno no Brasil. A Oxiteno 

Andina ainda produz polióis, sendo o maior fornecedor 

local para a indústria de espuma para colchões e estofados. 

O valor da aquisição foi de US$ 7,6 milhões, e a empresa 

deve gerar receita líquida anual de aproximadamente 

US$ 60 milhões operando a plena capacidade. 

O escritório na Argentina, inaugurado no início de 2007, 

reforça o relacionamento com o mercado daquele país, 

que apresentou forte crescimento nos últimos anos. 

Em julho de 2007, a Oxiteno anunciou a abertura de 

seu primeiro escritório comercial nos EUA. A empresa 

já exporta para este destino, especialmente através 

de sua subsidiária Oxiteno México, e a presença local 

é um fator que potencializa seu crescimento neste 

mercado, em particular nas vendas de especialidades 

químicas. Entre 2008 e 2009 a Oxiteno deverá abrir 

mais dois escritórios, um na Europa e outro na Ásia.

InovAção E tECnoloGIA

Em edital publicado no início de 2007, o Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT) divulgou a aprovação de 

apoio financeiro para a realização cooperativa, entre 

empresas e instituições científicas, de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico no âmbito 

da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior. A Oxiteno apresentou nove propostas e 

dessas, oito foram aprovadas, a maioria relacionada à 

nanotecnologia, área em que a Oxiteno vem investindo 

em pesquisas há algum tempo e que está alinhada 

aos interesses do país e tendências do setor. 

O investimento em inovação e desenvolvimento 

de novas tecnologias em parceria com empresas e 

universidades tem sido outra vertente adotada pela 

Oxiteno na busca pelo crescimento e criação de 

valor. Além da nanotecnologia, a empresa investe em 

pesquisas em busca de fontes renováveis de matérias-

primas – a chamada química verde. O setor de pesquisa 

da empresa conta com o apoio de um Conselho de 

Ciência & Tecnologia (CCT), formado por alguns dos mais 

conceituados acadêmicos e consultores em tensoativos 

do mundo. Sua reunião anual ocorreu em setembro, e 

foram debatidos temas que envolvem o desempenho e 

as oportunidades do mercado de tensoativos no Brasil 

e no exterior e as últimas tendências tecnológicas.

visão geral das operações



65

Unidades Industriais

Escritórios

Freehold, NJ

Guadalajara
San Juan del Río

Santa Rita

México, D.F.
Coatzacoalcos

Caracas

Camaçari 

Tremembé

Suzano

Mauá

Triunfo

Buenos Aires

São Paulo
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visão geral das operações

oxiteno - Posicionamento na cadeia petroquímica...

...com estratégia de ampla cobertura das aplicações do óxido de eteno e seus derivados

CRAqUEAmEnto Em REfInARIA

Refinarias - nafta

1º GERAção

Centrais petroquímicas - 

eteno

2º GERAção

Oxiteno - óxido de eteno 

e seus derivados

Embalagens Alimentos Cosméticos Couro

Fluidos funcionais Resinas Detergentes Têxtil

Tintas e vernizes Agroquímicos Petróleo Papel
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Líder no segmento de logística para granéis especiais e com 

ativos posicionados nos principais portos e entroncamentos 

intermodais do país, a Ultracargo deverá se beneficiar da 

crescente demanda por serviços logísticos no Brasil.

O contínuo crescimento da demanda por infra-estrutura 

logística tem permitido à Ultracargo a expansão de 

suas operações nos últimos anos. No momento atual, a 

empresa colhe os resultados de investimentos realizados 

nos últimos anos e das mudanças de posicionamento que 

reforçaram sua liderança no segmento de logística para 

granéis que requerem manuseio especial. A aquisição 

da Petrolog aumentou a participação da companhia 

no segmento de logística interna e possibilitou a 

ampliação de prestação de serviços integrados.

Em 2007, o maior nível de ocupação dos terminais de 

Suape, Santos e Aratu contribuíram para um aumento 

de 17% na armazenagem em comparação a 2006. A 

quilometragem rodada da Ultracargo foi 21% inferior ao 

total apresentado em 2006, em função da decisão da 

Ultracargo de concentrar suas operações na prestação de 

serviços diferenciados. O EBITDA da Ultracargo foi de R$ 43 

milhões, um aumento de 13% em relação a 2006, fruto do 

aumento das operações nos segmentos de armazenagem 

e da aquisição do negócio de logística interna da Petrolog.

ExPAnsão 

Com vistas a aproveitar a maior demanda por operações 

logísticas especiais no país, a Ultracargo se prepara 

para expandir sua atuação via aquisições ou expansões 

orgânicas. Em maio, adquiriu a Petrolog – empresa de 

operações de logística in-house que atua nos serviços de 

gestão de produtos acabados, na embalagem, no controle 

Ultracargo

Ultracargo
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de estoques, na armazenagem e na expedição para o 

mercado interno e externo nas instalações de clientes. 

Outro avanço dentro desta estratégia ocorreu em 

julho, quando a empresa conquistou as operações 

de logística in-house da Petroquímica União (PQU). 

A empresa tem como principal acionista a Unipar, 

que tem entre suas controladas a Polietilenos União – 

também cliente da Ultracargo nos serviços in-house. 

Desde o início do ano entrou em plena operação o 

projeto que a Ultracargo vinha desenvolvendo junto 

com a MEGlobal para a M&G Polímeros, que consistiu 

na construção de um duto ligando o terminal da 

Ultracargo à fábrica da M&G, no Porto de Suape (PE), 

além de áreas especiais de armazenagem. A estrutura 

funciona sob regime especial de entreposto aduaneiro: 

o produto importado pode ficar armazenado neste 

local alfandegado, com a suspensão do recolhimento 

dos impostos incidentes pelo período de até um 

ano. A modalidade inédita no Nordeste foi habilitada 

pela Ultracargo, atendendo a uma tendência 

internacional de armazenagem de granéis líquidos. 

As operações que a Ultracargo realiza junto à Air BP 

também tiveram um incremento considerável durante 

2007. Além da logística do transporte de querosene 

e gasolina de aviação, assumiu a gestão dos estoques 

de combustível do cliente diretamente na planta, 

realizando a logística de distribuição do produto 

nos 11 aeroportos em que a BP opera no Brasil. 

Em 2007 também entrou em operação a expansão 

realizada no terminal de Aratu para armazenagem 

de óleo de palmiste, matéria-prima base para a 

nova unidade da Oxiteno, a Oleoquímica.

novAs áREAs dE AtUAção

Dentro da área de granéis sólidos, a Ultracargo aproveitará 

sua experiência no transporte e armazenagem de produtos 

que requeiram manuseio especial, para atuar também 

na logística de produtos alimentícios. Em setembro deu 

início a um novo modelo de abastecimento a granel de 

farinhas destinadas a pastifícios e indústrias de vários 

portes. O projeto é inédito e inovador em vários aspectos: 

evita desperdício e contaminação do produto, que é 

coletado diretamente em moinhos e levado à indústria 

alimentícia, e transferido para outro silo, instalado pela 

Ultracargo. O Instituto de Tecnologia de Alimentos 

(ITAL) de Campinas (SP) apoiou o desenvolvimento 

junto à Ultracargo. Futuramente, o sistema poderá ser 

disponibilizado também para a logística de açúcar refinado. 

Todos estes novos serviços constituem grande 

oportunidade de geração de negócios dentro da 

estratégia da Ultracargo de ser reconhecida como o 

maior e mais completo provedor logístico para granéis 

especiais. Aliado a estas iniciativas, a empresa deu seu 

visão geral das operações

Um bom exemplo da experiência 

da Ultracargo em logística que 

requeira manuseio especial é o 

Ultracargo Gourmet, uma solução 

logística que inclui a coleta 

da farinha de trigo a granel no 

moinho, o transporte em veículos 

especiais e a descarga em silos 

instalados na unidade do cliente.
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Suape

Aratu
Camaçari

Montes Claros

Mauá - Adm.Central

Santos 1 e 2

Tatuí

Paulínia 1 e 2

Ultracargo

mAPA dE loCAlIzAção dAs UnIdAdEs dA UltRACARGo
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primeiro passo internacional no final de 2006, iniciando 

operação na Argentina para a Fábrica Carioca de 

Catalisadores (FCC). A nova atividade abre espaço para 

a empresa expandir suas fronteiras na América do Sul. 

novAs bAsEs E tERmInAIs

Três novos armazéns da Ultracargo, localizados em 

Mauá (SP), Camaçari (BA) e Suape (PE) entraram em 

operação em 2007. A base de Mauá, inaugurada em 

março, concentrou as operações anteriormente divididas 

entre dois locais, centralizando inclusive as funções 

administrativa, comercial e operacional das atividades 

da Ultracargo na região Sudeste. O terreno de 90 mil 

metros quadrados, próximo ao futuro Rodoanel, servirá 

para a guarda de ativos e como base para o setor de 

transportes, além de dispor de um armazém para sólidos. 

Já o Terminal Intermodal de Camaçari – TERCAM – iniciou 

operações em abril e representa importante instrumento 

para a atuação da empresa no Pólo Petroquímico Baiano, 

uma área carente de serviços integrados de transporte 

e armazenagem. O armazém de 5 mil metros quadrados 

duplica a capacidade do anterior e abre a possibilidade 

de utilização de novos modais, pois se localiza junto à 

Ferrovia Centro-Atlântica. Também na Bahia ocorreu a 

expansão do terminal de Aratu para armazenagem de óleo 

de palmiste, matéria-prima para a planta de alcoóis graxos 

da Oxiteno. Em Suape, a demanda por terminais mais 

próximos aos centros consumidores levou à instalação 

de um armazém de 3.300 metros quadrados, junto ao 

complexo portuário, atendendo a diversos clientes. 

Além destas instalações, a Ultracargo dispõe de terminais 

intermodais em Santos (TIS), Paulínia (TIP) e Tatuí (TIT), 

todos em São Paulo, e em Montes Claros (TIM), Minas 

Gerais. Os ativos da Ultracargo possuem grande diferencial 

por suas localizações estratégicas nos principais 

entroncamentos ferroviários e marítimos do país e pela 

escala da operação. O Terminal de Santos, embora de 

operação recente, passa por melhorias visando atender ao 

crescimento nas operações de exportação. O terminal de 

Montes Claros bateu diversos recordes de movimentação 

de combustíveis, consolidando a Ultracargo na 

logística de armazenagem de derivados de petróleo. 

A Ultracargo anunciou em 2007 investimentos 

estimados em R$ 110 milhões ao longo de 2008 

e 2009 para expansão de sua capacidade de 

armazenagem, com destaque para os terminais 

de Santos e Aratu, principalmente em função do 

aumento da demanda por logística de importação e 

exportação no Brasil. Estas expansões agregarão uma 

capacidade adicional de 117 mil m³ de armazenagem 

de produtos líquidos, equivalente a aproximadamente 

35% da capacidade de armazenagem atual.

visão geral das operações

A Ultracargo anunciou em 2007 

investimentos estimados em  

R$ 110 milhões ao longo de 2008 

e 2009 para expansão de sua 

capacidade de armazenagem,  

com destaque para os terminais de 

Santos e Aratu, principalmente em 

função do aumento da demanda 

por logística de importação 

e exportação no Brasil.
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Atuando há mais de 70 anos na distribuição de GLP e com uma 

base de clientes de cerca de 10 milhões de famílias atendidas, a 

Ultragaz é líder na distribuição de GLP no mercado nacional.

Através de 15 bases de envase, 21 bases de 

armazenamento, 84 lojas próprias, mais de 4.300 

revendas, 1.500 veículos e com aproximadamente 

5.000 funcionários, a Ultragaz processa o envase e a 

comercialização de cerca de 7 milhões de botijões/

mês, atuando na maior parte do território brasileiro, não 

atuando somente na região Norte do país, onde passará a 

atuar em 2008 mediante sua entrada no estado do Pará.

Em 2007 o mercado brasileiro de GLP cresceu 2,5% 

em relação a 2006, reflexo do melhor desempenho 

da economia e do aumento de renda da população 

brasileira. O volume vendido pela Ultragaz seguiu 

a tendência do mercado, totalizando 1,6 milhão de 

toneladas de GLP vendidas, com destaque para o 

crescimento de 5% no segmento granel (Ultrasystem). 

A receita líquida da Ultragaz foi de R$ 3.113 milhões, 2% 

superior a 2006. O EBITDA da Ultragaz totalizou R$ 252 

milhões, 10% inferior ao ano anterior, principalmente 

em função de um mercado mais competitivo no 

segmento de envasados no segundo semestre do ano. 

novos nIChos dE mERCAdo

Durante o ano de 2007, a Ultragaz buscou seu crescimento 

através da prospecção de oportunidades em nichos 

de mercado. No Ultrasystem, sistema de fornecimento 

de GLP a granel, no qual a empresa é pioneira, os 

Ultragaz
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investimentos e os diferenciais oferecidos geraram 

crescimento ao longo do ano. Outra iniciativa visando 

aproveitar oportunidades em nichos de mercado foi a 

decisão de expandir suas operações em gases especiais 

através de vendas de Dimetil-éter (DME). A Ultragaz, que 

já é líder no fornecimento dos gases butano e propano 

para uso no mercado de propelentes, adicionará ao seu 

portfólio de produtos o DME, considerado um produto 

diferenciado em função dos menores custos de formulação 

e embalagem, além de apresentar benefícios ambientais. 

Atualmente grande parte dos propelentes consumidos 

no Brasil para aplicações tais como no segmento de 

cosméticos é importada e a Ultragaz planeja capturar este 

mercado via substituição de importações. Para isto, firmou 

um contrato de longo prazo de fornecimento exclusivo, 

viabilizando a construção de uma planta de DME no Brasil. 

Em novembro a companhia também anunciou que 

reforçará sua presença no Nordeste e Norte do Brasil, 

comercializando GLP no Maranhão e Pará, estados onde 

não atuava de maneira relevante, visando aproveitar os 

benefícios do crescimento dessas regiões, que apresentam 

crescimento do consumo de GLP acima da média 

visão geral das operações

A fim de garantir maior agilidade 

no processo de requalificação de 

vasilhames e reduzir o tempo total 

do processo, a Ultragaz inovou 

mais uma vez e desenvolveu 

uma etiqueta que é acoplada ao 

vasilhame e contém o detalhamento 

das características do vasilhame, 

ao invés de fazer a marcação 

diretamente no mesmo.

Os vasilhames da Ultragaz são 

identificados pela cor azul e 

passam por um rigoroso processo 

de verificação de suas condições 

de segurança e uso durante 

o processo de envasamento. 

O objetivo é evidenciar ao 

consumidor os diferenciais 

de qualidade – segurança, 

peso correto e limpeza.
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nacional. Em 2006, o Pará e o Maranhão consumiram 248 

mil toneladas de GLP. O consumo per capita de GLP do 

Maranhão e Pará é de aproximadamente 16 kg/ano e 21 kg/

ano, respectivamente, enquanto o restante do Brasil possui 

consumo per capita ao redor de 35 kg/ano. O investimento 

associado a essa iniciativa está estimado em R$ 50 milhões 

ao longo dos próximos 4 anos. Esta iniciativa, além de 

aumentar a escala de venda da companhia, proporcionará à 

Ultragaz um melhor posicionamento frente à concorrência. 

Outra iniciativa inovadora foi o desenvolvimento de uma 

nova aplicação para o GLP em esterilização de pallets 

utilizados na exportação de produtos perecíveis. O processo 

é feito através de uma estufa móvel que se desloca até os 

clientes que solicitam o serviço, como é o caso de alguns 

clientes que atuam no segmento da agroindústria. 

70 Anos dE UltRAGAz

Com 70 anos completados oficialmente em 30 de 

agosto de 2007, a Ultragaz realizou diversos eventos 

comemorativos durante o ano, além de campanhas 

publicitárias na televisão. Foram elaborados um vídeo-

documentário com depoimentos de funcionários antigos 

e um encarte especial na revista interna incentivando os 

colaboradores a contarem casos e histórias curiosas da 

empresa, a serem reunidos em uma publicação especial. 

As comemorações dos 70 anos da empresa procuraram 

aproximá-la de seus clientes e potencializar a relação com 

esses clientes e com os funcionários da companhia.

A criação da empresa em 1937 foi um marco para os lares 

brasileiros. A Ultragaz foi a pioneira na distribuição do gás 

engarrafado no país, que passou a ser conhecido como 

“gás de cozinha”. Foi também a primeira a manter um 

serviço de entrega programada e diversas outras facilidades 

até chegar à gama de serviços atuais para o consumidor 

residencial, que inclui o Disk Gás – serviço por telefone 

0800 que recebe o pedido e encaminha o botijão para 

a casa do consumidor pelo mesmo preço do caminhão, 

Entrega Programada, com a qual o cliente tem a alternativa 

de programar o pedido para o dia mais adequado às suas 

necessidades e o Vale Ultragaz, que no início de 2007 foi 

rebatizado como Ultragaz Já, um serviço para funcionários 

de empresas, com desconto em folha de pagamento.

Ultragaz
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Os vasilhames da Ultragaz são identificados pela 

cor azul e passam por um rigoroso processo de 

verificação de suas condições de segurança e uso 

durante o processo de envasamento. O objetivo 

é evidenciar ao consumidor os diferenciais de 

qualidade – segurança, peso correto e limpeza.

InovAção E PIonEIRIsmo

Nos setores comercial e industrial a Ultragaz inovou 

com a criação do Ultrasystem em 1995, que é 

um sistema de fornecimento de GLP a granel com 

abastecimento feito diretamente do caminhão-

tanque para o recipiente instalado no cliente. Mais 

recentemente a empresa introduziu o Conta Única, 

um serviço especial para condomínios residenciais, 

com contas individualizadas para cada morador. 

Uma das principais características da Ultragaz é manter 

um mesmo padrão de atendimento e qualidade nos 

locais em que atua: as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste 

e parte do Nordeste, seja através das operações próprias, 

seja mediante transferência de melhores práticas aos seus 

revendedores, dos quais exige a manutenção do elevado 

padrão de serviço que é característico da empresa. 

Além do GLP, a Ultragaz tem uma linha de fornecimento 

industrial de propano, butano e mistura para aerossóis. 

Na área de aerossol, a capacidade de inovação 

permitiu seu domínio no mercado com 85% de 

participação. Suas soluções são elaboradas a partir 

de um moderno laboratório de gás, o único privado 

do Brasil. Exemplo da sua tradição de pioneirismo e 

inovação é a expansão de suas operações em gases 

especiais através de vendas de Dimetil-éter (DME).

Dando prosseguimento ao seu processo de otimização 

contínua, a empresa elegeu dois projetos prioritários para 

os próximos anos: o UltraLevel e o Ultraflex. As iniciativas 

representam novos modelos de negócio, voltadas 

respectivamente aos segmentos domiciliar e empresarial 

a serem implantados em todas as unidades até 2010. 

O UltraLevel consiste na capacitação dos colaboradores, 

especialmente dos gestores nas operações, provendo-os 

de ferramentas que garantam o aumento da rentabilidade. 

Através do Ultraflex pretende-se a prospecção de novos 

clientes e a excelência na gestão da base atual. Uma 

equipe de Operações Logísticas, criada no começo do 

ano, dá suporte à reestruturação e padronização de 

toda a distribuição, adotando as melhores práticas de 

gestão e operação, oferecendo ferramentas tecnológicas 

adequadas para acompanhar os desempenhos.

Ainda dentro de padronização, a maioria das bases da 

Ultragaz são certificadas pela ISO 9001:2000 e o restante 

encontra-se em processo de certificação. A base de 

Paulínia (SP) obteve a recomendação no escopo de 

envasamento de GLP para os diversos recipientes; e a 

de Betim (MG) conquistou o certificado para o processo 

Ultrasystem durante 2007. A base de produção de 

Mataripe (BA) passou por uma auditoria de manutenção 

e conquistou a re-certificação ISO 9001:2000, pela 

11ª vez – um marco histórico para a companhia.

visão geral das operações

Dando prosseguimento ao seu 

processo de otimização contínua, 

a Ultragaz elegeu dois projetos 

prioritários para os próximos 

anos: o UltraLevel e o UltraFlex. 

As iniciativas representam novos 

modelos de negócio, voltados 

respectivamente aos segmentos 

domiciliar e empresarial, a 

serem implantados em todas 

as unidades até 2010.
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Ultragaz

mAPA dE AtUAção dAs UnIdAdEs dA UltRAGAz

ULTRAGAZ EBITDA/TON
(US$)

 ���� ���� ���� ���� ����

��
��

��

�� ��

ULTRAGAZ EVOLUÇÃO DO VOLUME DE VENDAS 
E PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

Volume 

(milhões de ton)

Participação de 

mercado

 ���� ���� ���� ���� ����

�,��

�,�� �,�� �,�� �,��

���

��� ��� ��� ���

ULTRAGAZ EBITDA
(R$ milhões)

 ���� ����

���
���

Caucaia

Suape

Aracaju

Mataripe

Goiânia

Betim

Ribeirão Preto

Rio de Janeiro

São José dos Campos

Capuava

Santos

Araucária

Canoas

Paulínia

Barueri

São Paulo - Adm. Central

Áreas de atuação

Futuras instalações

Não atua



80 Ultrapar Relatório Anual 2007

visão geral das operações

distribuição de GlP no brasil

Caminhão tanque

Armazenamento

Importação marítima

Dutos

Unidades de envase de 

botijões residenciais

Craqueamento em refinaria

Distribuição Entrega doméstica

Unidade primária 

de distribuição

Unidade secundária 

de distribuição

Caminhão tanque Unidade satélite

Caminhão bob-tail

Caminhão tanque Cliente granel grande porte

Cliente granel pequeno porte

Lojas

Rede revendedores
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A Ultrapar reforça a posição entre os maiores grupos econômicos do 

país e abre perspectivas de novos investimentos para um crescimento 

continuado, dentro do cenário favorável da economia brasileira. 

O ano de 2007 representou um marco na trajetória da 

Ultrapar. Em uma das maiores aquisições privadas da 

história do país, a companhia adquiriu os negócios de 

distribuição de combustíveis do Grupo Ipiranga no Sul 

e Sudeste do Brasil, juntamente com a marca Ipiranga, 

atingindo um novo patamar de porte e escala e gerando 

inúmeros benefícios e oportunidades de crescimento para 

a companhia. Com isso, a Ultrapar reforçou sua trajetória 

de crescimento sustentável e avançou no seu projeto 

de ampliar a sua presença no mercado de capitais.

Com relação ao desempenho econômico consolidado, a 

Ultrapar gerou em 2007 receita líquida de R$ 20 bilhões e 

EBITDA de R$ 779 milhões, apresentando um crescimento 

de 316% e 51%, respectivamente, em relação ao ano de 

2006, fortemente influenciados pela aquisição da Ipiranga. 

O lucro líquido atingiu R$ 182 milhões, 35% menor do 

que o lucro líquido apresentado em 2006, em função de 

efeitos transitórios de endividamento e de participações 

minoritárias relacionados à aquisição da Ipiranga. 

CEnáRIo mACRoEConômICo

O ambiente econômico-operacional de 2007 caracterizou-

se por um maior dinamismo da economia brasileira, 

comandado pela expansão do mercado consumidor 

interno. O maior poder aquisitivo da população brasileira, 

associado à redução nas taxas básicas de juros, cenário 

de inflação estável e maior disponibilidade de crédito, 

resultou em crescimento nos três setores da economia – 

Desempenho econômico-financeiro

desempenho econômico-financeiro
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serviços, indústria e agropecuária – com destaque para 

o forte desempenho da construção civil e da indústria 

automobilística. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, o Produto Interno 

Bruto brasileiro cresceu 5,4% em 2007, após anos de 

desempenho mais modesto. O ponto de atenção do 

quadro macroeconômico brasileiro neste ano foi a 

apreciação de 10% do Real frente ao dólar americano, 

marcando o quarto ano consecutivo de valorização 

da moeda brasileira na média entre períodos, com 

efeitos sobre o setor industrial, que segue perdendo 

competitividade tanto no mercado externo quanto no 

mercado interno. Adicionalmente, a contínua elevação 

dos preços internacionais do petróleo, passando de 

um valor médio de US$ 65/barril em 2006 para US$ 

73/barril em 2007, pressionou os custos de toda 

economia e em especial os da indústria petroquímica.

dEsEmPEnho oPERACIonAl

Em 2007 o mercado brasileiro de GLP cresceu 2,5% 

em relação a 2006, reflexo do melhor desempenho 

da economia e do aumento de renda da população 

brasileira. O volume vendido pela Ultragaz seguiu a 

tendência do mercado, totalizando 1.572 mil toneladas 

de GLP vendidas, com destaque para o crescimento 

de 5% no segmento granel (Ultrasystem). Na Ipiranga 

o volume vendido cresceu 6% em comparação a 2006 

em função do crescimento do mercado de veículos 

no Brasil e das melhorias na legislação e na fiscalização 

promovidas no setor, como por exemplo, a Resolução 

ANP nº 7, que disciplinou a venda pelas distribuidoras a 

postos que ostentam marca, e a implantação do Codif/

Passe Fiscal, especialmente no estado de São Paulo.

Na Oxiteno, o melhor desempenho da economia, associado 

a investimentos realizados na capacidade produtiva e ao 

desenvolvimento de novos produtos e aplicações resultou 

em ganhos de participação de mercado e melhoria da 

composição das vendas, com maior participação de 

especialidades químicas no volume vendido. O volume de 

vendas cresceu 14% em comparação a 2006, com destaque 

para as vendas no mercado interno que cresceram 13%, 

mais de duas vezes superiores ao crescimento da economia 

brasileira. As vendas ao mercado externo tiveram um 

aumento de 18%, principalmente em função de maiores 

exportações de glicóis no quarto trimestre, decorrente 

da restrição de oferta deste produto no mercado externo. 

O volume de vendas de nossas subsidiárias no exterior 

cresceu 40% em 2007, principalmente em função do 

aumento do volume vendido da Oxiteno México e da 

aquisição da Oxiteno Andina. Já na Ultracargo o maior 

nível de ocupação dos terminais de Suape, Santos e 

Aratu contribuiu para um aumento na armazenagem de 

17% em comparação a 2006. A quilometragem rodada 

Resultados e perspectivas
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da Ultracargo foi 21% inferior ao total apresentado em 

2006, em função da decisão da Ultracargo de concentrar 

suas operações na prestação de serviços diferenciados. 

RECEItA líqUIdA 

A Ultrapar apresentou em 2007 uma receita líquida de R$ 

19.921 milhões, um aumento de 316% em relação a 2006, 

principalmente em função da consolidação dos resultados 

da Ipiranga a partir do 2T07. A receita líquida da Ultragaz 

foi de R$ 3.113 milhões, 2% superior a 2006, em função do 

aumento do volume vendido, parcialmente compensado 

por um mercado mais competitivo no segundo semestre 

do ano. A receita líquida Pro-forma da Ipiranga somou R$ 

19.473 milhões em 2007, um aumento de 2% em relação a 

2006. Apesar do crescimento de volume e dos benefícios 

da melhor regulamentação e fiscalização do setor, a 

receita líquida da Ipiranga foi impactada pela variação 

nos preços do álcool anidro e hidratado, em função da 

safra recorde de cana-de-açúcar em 2007 e da diminuição 

da alíquota de ICMS no Rio Grande do Sul. A Oxiteno 

apresentou uma receita líquida de R$ 1.686 milhões, um 

aumento de 9% em relação a 2006, em função do volume 

vendido 14% maior, melhor composição de vendas e 

recuperação de preços internacionais, parcialmente 

compensados pela valorização do Real de 10% no período. 

A receita líquida da Ultracargo totalizou R$ 229 milhões, 

1% acima de 2006 – o aumento de 18% na receita 

líquida de armazenagem foi parcialmente compensado 

pela redução na receita de transportes em função da 

decisão da Ultracargo de concentrar suas operações de 

transporte na prestação de serviços diferenciados. 

CUsto dos PRodUtos E sERvIços 

O custo dos produtos e serviços da Ultrapar foi de R$ 

18.224 milhões em 2007, um aumento de 372% em 

relação ao ano anterior, principalmente em função da 

consolidação dos resultados da Ipiranga a partir do 2T07. 

O custo dos produtos vendidos da Ultragaz totalizou 

R$ 2.644 milhões, um aumento de 3% comparado a 2006, 

A Ultrapar gerou em 2007 

receita líquida de R$ 20 bilhões 

e EBITDA de R$ 779 milhões, 

apresentando um crescimento 

de 316% e 51%, respectivamente, 

em relação ao ano de 2006, 

fortemente influenciados 

pela aquisição da Ipiranga.
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principalmente em função do crescimento do volume 

vendido. O custo dos produtos vendidos Pro-forma da 

Ipiranga totalizou R$ 18.412 milhões, um aumento de 

2% em relação a 2006, abaixo da variação de volume 

em função da variação no custo do álcool decorrente 

da safra recorde de cana-de-açúcar em 2007 e da 

redução de alíquota de ICMS no Rio Grande do Sul. O 

custo dos produtos vendidos da Oxiteno totalizou R$ 

1.359 milhões, um acréscimo de 14% em relação a 2006, 

decorrente principalmente do aumento de 14% no 

volume vendido: os maiores custos unitários, decorrentes 

das sucessivas elevações dos preços de petróleo, foram 

compensados pela valorização de 10% do Real. O custo 

dos serviços prestados pela Ultracargo totalizou R$ 145 

milhões, praticamente constante em relação a 2006.

dEsPEsAs GERAIs, AdmInIstRAtIvAs E dE vEndAs 

As despesas gerais, administrativas e de vendas da 

Ultrapar totalizaram R$ 1.223 milhões em 2007, um 

acréscimo de 102% em relação a 2006, principalmente 

em função da consolidação dos resultados da Ipiranga a 

partir do 2T07. As despesas gerais, administrativas e de 

vendas da Ultragaz somaram R$ 338 milhões, 3% acima 

do montante de 2006, principalmente em função do 

maior volume vendido e de maiores despesas com 

propaganda e marketing, relacionadas à campanha 

institucional de 70 anos da empresa. As despesas gerais, 

administrativas e de vendas da Ipiranga totalizaram R$ 

738 milhões, um aumento de 8% em relação a 2006 

principalmente em função (i) do aumento do volume 

vendido, impactando principalmente despesas com 

fretes, (ii) de maiores despesas com propaganda e 

marketing, derivadas de projetos como Cartão ipiranga 

Carbono Zero, 3.000 tanques cheios, Clube ViP e 

Clube do Milhão e (iii) de maiores despesas com 

remuneração variável, em linha com a progressão de 

resultados. O total de despesas gerais, administrativas e 

de vendas na Oxiteno foi de R$ 222 milhões em 2007, 

um aumento de 5% em relação ao ano anterior, abaixo 

da variação do volume em função do benefício de 

escala, da valorização do Real sobre fretes internacionais 

e de menores despesas com comissões de agentes em 

função da abertura de escritórios na Argentina e nos 

Estados Unidos. As despesas gerais, administrativas e 

de vendas da Ultracargo totalizaram R$ 70 milhões em 

2007, praticamente constantes em relação a 2006.

Resultados e perspectivas
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GERAção oPERACIonAl dE CAIxA (EbItdA) 

O EBITDA consolidado da Ultrapar atingiu R$ 779 

milhões em 2007, um aumento de 51% em relação a 

2006, principalmente em função da consolidação dos 

resultados da Ipiranga a partir do 2T07. O EBITDA da 

Ultragaz totalizou R$ 252 milhões, 10% inferior ao ano 

anterior, principalmente em função de um mercado mais 

competitivo no segundo semestre do ano. A Ipiranga 

apresentou um EBITDA Pro-forma de R$ 420 milhões 

em 2007, um aumento de 20% em relação a 2006, 

decorrente do aumento do volume vendido, das medidas 

implementadas para a melhoria na legislação e fiscalização 

do setor de combustíveis e dos efeitos decorrentes da 

safra recorde de cana-de-açúcar em 2007. A Oxiteno 

apresentou EBITDA de R$ 155 milhões, uma retração de 

19% comparada a 2006, resultado da apreciação de 10% 

do Real e do aumento do custo das matérias-primas, 

notadamente o eteno. O EBITDA da Ultracargo foi de R$ 43 

milhões, um aumento de 13% em relação a 2006, fruto do 

aumento das operações nos segmentos de armazenagem 

e da aquisição do negócio de logística interna da Petrolog.

lUCRo líqUIdo 

O lucro líquido consolidado atingiu R$ 182 milhões 

em 2007, 35% abaixo do lucro líquido apresentado 

em 2006, principalmente em função dos efeitos 

transitórios de endividamento e de participações 

minoritárias relacionados à aquisição da Ipiranga.

EndIvIdAmEnto 

A Ultrapar encerrou o exercício de 2007 com um 

endividamento bruto de R$ 3.178 milhões, 112% superior 

ao valor em dezembro de 2006 em função da aquisição 

da Ipiranga. A posição bruta de caixa da companhia ao 

final de 2007 era de R$ 1.744 milhões, perfazendo uma 

posição líquida de endividamento de R$ 1.434 milhões.

Em dezembro de 2007 a Ultrapar possuía recebíveis 

com a Petrobras e Braskem no montante de R$ 1.752 

milhões referentes às parcelas incorporadas dos 

ativos petroquímicos e de distribuição comprados 

do Grupo Ipiranga em nome destas empresas. Este 

montante foi recebido pela Ultrapar na entrega 

dos respectivos ativos a Braskem e Petrobras.

   2007    2006

Cálculo do EbItdA Ultrapar Ultragaz Ipiranga 2 oxiteno Ultracargo outros Ultrapar

Lucro operacional 1 368 90 293 127 6 67 362

(-) Equivalência patrimonial (1) - (24) (2) - (2) (1)

(+/-) resultado financeiro 119 42 (8) (18) 9 (94) (31)

(+) Depreciação e amortização 301 120 69 48 28 35 186

(+) Participação estatutária (7) - (7) - - - -

EBiTDA 779 252 323 155 43 7 516

1 Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda e do resultado não operacional
2 Considera apenas o período de abril/07 a dezembro/07

o EbItdA é CAlCUlAdo ConfoRmE dEmonstRAdo A sEGUIR:

desempenho econômico-financeiro
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A Ultrapar encerrou 2007 com um valor de mercado de R$ 9 bilhões, 

115% superior ao do final do ano de 2006 em função da incorporação 

das ações da Ipiranga e da valorização de suas ações.

Como parte do processo de aquisição da Ipiranga, a 

Ultrapar realizou duas importantes transações no mercado 

de capitais: oferta pública de tag along em função da 

aquisição do controle da Ipiranga e incorporação de 

ações da RPI, DPPI e CBPI, através da troca de ações 

destas empresas por ações preferenciais da Ultrapar. A 

incorporação de ações possibilitou: (i) maior alinhamento 

dos interesses de todos os acionistas das companhias, (ii) 

aumento da negociabilidade das ações, pelo alargamento 

da base acionária, fruto da concentração de todos os 

acionistas das empresas abertas do Grupo Ipiranga em 

uma única companhia, a Ultrapar, com ações negociadas 

em bolsas de valores em São Paulo (BOVESPA) e em Nova 

York (NYSE), e (iii) extensão dos reconhecidos padrões 

de governança corporativa da Ultrapar para todos os 

acionistas da RPI, DPPI e CBPI, notadamente no tocante ao 

direito de tag along de 100% para as ações preferenciais. 

A incorporação de ações da Ipiranga foi concluída em 

dezembro de 2007, com a emissão de 55 milhões de 

ações preferenciais, elevando o free float da Ultrapar de 32 

milhões de ações para 87 milhões de ações, sendo que 

o free float passou a representar 64% do capital total da 

empresa. Esse significativo aumento do free float também 

possibilitou a entrada das ações da Ultrapar nos índices 

Ibovespa e IVBX-2 da BOVESPA, e no índice MSCI, de grande 

expressão nos mercados financeiros internacionais. 

As ações da Ultrapar atingiram um novo patamar de 

liquidez no mercado acionário, apresentando um 

Mercado de capitais

mercado de capitais
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crescimento de 58% na quantidade média diária de 

ações negociadas em 2007 em comparação ao mesmo 

período de 2006, considerando conjuntamente a BOVESPA 

e a NYSE. O volume financeiro negociado em 2007 

atingiu uma média de R$ 12 milhões/dia, somando-se as 

negociações ocorridas na BOVESPA e na NYSE, contra uma 

média de R$ 5 milhões/dia, apresentada no ano anterior, 

com crescimento de mais de 150%. Em adição, no primeiro 

trimestre de 2008 com o maior free float decorrente da 

incorporação de ações de RPI, DPPI e CBPI a negociação 

média da Ultrapar foi de R$ 32 milhões/dia, maior que a 

média histórica da Ultrapar, RPI, CBPI e DPPI somadas. O 

preço médio da ação da Ultrapar durante o ano de 2007 

foi 63% maior que em 2006 na BOVESPA e 81% na NYSE. 

Nesse mesmo período, os principais índices de ações 

desses mercados, Ibovespa e Dow Jones, valorizaram-se 

em 40% e 15%, respectivamente. A Ultrapar encerrou 2007 

com um valor de mercado de R$ 9 bilhões, 115% superior 

ao do final do ano de 2006 em função da valorização 

das ações e da emissão de novas ações em dezembro.

Em linha com sua filosofia de ter uma relação transparente 

e interativa com os investidores e acionistas, sempre 

buscando a acuidade e precisão das informações 

divulgadas, em 2007 foram realizadas aproximadamente 

250 reuniões com instituições do mercado de capitais, 

50% mais que o número de reuniões realizadas em 2006, 

incluindo a participação em eventos com investidores 

e analistas, tanto no Brasil como no exterior.  

A combinação dos fundamentos favoráveis dos negócios 

da companhia e a posição de destaque em seus setores 

de atuação, aliados à sólida posição financeira apresentada 

ao longo de vários anos é refletida nas classificações de 

crédito da Ultrapar – Baa3 pela Moody’s correspondente 

ao chamado grau de investimento (investment grade) 

e BB+ pela Standard & Poor’s, um grau abaixo do 

grau de investimento, com perspectiva positiva.

REmUnERAção Aos ACIonIstAs

O Estatuto da Ultrapar garante aos seus acionistas um 

dividendo mínimo de 50% do lucro líquido ajustado, 

calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. 

Não obstante, foram declarados dividendos de R$ 

241 milhões referentes ao exercício de 2007, o que 

representa 132% do lucro líquido consolidado do ano. 

A Ultrapar constantemente avalia suas necessidades 

imediatas de capital para investimentos em ativos 

e aquisições e, assegurada a manutenção de uma 

sólida posição financeira, distribui aos seus acionistas 

o excedente de caixa sob a forma de dividendos.

Durante o período de 2007, foram adquiridas, ao 

custo médio de R$ 59,37 por ação, 424.500 ações 

preferenciais referentes aos programas de recompra 

de ações aprovados nas Reuniões do Conselho de 

Administração de agosto de 2006 e de agosto de 

2007, ambos com validade de um ano. A recompra das 

ações da Ultrapar é uma alternativa interessante para 

a aplicação dos recursos financeiros disponíveis da 

empresa, sendo que os programas autorizaram a recompra 

de até 10% das ações preferenciais em circulação.

A emissão de 55 milhões de ações 

preferenciais em decorrência da 

incorporação das ações da RPI, 

DPPI e CBPI elevou o free float da 

Ultrapar para 64% do capital total 

da empresa, levando a Ultrapar 

a integrar os índices Ibovespa, 

MSCI e IVBX-2, em adição aos 

índices IBR-X, IGC e ITAG.

Resultados e perspectivas
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mercado de capitais

FREE FLOAT

% do capitalNúmero de ações
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As medidas tomadas nos últimos anos permitirão à Ultrapar consolidar 

sua posição nos segmentos em que atua e dar continuidade aos planos de 

crescimento sustentável dos seus negócios.

InvEstImEntos

A Ultrapar mantém uma visão estratégica de longo 

prazo, tendo como foco a criação de valor para seus 

acionistas e para os seus colaboradores. Todo investimento 

realizado é submetido a uma análise criteriosa, que 

considera aspectos econômicos, financeiros, estratégicos 

e mercadológicos sob diversos cenários, utilizando como 

ferramenta principal a metodologia EVA® (Economic 

Value Added – Valor Econômico Adicionado).

Seguindo seu plano de expansão a Ultrapar investiu, ao 

longo de 2007, R$ 773 milhões com o objetivo de reforçar 

seu crescimento por escala, por diferenciação tecnológica 

e pela otimização de custos e despesas. Na Ultragaz, foram 

investidos R$ 129 milhões, com foco na expansão da 

distribuição de GLP a granel (Ultrasystem) e na aquisição 

e renovação de tanques e vasilhames. Os investimentos na 

operação da Ipiranga totalizaram R$ 144 milhões, incluindo 

financiamentos e bonificações a clientes, líquidos de 

repagamentos, e operações de leasing de equipamentos, 

e foram alocados na expansão da sua rede de distribuição, 

na renovação de contratos, e em melhorias em postos 

de serviço e bases de distribuição, e em investimentos 

relacionados à tecnologia da informação. Na Oxiteno os 

investimentos somaram R$ 453 milhões, concentrados 

nos projetos de expansão da capacidade produtiva, em 

especial na construção da planta de alcoóis graxos, na 

expansão da capacidade de especialidades químicas e na 

expansão da produção de óxido de eteno em Mauá. Na 

Ultracargo os investimentos totalizaram R$ 44 milhões, 

Perspectivas e investimentos

Perspectivas e investimentos
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sendo alocados principalmente na expansão do terminal 

de Aratu (BA) e na manutenção dos demais terminais. 

Além dos investimentos no crescimento orgânico de suas 

operações, a Ultrapar também considera as aquisições 

um recurso importante para aumentar a geração de 

valor para seus acionistas. Em linha com essa filosofia, em 

2007 investimos cerca de R$ 1,9 bilhão em aquisições, 

substancialmente na transação da Ipiranga, que ainda 

incluiu a assunção da dívida líquida existente na empresa, 

da ordem de R$ 500 milhões à época da aquisição.

O plano de investimentos para 2008, excluindo aquisições, 

soma R$ 839 milhões, sendo R$ 140 milhões na Ultragaz, R$ 

171 milhões na Ipiranga, R$ 479 milhões de investimentos 

previstos na Oxiteno e R$ 48 milhões na Ultracargo. Na 

Ultragaz os investimentos contemplam principalmente a 

expansão da distribuição de GLP a granel (Ultrasystem) 

e o reforço da atuação no Norte e Nordeste do Brasil. Na 

Ipiranga os principais investimentos serão destinados 

à expansão de sua rede de distribuição e em melhorias 

operacionais. Os investimentos previstos na Oxiteno 

consideram: (i) a conclusão da planta de alcoóis graxos, (ii) 

a finalização da expansão da capacidade de produção de 

óxido de eteno de Mauá e a ampliação de Camaçari e (iii) 

a expansão da capacidade de especialidades químicas. A 

Ultracargo direcionará os investimentos para a expansão 

de seus terminais e de sua atividade de logística interna.

O plano de investimentos para 

2008, excluindo aquisições, soma R$ 

839 milhões, sendo R$ 140 milhões 

na Ultragaz, R$ 171 milhões na 

Ipiranga, R$ 479 milhões na Oxiteno 

e R$ 48 milhões na Ultracargo.

Resultados e perspectivas

INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS
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PERsPECtIvAs

O momento vivido pela Ultrapar em 2007 foi um 

marco na história da empresa, com a realização 

da compra da Ipiranga em uma das maiores 

aquisições privadas já ocorridas no Brasil.

Na Ipiranga, os bons resultados apresentados após 

a aquisição e o bom desempenho do mercado de 

combustíveis no país nos dão a convicção do acerto 

na decisão de investimento. O aumento de renda da 

população brasileira, a maior disponibilidade de crédito, o 

acelerado crescimento da frota de veículos e a melhoria da 

legislação do setor deverão ser as alavancas de crescimento 

deste mercado. Adicionalmente, buscaremos a reinserção 

da empresa no restante do país visando tornar a Ipiranga 

novamente uma empresa de abrangência nacional.

A Oxiteno seguirá com sua estratégia de crescimento 

por escala e diferenciação, buscando uma posição de 

liderança na América Latina e o desenvolvimento de 

alternativas para aumentar a rentabilidade e minimizar 

os efeitos adversos dos sucessivos aumentos nos preços 

de petróleo e da valorização do Real, seja através do 

desenvolvimento de produtos de maior valor agregado 

ou através do acesso à matéria-prima renovável e mais 

competitiva. Dentro desta estratégia está a planta de 

alcoóis graxos e a expansão da capacidade de produção 

de óxido de eteno e especialidades químicas em 

Mauá, beneficiando os volumes em 2008. A Oxiteno 

seguirá com seu processo de internacionalização, 

com a abertura de escritórios na Europa e na Ásia, e 

buscando outras oportunidades de investimentos no 

setor, a exemplo das aquisições realizadas em 2007.

Em 2008, a Ultragaz deverá se beneficiar com a 

expansão de suas operações no Pará e no Maranhão, 

assim como com a decisão de investir na expansão 

do seu portfólio de produtos, com a inclusão do 

DME para atender o segmento de propelentes.

A Ultracargo seguirá investindo na expansão 

de seus ativos estrategicamente posicionados 

nos maiores entroncamentos logísticos do 

Brasil e na busca de novas aquisições.

No cenário macroeconômico, a obtenção do grau 

de investimento pelo Brasil deverá incentivar a 

entrada de novos recursos para o crescimento 

do país, beneficiando a economia como um 

todo e proporcionando novas oportunidades de 

crescimento em nossos três setores de atuação.

Perspectivas e investimentos
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Demonstrações financeiras auditadas

Referentes aos exercícios findos em 

31 de dezembro de 2007 e de 2006 e 

Parecer dos Auditores Independentes  

KPMG Auditores Independentes

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
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1. Examinamos o balanço patrimonial da Ultrapar Participações 

S.A. e o balanço patrimonial consolidado dessa Companhia 

e suas controladas, levantados em 31 de dezembro de 2007, 

e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações 

do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, 

correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a 

responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a 

de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas 

de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: (a) o 

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos 

saldos, o volume de transações e os sistemas contábeis e 

de controles internos da Companhia e suas controladas; (b) 

a constatação, com base em testes, das evidências e dos 

registros que suportam os valores e as informações contábeis 

divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas 

contábeis mais representativas adotadas pela Administração 

da Companhia e suas controladas, bem como da apresentação 

das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 

referidas representam, adequadamente, em todos os aspectos 

relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ultrapar 

Participações S.A. e a posição patrimonial e financeira dessa 

Companhia e suas controladas em 31 de dezembro de 2007, 

os resultados de suas operações, as mutações do seu 

patrimônio líquido e as origens e aplicações de recursos, 

correspondentes ao exercício findo naquela data, de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Nosso exame foi efetuado com o objetivo de formarmos 

uma opinião sobre as demonstrações financeiras, tomadas 

em conjunto. As demonstrações do valor adicionado e dos 

fluxos de caixa representam informações complementares 

àquelas demonstrações, as quais não são requeridas pelas 

práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas 

para possibilitar uma análise adicional. Essas informações 

complementares foram submetidas aos mesmos 

procedimentos de auditoria aplicados às demonstrações 

financeiras e, em nossa opinião, estão apresentadas, em 

todos os aspectos relevantes, adequadamente em relação 

às demonstrações financeiras referentes ao exercício findo 

em 31 de dezembro de 2007, tomadas em conjunto.

5. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 

Ultrapar Participações S.A. e controladas, e as demonstrações 

complementares do fluxo de caixa e do valor adicionado, 

relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006, aqui 

demonstradas para fins comparativos, foram examinadas por 

outros auditores independentes que, sobre elas, emitiram 

parecer sem ressalvas, datado de 31 de janeiro de 2007.

Parecer dos auditores independentes
Ao

Conselho de Administração e aos Acionistas da Ultrapar Participações S.A.

São Paulo - SP

11 de fevereiro de 2008

AlexAndre HeinermAnn
Contador 
CRC 1SP228175/O-0

Pedro Augusto melo
Contador 
CRC 1SP113939/O-8

KPmg Auditores independentes
CRC 2SP014428/O-6
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Em milhares de Reais)

      Controladora       Consolidado

 2007 2006 2007 2006
Nota 

explicativaAtivo

Circulante     

 Caixa e bancos  629  122   203.057   31.992 

 Aplicações financeiras 4  97.197   279.264   1.419.859   1.038.084 

 Contas a receber de clientes 5 -   -  1.344.432   360.012 

 Estoques 6 -   - 631.135   217.165 

 Impostos a recuperar 7 34.019   7.959   202.620   117.802 

 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.a  4.202  82   108.964   27.298 

 Dividendos a receber   170.571   53.845   -   - 

 Demais contas a receber 3.iii e 8  1.752.673   341   1.772.440   6.098 

 Despesas do exercício seguinte 10  653   560   13.195   8.620 

 total do ativo circulante   2.059.944   342.173   5.695.702   1.807.071 

não circulante

 Realizável a longo prazo

  Aplicações financeiras 4  -   -   120.832   547.978 

  Contas a receber de clientes 5  -   -   176.885   19.248 

  Sociedades relacionadas  8  41.413   3.540   12.865   7.360 

  Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.a  11.287   3.087   119.575   58.201 

  Impostos a recuperar 7  -   18.739   68.652   65.300 

  Depósitos judiciais   193   193   31.779   14.332 

  Demais contas a receber   20   -   8.317   1.265 

  Despesas do exercício seguinte 10  -   187   36.929   13.259 

     52.913   25.746   575.834   726.943 

Permanente      
 Investimentos      
  Controladas 11.a  4.706.685   2.025.485   -   - 

  Coligadas 11.b  -   -   12.948   5.289 

  Outros   60   60   34.117   25.497 

 Imobilizado 12  -   -   2.268.885   1.111.775 

 Intangível 13  -   -   66.894   61.013 

 Diferido 14  -   -   570.124   112.256 

      4.706.745  2.025.545  2.952.968   1.315.830 

Total do ativo não circulante   4.759.658   2.051.291   3.528.802   2.042.773 

total do ativo   6.819.602   2.393.464   9.224.504   3.849.844

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. continua na próxima página
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      Controladora       Consolidado

 2007 2006 2007 2006
Nota 

explicativaPassivo

Circulante     

 Financiamentos 15  -   -   589.937   102.759 

 Debêntures 15  1.219.332   12.794   1.228.720   12.794 

 Fornecedores   2.103   364   582.683   112.526 

 Salários e encargos sociais   88   59   123.207   81.205 

 Obrigações tributárias   12.310   34   93.885   16.850 

 Dividendos a pagar   278.127   96.657   285.090   101.376 

 Imposto de renda e contribuição social a pagar   -   -   26.680   986 

 Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.a  -   -   123   173 

 Benefícios pós-emprego 23.b  -   -   8.768   - 

 Provisão para contingências 21.a  -   -   14.875   - 

 Demais contas a pagar   2.946   1   55.050   2.722 

 total do passivo circulante   1.514.906   109.909   3.009.018   431.391 

não circulante

 exigível a longo prazo     

  Financiamentos 15  -   -   1.009.226   1.081.847 

  Debêntures 15  -   300.000   350.000   300.000 

  Sociedades relacionadas 8  689.955   33.456   4.723   4.738 

  Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.a  -   -   1.835   26.029 

  Provisão para contingências 21.a  4.759   9.389   111.979   36.473 

  Benefícios pós-emprego 23.b  -   -   85.164   - 

  Demais contas a pagar   -   -   16.983   2.724 

 total do passivo não circulante   694.714   342.845   1.579.910   1.451.811 

 Participação minoritária  -   -  34.791   33.131 

Patrimônio líquido     

 Capital social 16.a  3.696.773   946.034   3.696.773   946.034 

 Reserva de capital 16.c 3.664   3.026  858   550 

 Reserva de reavaliação 16.d 11.641   13.009  11.641   13.009 

 Reservas de lucros 16.e, 16.f 925.423   983.230  925.423   983.230 

 Ações em tesouraria 16.b  (27.519)  (4.589)  (33.910)  (9.312)

    16.h  4.609.982   1.940.710   4.600.785   1.933.511

  total do passivo e do patrimônio líquido   6.819.602   2.393.464   9.224.504   3.849.844

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações de resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

      Controladora       Consolidado

 2007 2006 2007 2006
Nota 

explicativa

receita bruta de vendas e serviços 2.a  -  -   20.841.121   5.229.910 

 Impostos sobre vendas e serviços   -   -   (805.346)  (412.150)

 Abatimentos. descontos e devoluções   -   -   (114.470)  (23.712)

receita líquida de vendas e serviços   -   -   19.921.305   4.794.048 

 Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados 2.a  -   -   (18.224.238)  (3.859.860)

lucro bruto   -   -   1.697.067   934.188 

resultado de participações societárias

 Equivalência patrimonial 11.a, 11.b  315.004   291.803   576   965 

receitas (despesas) operacionais

 Com vendas e comerciais   -   -   (472.590)  (203.320)

 Gerais e administrativas   (243)  (236)  (512.496)  (273.541)

 Honorários da administração   (1.912)  (1.246)  (9.679)  (5.557)

 Depreciações e amortizações   (34.032)  -   (228.438)  (122.696)

 Outras receitas operacionais. líquidas   2.516   1.277   12.298   1.317 

lucro operacional antes do resultado financeiro   281.333   291.598   486.738   331.356 

 Resultado financeiro. líquido 19  (86.559)  3.091   (80.712)  1.620 

 PIS/COFINS/CPMF/IOF/outros encargos sobre o resultado financeiro 19  (5.742)  (486)  (38.699)  28.952 

lucro operacional   189.032   294.203   367.327   361.928 

 Resultado não operacional 17  -   (126)  8.808   (18.488)

lucro antes da contribuição social e do imposto de renda   189.032   294.077   376.135   343.440

Contribuição social e imposto de renda

 Corrente 9.b  (19.459)  (5.937)  (207.798)  (111.779)

 Diferido 9.b  12.320   233   86.681   5.355 

 Incentivos fiscais 9.b, 9.c  -   -   35.152   50.332 

     (7.139)  (5.704)  (85.965)  (56.092)

lucro antes da participação minoritária e da 

participação estatutária dos empregados   181.893   288.373   290.170   287.348 

 Participação estatutária dos empregados   -   -   (7.318)  - 

 Participação minoritária   -   -   (100.959)  (5.284)

lucro líquido do exercício 16.i  181.893   288.373   181.893   282.064 

lucro líquido por ação do capital social (média ponderada anual) - r$    2,19   3,55   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



105

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido da controladora para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos)

saldos em 31 de dezembro de 2005   946.034   2.046   14.955   76.548   657.586   103.368   -   (4.894)  1.795.643 

Aquisição de ações para manutenção em tesouraria   -   -   -   -   -   -   -   (1.124)  (1.124)

Venda de ações em tesouraria   -   980   -   -   -   -   -   1.429   2.409 

Realização da reserva de reavaliação  16.d  -   -   (1.946)  -   -   -   1.946   -   - 

Imposto de renda e contribuição social sobre a 

realização da reserva de reavaliação de controladas 16.d  -   -   -   -   -   -   (391)  -   (391)

Retenção da realização de reserva de reavaliação,

líquida de imposto de renda e contribuição social   -   -   -   -   1.555   -   (1.555)  -   - 

Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   -   -   288.373   -   288.373 

Destinação do lucro líquido:          

 Reserva legal   -   -   -   14.419   -   -   (14.419)  -   - 

 Dividendos intermediários (R$0,887398 por ação) 16.g  -   -   -   -   -   -   (72.000)  -   (72.000)

 Dividendos propostos a pagar

  (R$0,889633 por ação) 16.g  -   -   -   -   -   (68.236)  (3.964)  -   (72.200)

 Lucros a realizar 16.f  -   -   -   -   -   61.013   (61.013)  -   - 

 Retenção de lucros 16.e  -   -   -   -   136.977   -   (136.977)  -   - 

saldos em 31 de dezembro de 2006   946.034   3.026   13.009   90.967   796.118   96.145   -   (4.589)  1.940.710 

Aumento de capital com incorporação de ações 16.a  2.750.739   -   -   -   -   -   -   -   2.750.739 

Aquisição de ações para manutenção em tesouraria   -   -   -   -   -   -   -   (25.203)  (25.203)

Venda de ações em tesouraria   -   638   -   -   -   -   -   2.273   2.911 

Realização da reserva de reavaliação  16.d  -   -   (1.368)  -   -   -   1.368   -   - 

Imposto de renda e contribuição social sobre a 

realização da reserva de reavaliação de controladas 16.d  -   -   -   -   -   -   (195)  -   (195)

Retenção da realização de reserva de reavaliação, 

líquida de imposto de renda e contribuição social   -   -   -   -   1.173   -   (1.173)  -   - 

Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   -   -   181.893   -   181.893 

Destinação do lucro líquido:

 Reserva legal   -   -   -   9.095   -   -   (9.095)  -   - 

 Dividendos propostos a pagar

  (R$1,777031 por ação) 16.g  -   -   -   -   -   (96.145)  (144.728)  -   (240.873)

 Retenção de lucros 16.e  -   -   -   -   28.070   -   (28.070)  -   - 

saldos em 31 de dezembro de 2007   3.696.773   3.664   11.641   100.062   825.361   -   -   (27.519)  4.609.982

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Reservas de lucros

Nota 
explicativa

Capital 
social
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lucros
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Ações em 
tesouraria Total
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações das origens e aplicações de recursos para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Em milhares de Reais)

 Controladora      Consolidado

 2007 2006 2007 2006
Nota 

explicativa

origens de recursos     

 das operações sociais     

  Lucro líquido do exercício   181.893   288.373   181.893   282.064 

 mais (menos) itens que não afetam o capital circulante líquido     

  Equivalência patrimonial de participação em sociedades     

  controladas e coligadas 11.a  (315.004)  (291.803)  (576)  (965)

  Depreciações e amortizações   34.032   -   300.588   185.829 

  Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação   -   -   2.994   2.117 

  Juros e variações monetárias e cambiais de longo prazo   -   703   (130.708)  (95.250)

  Imposto de renda e contribuição social diferidos de longo prazo   (8.200)  (238)  (41.467)  3.291 

  Participação minoritária no resultado   -   -   100.959   5.284 

  Valor residual do ativo permanente baixado   -   126   26.219   34.196 

  Outros impostos e contribuições de longo prazo   7.477   -   81.894   291 

  Provisão (reversão de provisão) para perdas prováveis no ativo permanente   -   -   (2.755)  3.198 

  Reversão de provisão para parada de fábrica, líquida dos efeitos tributários   -   -   -   6.309 

  Outros   -   -   1.141   807 

      (99.802)  (2.839)  520.182   427.171 

 dos acionistas     

  Aumento de capital com emissão de ações 16.a  2.750.739   -   2.750.739   - 

  Alienação das ações em tesouraria   2.911   2.409   -   - 

      2.753.650   2.409   2.750.739   - 

 de terceiros     

  Redução de capital de controlada 11.a  -   390.947   -   - 

  Redução do realizável a longo prazo   -   4.241   504.947   - 

  Dividendos e juros sobre o capital próprio (bruto)   190.170   68.205   -   - 

  Aumento do exigível a longo prazo   644.394   -   -   - 

  Capital circulante líquido de controladas adquiridas   -   -   961.465   - 

  Financiamentos e debêntures de longo prazo   -   -   265.042   143.725 

      834.564   463.393   1.731.454   143.725 

total das origens   3.488.412   462.963   5.002.375   570.896 

continua na próxima página
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Controladora      Consolidado

 2007 2006 2007 2006
Nota 

explicativa

Aplicações de recursos

 no ativo permanente

  Investimentos 11.a, 11.b  2.590.593   39.352   1.888.679   142 

  Imobilizado 12  -   -   658.847   253.040 

  Intangível 13  -   -   6.242   11.661 

  Diferido 14  -   -   63.377   74.907 

      2.590.593   39.352   2.617.145   339.750 

 dividendos e juros sobre o capital próprio   240.873   144.200   239.193   146.087 

 Empréstimos e outros passivos não circulantes transferidos para o passivo circulante 15  300.000   -   742.157   103.602 

 Redução do exigível a longo prazo   -   370.777   67.425   24.594 

 Aumento do realizável a longo prazo   18.969   -   -   27.728 

 Aquisição de ações para manutenção em tesouraria  16.b  25.203   1.124   25.203   1.124 

 Aquisição de ações de minoritários      -   -   53   62 

 Encargos tributários sobre a realização da reserva de reavaliação   -   -   195   391 

      344.172   371.901   835.033   157.501 

total das aplicações   3.175.638   555.453   3.691.371   643.338 

Aumento (redução) do capital circulante líquido   312.774   (92.490)  1.311.004   (72.442)

Variações no capital circulante

 Ativo circulante

  No fim do exercício   2.059.944   342.173   5.695.702   1.807.071 

  No início do exercício   342.173   443.047   1.807.071   1.888.302 

      1.717.771   (100.874)  3.888.631   (81.231)

 Passivo circulante      
  No fim do exercício   1.514.906   109.909   3.009.018   431.391 

  No início do exercício   109.909   118.293   431.391   440.180 

      1.404.997   (8.384)  2.577.627   (8.789)

Aumento (redução) do capital circulante líquido   312.774   (92.490)  1.311.004   (72.442)
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações suplementares dos fluxos de caixa método indireto - exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Em milhares de Reais)

 Controladora      Consolidado

 2007 2006 2007 2006

Fluxo de caixa das atividades operacionais     

 Lucro líquido do exercício   181.893   288.373   181.893   282.064 

 Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais

  Equivalência patrimonial em sociedades controladas e coligadas 11  (315.004)  (291.803)  (576)  (965)

  Depreciações e amortizações   34.032   -   300.588   185.829 

  Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação   -   -   2.994   2.117 

  Juros. variações monetárias e cambiais   98.726   44.826   71.637   27.105 

  Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.b  (12.320)  (233)  (92.177)  (5.355)

  Participação minoritária no resultado   -   -   100.959   5.284 

  Resultado da venda de ativo permanente   -   126   (7.604)  13.520 

  Provisão (reversão de provisão) para perdas prováveis no ativo permanente   -   -   (2.755)  3.198 

  Outros   -   -   938   425 

  reversão de provisão para parada de fábrica   -   -   -   9.559 

  dividendos recebidos de controladas   10.606   87.662   -   - 

 (Aumento) redução no ativo circulante

  Contas a receber de clientes 5  -   -   (84.695)  (16.684)

  Estoques 6  -   -   (64.340)  (25.416)

  Impostos a recuperar 7  (6.431)  1.025   (24.056)  (54.871)

  Demais contas a receber   (647)  81   (5.546)  2.510 

  Despesas do exercício seguinte 10  (93)  (24)  11.221   173 

 Aumento (redução) no passivo circulante

  Fornecedores   1.739   84   130.609   21.588 

  Salários e encargos sociais   29   18   9.295   15.139 

  Obrigações tributárias   12.276   27   45.094   5.518 

  Imposto de renda e contribuição social   -   -   8.595   348 

  Demais contas a pagar   2.947   (3)  22.892   (10.673)

 (Aumento) redução no realizável a longo prazo

  Contas a receber 5  -   -   (17.719)  (4)

  Impostos a recuperar 7  18.739   (7.005)  (367)  (18.523)

  Depósitos judiciais   -   (193)  (4.976)  2.052 

  Demais contas a receber   (20)  570   (1.933)  (694)

  Despesas do exercício seguinte 10  187   -   (10.500)  (115)

 Aumento (redução) no exigível de longo prazo

  Provisão para contingências   (4.630)  700   28.058   (18.149)

  Demais contas a pagar   -   -   (4.981)  (23)

Nota

explicativa

continua na próxima página
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Controladora      Consolidado

 2007 2006 2007 2006

Nota

explicativa

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   22.029   124.231   592.548   424.957

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

 Aplicações financeiras de longo prazo, líquidas de resgates   -   -   509.165   (7.193)

 Aquisição de investimentos 11  (858.830)  -   (889.625)  (142)

 Caixa de controladas adquiridas   -   -   166.691   - 

 Aquisição de imobilizado 12  -   -   (658.847)  (253.040)

 Aumento no intangível 13  -   -   (6.242)  (11.661)

 Aumento no diferido 14  -   -   (63.377)  (74.907)

 Receita com a venda de ativo permanente   -   -   33.823   20.677 

 Aquisição de participação minoritária   -   -   (53)  (62)

 Aquisição de ações para manutenção em tesouraria 16.b  (25.203)  (1.124)  (25.203)  (1.124)

 Venda de ações em tesouraria para controladas   2.911   2.409   -   - 

Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimentos   (881.122)  1.285   (933.668)  (327.452)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos      
 Financiamentos e debêntures      
  Captação 15  889.000   -   1.941.845   459.788 

  Amortização 15  (77.950)  (49.885)  (1.008.588)  (585.350)

 Dividendos pagos   (62.644)  (147.651)  (65.652)  (148.565)

 Sociedades relacionadas 8  (70.873)  (8.310)  26.355   (4.226)

Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamentos   677.533   (205.846)  893.960   (278.353)  

Aumento (redução) em caixa. bancos e aplicações financeiras   (181.560)  (80.330)  552.840   (180.848)

Caixa. bancos e aplicações financeiras no início do exercício   279.386   359.716   1.070.076   1.250.924

Caixa. bancos e aplicações financeiras no fim do exercício   97.826   279.386   1.622.916   1.070.076 

informações adicionais      
 Juros pagos de financiamentos   77.950   49.885   160.502   92.501 

 Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício   -   -   70.645   30.923 

transações no período sem efeito caixa      
 Aumento de capital com incorporação de ações 16.a  2.750.739   -   2.750.739   - 

 Contas a receber de incorporação de ações referente ativos Petrobras e Braskem 3.iii e 8  (1.751.685)  -   (1.751.685)  - 

 Aquisição de investimentos com incorporação de ações 11.a  999.054   -   999.054   - 

 Dívida de controladas adquiridas   673.164   -   676.955   -
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações suplementares do valor adicionado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006

(Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

 Controladora      Consolidado

 2007 % 2006 % 2007 % 2006 %

receitas     

 Receita bruta de vendas e serviços -    -    20.841.121    5.229.910  

 Abatimentos, descontos e devoluções  -    -    (114.470)   (23.712) 

 Provisão para créditos de liquidação duvidosa - Reversão (constituição)  -    -    4.140    5.148  

 Não operacionais  -    (126)   8.808    (18.488) 

     -    (126)   20.739.599    5.192.858  

insumos adquiridos de terceiros         
 Matérias-primas consumidas  -    -    (1.546.401)   (1.344.890) 

 Custos das mercadorias, produtos e serviços vendidos  -    -    (16.552.275)   (2.160.340) 

 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (2.359)   (2.305)   (869.091)   (608.230) 

 Recuperação (perda) de valores de ativos  5.240    3.960    (682)   7.917  

     2.881    1.655    (18.968.449)   (4.105.543) 

Valor adicionado bruto  2.881    1.529    1.771.150   1.087.315  

retenções         
 Depreciações e amortizações  (34.032)   -    (303.582)   (187.946) 

Valor adicionado líquido produzido pela sociedade  (31.151)   1.529    1.467.568    899.369  

Valor adicionado recebido em transferência

 Resultado de equivalência patrimonial  315.004    291.803    576    965  

 Dividendos e juros sobre o capital próprio de investimentos a custo  31    31    1.764    1.049  

 Receitas financeiras  12.683    50.163    150.241    155.931  

     327.718    341.997    152.581    157.945  

Valor adicionado total a distribuir  296.567   100   343.526   100   1.620.149   100   1.057.314   100 

distribuição do valor adicionado         
 Pessoal e encargos  2.114   1   1.555   1   645.168   40   444.789   42 

 Impostos, taxas e contribuições  13.317   4   6.526   2   416.799   26   142.808   14

 Despesas financeiras e aluguéis  99.243   33   47.072   13   275.330   17   182.369   17 

 Dividendos e juros sobre o capital próprio  144.728   49   144.200   42   146.289   9   146.087   14 

 Lucros retidos  37.165   13   144.173   42   136.563   8   141.261   13 

Valor adicionado distribuído  296.567   100   343.526   100   1.620.149   100   1.057.314   100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota

explicativa
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1. CoNTexTo oPeRACioNAL

A Ultrapar Participações S.A. (“Sociedade”), com sede na Capital de 

São Paulo, tem por atividade a aplicação de capitais próprios no 

comércio e na indústria, inclusive pela subscrição ou aquisição de 

ações e cotas de outras sociedades, e de atividades congêneres.

Por meio de suas controladas, atua no segmento de distribuição 

de gás liquefeito de petróleo - GLP (Ultragaz), na produção 

e na comercialização de produtos químicos (Oxiteno) e na 

prestação de serviços de soluções logísticas integradas para 

granéis especiais (Ultracargo). Com a aquisição, em abril de 

2007, de parte do Grupo Ipiranga, a Sociedade passou a 

atuar no segmento de distribuição de combustíveis claros/

lubrificantes e atividades relacionadas no Sul e Sudeste do Brasil. 

A Sociedade também atua na atividade de refino (“Refino”) 

através de participação na Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.

2. APReSeNTAção DAS DemoNSTRAçõeS 

fiNANCeiRAS e PRiNCiPAiS CRiTéRioS CoNTábeiS

As práticas contábeis adotadas pela Ultrapar e suas controladas 

para o registro das operações e para a elaboração das 

demonstrações financeiras estão previstas na Lei das Sociedades 

por Ações e instruções da Comissão de Valores Mobiliários - CVM.

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo princípio da competência 

de exercícios. As receitas de vendas e os respectivos 

custos são reconhecidos quando os produtos são 

entregues aos clientes ou os serviços são executados, 

ocorrendo a transferência dos riscos, dos direitos e das 

obrigações associados à propriedade dos produtos.

b) Ativos circulante e e não circulante

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo 

acrescido dos rendimentos auferidos (em base “pro rata 

temporis”), que equivalem aproximadamente ao seu valor 

de mercado. Nas aplicações financeiras estão incluídos os 

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006.

(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

resultados de operações de “hedge”, conforme detalhado 

nas notas explicativas nº 4 e nº 20, que a administração 

tem mantido e pretende manter até o vencimento.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída 

com base nas perdas estimadas, sendo seu montante 

considerado suficiente pela administração para cobrir as 

eventuais perdas na realização das contas a receber.

 

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição 

ou produção, que não superam o valor de mercado.

Os demais ativos são demonstrados aos valores de custo 

ou de realização, dos dois o menor, incluindo, quando 

aplicável, os rendimentos, as variações monetárias e cambiais 

incorridas ou deduzidos de provisão para perda.

 

c) investimentos

As participações relevantes em controladas e coligadas 

são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, 

conforme demonstrado na nota explicativa nº 11.

Os outros investimentos estão demonstrados ao custo 

de aquisição, deduzido de provisão para perdas, caso 

estas não sejam consideradas temporárias.

d) imobilizado

Registrado ao custo de aquisição ou construção, inclusive 

encargos financeiros incorridos sobre imobilizações em 

andamento e valores de reavaliações baseadas em laudos 

de peritos especializados independentes, nos termos 

do item 68, letra b), da Deliberação CVM nº 183/95, bem 

como custos com manutenções relevantes de bens 

decorrentes de paradas de fábrica programadas.

As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas 

anuais mencionadas na nota explicativa nº 12, que levam 
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em consideração a vida útil-econômica dos bens.

As benfeitorias em imóveis de terceiros, em postos de 

combustíveis, são depreciadas pelo menor prazo entre a 

vigência do contrato ou a vida útil-econômica dos bens.

e) intangível

Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido de provisão 

para perdas, caso estas não sejam consideradas temporárias, 

conforme demonstrado na nota explicativa nº 13.

f ) diferido

No diferido estão registrados gastos incorridos na instalação de 

equipamentos de propriedade da Sociedade e suas controladas 

em estabelecimentos de clientes, amortizáveis pelos prazos 

médios contratuais de fornecimento de GLP para esses clientes, 

gastos com reestruturações e projetos, e ágio na aquisição de 

controladas, conforme demonstrado na nota explicativa nº 14.

g) Passivos circulante e não circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 

acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 

encargos, variações monetárias e cambiais incorridas 

até a data das demonstrações financeiras.

h) imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), 

correntes e diferidos, são calculados com base nas alíquotas 

efetivas do imposto de renda e da contribuição social 

sobre o lucro, incluindo a parcela de incentivos fiscais, 

conforme demonstrado na nota explicativa nº 9.b).

i) Provisão para contingências

A provisão para contingências é constituída para os riscos 

contingentes com expectativa de “perda provável”, com base na 

opinião dos administradores e consultores jurídicos internos e 

externos e os valores são registrados com base nas estimativas dos 

custos dos desfechos dos processos (vide nota explicativa nº 21.a).

j) Compromisso atuarial com benefícios pós-emprego

Os compromissos atuariais com os planos de benefícios pós-

emprego concedidos e a conceder a empregados, aposentados 

e pensionistas (líquidos dos ativos garantidores do plano) são 

provisionados com base em cálculo atuarial elaborado por atuário 

independente, de acordo com o método da unidade de crédito 

projetada, conforme comentado na nota explicativa nº 23.b). 

k) Base para conversão das demonstrações 

financeiras de controladas sediadas no exterior

As demonstrações financeiras de controladas sediadas no 

exterior são convertidas para reais utilizando-se a taxa de câmbio 

vigente na data de fechamento das demonstrações financeiras. 

Os critérios de apuração das demonstrações financeiras 

foram adequados às práticas contábeis adotadas no Brasil.

 

l) demonstrações suplementares

A Sociedade apresenta como informações suplementares a 

demonstração dos fluxos de caixa preparada de acordo com 

a NPC 20 - demonstrações dos fluxos de caixa, emitida pelo 

IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e, a 

demonstração do valor adicionado preparada de acordo com 

a NBC T 3.7 - demonstrações do valor adicionado, emitida pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, que apresenta o resultado 

do exercício sob a ótica de geração e distribuição de riquezas.

m) uso de estimativas

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil requer a elaboração 

de estimativas e a consideração de premissas por parte da 

administração da Sociedade que afetam os valores dos ativos e 

passivos apresentados na data das demonstrações financeiras, 

bem como os valores das receitas, dos custos e das despesas 

dos exercícios apresentados. Embora essas estimativas 

estejam baseadas no melhor conhecimento disponível da 

administração com relação a eventos presentes e futuros, 

os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
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ultragaz Participações ltda. 100 - 100 -

 SPGás Distribuidora de Gás Ltda. - - - 99

  Companhia Ultragaz S.A. - 99 - 99

 Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. - 100 - 100

 Utingás Armazenadora S.A. - 56 - 56

 LPG International Inc. - 100 - 100

ultracargo - operações logísticas e Participações ltda. 100 - 100 -

 Transultra - Armazenamento e Transporte Especializado Ltda. - 100 - 100

  Petrolog Serviços e Armazéns Gerais Ltda. - 100 - -

 Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar - 99 - 99

 Melamina Ultra S.A. Indústria Química - 99 - 99

oxiteno s.A. - indústria e Comércio 100 - 100 -

 Oxiteno Nordeste S.A. - Indústria e Comércio - 99 - 99

  Oxiteno Argentina Sociedad de Responsabilidad Ltda. - 99 - 99

 Oleoquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. - 100 - 100

 Barrington S.L. - 100 - 100

  Oxiteno México S.A. de C.V. - 100 - 100

     Oxiteno Servicios Corporativos S.A. de C.V. - 100 - 100

     Oxiteno Servicios Industriales S.A. de C.V.  - 100 - 100

     Oxiteno USA LLC - 100 - -

  Oxiteno International Corp. - 100 - 100

     Oxiteno Overseas Corp. - 100 - 100

  Oxiteno Andina, C.A. - 100 - -

imaven imóveis e Agropecuária ltda. 100 - 100 -

uPB Consultoria e Assessoria s.A. 100 - - -

ultracargo terminais ltda. 100 - - -

distribuidora de Produtos de Petróleo ipiranga s.A. 100 - - -

 Isa-Sul Administração e Participações Ltda. - 100 - -

 Comercial Farroupilha Ltda. - 100 - -

 Ipiranga Administração de Bens Móveis Ltda. - 100 - -

 Maxfácil Participações S.A. (**) - 16 - -

Companhia Brasileira de Petróleo ipiranga (*) 100 - - -

  am/pm Comestíveis Ltda. (*) - 100 - -

  Centro de Conveniências Millennium Ltda. (*) - 100 - -

 Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A. - 100 - -

 Ipiranga Comercial Importadora e Exportadora Ltda. - 100 - -

 Ipiranga Trading Limited - 100 - -

 Tropical Transportes Ipiranga Ltda. - 100 - -

 Ipiranga Imobiliária Ltda. - 100 - -

 Ipiranga Logística Ltda. - 100 - -

 Maxfácil Participações S.A. (**) - 34 - -

refinaria de Petróleo ipiranga s.A. (***) 100 - - -

 % de participação no capital social

     31/12/2007 31/12/2006   

  Controle     Controle  

 Direto indireto Direto indireto

3. PRiNCíPioS De CoNSoLiDAção e 

PARTiCiPAçõeS SoCieTáRiAS

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas 

segundo os princípios básicos de consolidação previstos na 

Lei das Sociedades por Ações e nas normas da CVM, incluindo 

as controladas diretas e indiretas, compreendendo:

(*) Conforme “Fato Relevante” de 19 de março de 2007 e “Fato Relevante” de 18 de abril de 2007, as atividades de distribuição de combustíveis claros/
lubrificantes e atividades relacionadas destas empresas estão divididas entre Ultrapar (Sul e Sudeste) e Petrobras (Norte, Nordeste e Centro-Oeste).

(**) Controle compartilhado entre DPPI (16%), CBPI (34%) e União de Bancos Brasileiros S.A. - UNIBANCO (50%).

(***) Conforme “Fato Relevante” de 19 de março de 2007 e “Fato Relevante” de 18 de abril de 2007, os ativos relacionados às operações 
de refino de petróleo detidos pela Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. são compartilhados igualmente entre Petrobras, Ultrapar e 
Braskem, e foram consolidados proporcionalmente conforme determinado no Art. 32 da Instrução CVM n° 247/96.
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Em 18 de abril de 2007, a Sociedade, em conjunto com a 

Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) e a Braskem S.A. (“Braskem”), 

adquiriu o controle do Grupo Ipiranga, conforme “Fato 

Relevante” divulgado naquela data. Nos termos do Acordo de 

Investimentos firmado entre as três adquirentes, a Sociedade 

agiu na qualidade de comissária para as parcelas adquiridas 

por Braskem e Petrobras e adquiriu para si os negócios de 

distribuição de combustíveis claros, lubrificantes e atividades 

relacionadas localizados nas regiões Sul e Sudeste e a Empresa 

Carioca de Produtos Químicos S.A. (“Ipiranga”), mantendo a 

marca Ipiranga. A Petrobras detém o controle dos negócios 

de distribuição de combustíveis e lubrificantes localizados nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (“Ativos de Distribuição 

Norte”), e a Braskem detém o controle dos ativos petroquímicos, 

representados pela Ipiranga Química S.A., Ipiranga Petroquímica 

S.A. (“IPQ”) e pela participação desta na Copesul - Companhia 

Petroquímica do Sul (“Copesul”) (“Ativos Petroquímicos”).

A transação é composta de 4 etapas, sendo:

(i) a aquisição das ações pertencentes às famílias do bloco de 

controle do Grupo Ipiranga (realizada em 18 de abril de 2007); 

(ii) a oferta pública de aquisição das ações ordinárias detidas 

por acionistas minoritários da Companhia Brasileira de 

Petróleo Ipiranga (“CBPI”), da Refinaria de Petróleo Ipiranga 

S.A. (“RPI”) e da Distribuidora de Produtos de Petróleo 

Ipiranga S.A. (“DPPI”) (realizada em 22 de outubro de 2007 

para a DPPI e RPI e em 8 de novembro para a CBPI); 

(iii) a incorporação das ações remanescentes da CBPI, RPI 

e DPPI (realizada em 18 de dezembro de 2007). Em razão 

desta incorporação de ações houve a emissão de 54.770.590 

ações preferenciais (vide nota explicativa nº 16.a); e 

(iv) a separação dos ativos adquiridos entre a 

Sociedade, a Petrobras e a Braskem.

 

Os ativos, passivos e resultados da Ipiranga/Refino estão refletidos 

nas informações contábeis da Sociedade desde abril de 2007, 

sendo a participação dos acionistas não controladores destacada 

nas demonstrações financeiras consolidadas até setembro de 

2007. Com a incorporação de ações, ocorreu a redução da posição 

correspondente a participações minoritárias na Ipiranga/Refino, 

passando a Sociedade a consolidar a totalidade dos resultados das 

mesmas gerados a partir de outubro de 2007. Como a Sociedade 

agiu na qualidade de comissária de Braskem e Petrobras, 

os ativos adquiridos em nome destas foram registrados 

como redutores dos montantes recebidos das mesmas na 

1ª e 2ª etapas da transação, não gerando, assim, efeito nas 

demonstrações financeiras da Sociedade. A contrapartida 

contábil da parcela do aumento de capital decorrente da 

incorporação de ações que se refere aos Ativos Distribuição 

Norte e Ativos Petroquímicos, que não remanescerão com 

a Sociedade, foi registrada como um contas a receber no 

montante de R$ 1.751.685, a ser recebido da Braskem e da 

Petrobras quando da entrega destes ativos às mesmas. Os ativos 

relacionados às operações de refino de petróleo, detidos pela RPI, 

foram consolidados nas demonstrações financeiras da Sociedade 

proporcionalmente à participação detida, já que o controle é 

compartilhado em partes iguais com Petrobras e Braskem.

O ágio registrado pela Sociedade nas três etapas 

da aquisição totalizou R$ 483.974 e está sendo 

amortizado em 10 anos a partir da data de cada etapa, 

fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.

Em 30 de abril de 2007, a controlada Transultra - 

Armazenamento e Transporte Especializado Ltda. adquiriu 

a empresa Petrolog Serviços e Armazéns Gerais Ltda. por R$ 

8.083, apurando ágio de R$ 6.507, amortizado em 10 anos, 

fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.

Em 13 de setembro de 2007, a controlada Barrington S.L. adquiriu 

a empresa Arch Química Andina, C.A. na Venezuela por R$ 14.972, 

que após a aquisição passou a se chamar Oxiteno Andina, C.A. 

O ágio na aquisição foi de R$ 164 e está sendo amortizado em 

10 anos, fundamentado na expectativa de rentabilidade futura.

Em 15 de outubro de 2007, a controlada SPGás Distribuidora 

de Gás Ltda. foi incorporada pela Ultragaz Participações 

Ltda., visando a simplificação da estrutura societária.

Foram eliminadas as participações de uma sociedade 

em outra, os saldos das contas ativas e passivas e as 

receitas e despesas, bem como os efeitos decorrentes das 

operações significativas realizadas entre as sociedades. A 

participação dos acionistas minoritários nas controladas 

está destacada nas demonstrações financeiras. 
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4. APLiCAçõeS fiNANCeiRAS

As aplicações financeiras, contratadas com bancos de primeira linha, 

estão representadas, substancialmente, por recursos aplicados: 

(i) em títulos públicos e títulos privados de instituições de 

primeira linha e em fundos de renda fixa, todos vinculados 

ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI; (ii) no exterior, 

em aplicações financeiras, em notas emitidas pelo governo 

austríaco em reais e indexadas ao CDI, em “Dual Currency 

Deposits”; e (iii) em operações de “hedge” cambial. Tais 

aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos 

rendimentos auferidos em base “pro rata temporis”.

(a) “Dual Currency Deposits” são aplicações financeiras da controlada Oxiteno Overseas Corp., cujo rendimento poderá se dar em dólares norte-americanos ou em reais, dependendo 
da cotação do dólar norte-americano no vencimento. Se a cotação do dólar norte-americano estiver abaixo da cotação de exercício no vencimento, o rendimento da operação 
será em dólares norte-americanos acrescido de 7,4% a.a. de juros; caso contrário, será em reais mais juros médios de 12,6% a.a. A controlada contabiliza a aplicação pelo menor 
dos dois rendimentos alternativos, que em 2007 foi representado pelo dólar norte-americano. Em 2007, a taxa de câmbio manteve-se sempre abaixo da cotação de exercício. 
(b) Aplicações das controladas Oxiteno Overseas Corp., Oxiteno International Corp., LPG International Inc. e Oxiteno México S.A. de 
C.V. em fundos de renda fixa, certificados de depósitos e títulos corporativos “investment grade” de baixo risco.
(c) Em abril de 2006, a controlada Oxiteno Overseas Corp., proprietária de notas no montante de US$ 60 milhões emitidas pela controlada Companhia Ultragaz S.A. no mercado externo 
em 1997 (Notas Originais), realizou operação de venda dessas Notas Originais a instituição financeira no exterior. Simultaneamente, a controlada Oxiteno Overseas Corp. adquiriu dessa 
mesma instituição financeira uma Nota Estruturada de Crédito (“Credit Linked Note”) lastreada nas Notas Originais emitidas pela Companhia Ultragaz S.A. Tal operação propicia um ganho 
financeiro à Sociedade correspondente à diferença entre a taxa de juros paga pela Nota Estruturada de Crédito e as Notas Originais, conforme comentado na nota explicativa nº 15.b).
(d) Ganhos ou perdas acumulados (vide nota explicativa nº 20).

Clientes nacionais Ipiranga/Refino   855.073  - 

Demais clientes nacionais   394.123 375.464

Financiamentos a clientes Ipiranga   298.947 -

Clientes estrangeiros   125.231 76.465

(-) Adiantamentos de cambiais entregues   (89.933) (50.918)

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa   (62.124) (21.751)

    1.521.317 379.260

Circulante   1.344.432 360.012

não circulante       176.885   19.248

   2007 2006
5. CoNTAS A ReCebeR De CLieNTeS (Consolidado)

Notas austríacas - - 424.213 419.818 

“Dual Currency Deposits” (a)  -   - 440.920 553.100

Aplicações financeiras no exterior (b) (d) - - 192.376 223.354 

Títulos e fundos de renda fixa no Brasil 97.197 279.264 567.983 442.060 

Resultado líquido de “hedge” (c)  -  -  (84.801)  (52.270)

total de aplicações financeiras 97.197 279.264 1.540.691 1.586.062 

Circulante 97.197 2 79.264 1.419.859 1.038.084

não circulante  -  - 120.832 547.978 

 Controladora     Consolidado  

 2007 2006 2007 2006

Saldo em 2006 21.751 

Saldo inicial de aquisição da Ipiranga/Refino 41.222

Adições registradas em despesas com vendas 19.394 

Baixas por utilização (20.243)

saldo em 2007 62.124

Financiamentos a clientes são concedidos para 

reforma e modernização de postos, aquisição 

de produtos e desenvolvimento do mercado de 

distribuição de combustíveis e lubrificantes.

A movimentação da provisão para créditos de 

liquidação duvidosa é assim demonstrada:
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6. eSToqUeS (Consolidado)

Saldo em 2006 2.134 

Adição 6.511 

Baixas por utilização  (1.317)

saldo em 2007 7.328 

A movimentação da provisão para perdas 

em estoques é assim demonstrada:

Produtos acabados 143.666 (4.268) 139.398 98.761 (1.528) 97.233

Produtos em elaboração 1.288 - 1.288 594 -  594

Matérias-primas 104.764 (58) 104.706 65.502 (114) 65.388

Gás liquefeito de petróleo - GLP 24.221 - 24.221 23.410 -  23.410

Combustíveis, lubrificantes e graxas 264.961 (370) 264.591 - - -

Materiais de consumo e vasilhames para revenda  33.742 (2.632) 31.110 20.913 (492) 20.421

Adiantamentos a fornecedores   65.821             -   65.821   10.119         -    10.119

 638.463 (7.328) 631.135 219.299 (2.134) 217.165

      2007 2006   

  Provisão Saldo  Provisão Saldo
 Custo para perdas líquido Custo para perdas líquido

7. imPoSToS A ReCUPeRAR

Estão representados, substancialmente, por saldos credores 

do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - 

ICMS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS, do Programa de Integração Social - PIS 

e do imposto de renda e da contribuição social.

(*) A provisão refere-se aos saldos credores que as controladas estimam não poder compensar futuramente.

Saldo em 2006 31.438 

Saldo inicial de aquisição da Ipiranga/Refino 6.035 

Adições 9.413

saldo em 2007 46.886 

A movimentação da provisão para perdas de ICMS é assim 

demonstrada:

IRPJ e CSLL 33.957 26.636 104.994 75.299  

ICMS - - 167.672 101.034 

Provisão para perdas de ICMS (*) - - (46.886) (31.438)

PIS e COFINS 21 21 31.307 28.396 

Imposto sobre Valor Adicionado - IVA das controladas Oxiteno México S.A. de C.V. e Oxiteno Andina, C.A. - - 4.011 8.474  

IPI  - - 8.649 601

Outros   41         41     1.525        736 

total 34.019 26.698 271.272 183.102 

Circulante 34.019 7.959 202.620 117.802 

não circulante - 18.739 68.652 65.300 

 Controladora Consolidado

 2007 2006 2007 2006
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A elevação do saldo de créditos de IRPJ, CSLL e IPI se deve, 

principalmente, à inclusão dos saldos da Ipiranga.

A elevação do saldo de ICMS deve-se à adição dos créditos da 

Ipiranga e ao crescimento de créditos da unidade de Camaçari 

- BA da controlada Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio, 

em virtude de medidas do Estado da Bahia que dificultaram a 

utilização dos créditos em importações e sua transferência para 

terceiros. O saldo total de créditos da unidade de Camaçari 

corresponde a R$ 76.845 em 31 de dezembro de 2007 

(R$ 50.241 em 2006), dos quais R$ 29.806 foram homologados 

pelas autoridades fiscais e aguardam liberação da Secretaria da 

Fazenda Estadual para utilização/transferência. Além desses créditos 

já homologados, a administração da controlada está trabalhando 

em uma série de medidas adicionais para consumo do saldo de 

ICMS da unidade. A provisão para perda dos créditos da unidade 

foi constituída com base no deságio máximo esperado na sua 

comercialização. Os créditos de PIS e COFINS estão sendo utilizados 

para a compensação de outros tributos federais, principalmente 

imposto de renda e contribuição social sobre o lucro.

8. SoCieDADeS ReLACioNADAS

Os saldos de mútuos da DPPI e RPI referem-se a compra da 

participação da DPPI na CBPI e da RPI na DPPI e CBPI, realizada 

com o objetivo de evitar participação recíproca na etapa de 

incorporação de ações. Além das operações acima, a Sociedade 

tem a receber R$ 1.751.685 da Braskem e da Petrobras em 

decorrência do Acordo de Investimento realizado entre as partes 

para a aquisição do Grupo Ipiranga (ver nota explicativa nº 3).

As transações comerciais de compra e venda referem-se, 

substancialmente, à aquisição de matéria-prima, insumos e 

serviços de transporte e armazenagem, efetuadas com base 

em preços e condições usuais de mercado, considerando 

fornecedores e clientes com igual capacidade operacional.

Companhia Ultragaz S.A. 1.747 -

Oxiteno S.A. Indústria e Comércio 31.775 -

Transultra - Armazenamento e 

Transporte Especializado Ltda. 324 -

Ultragaz Participações Ltda. 7.567 -

Melamina Ultra S.A. Indústria Química - 456

Distribuidora de Produtos de 

Petróleo Ipiranga S.A. - 400.288

Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.           - 289.211

Química da Bahia Indústria e Comércio S.A.   - 3.640 - - - - (110)

Serma Associação dos Usuários de 

Equipamentos de Processamentos de 

Dados e Serviços Correlatos   12.865 - - -

Petroquímica União S.A.   - - - 5.218 182 139.273 -

Oxicap Indústria de Gases Ltda.   - - - 1.105 - 11.228 -

Liquigás Distribuidora S.A.   - - 228 - 3.489 - -

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras   - - 16.518 197.925 753 13.172.124 -

Copagaz Distribuidora de Gás S.A.   - - 62 - 1.285 - -

Braskem S.A.   - - - 11.426 26.904 700.639 -

SHV Gás Brasil Ltda.   - - 50 - 1.412 - -

Metalúrgica Plus S.A.   - 212 - -

Plenogás - Distribuidora de Gás S.A.   - 871 - -

Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (*)   - - 46 4.315 572 421.468 1.634

Outras             -         - 24             -  727                  -         - 

total em 31 de dezembro de 2007  41.413  689.955 12.865 4.723 16.928 219.989 35.324 14.444.732 1.524

total em 31 de dezembro de 2006  3.540  33.456  7.360 4.738      399   13.768 57.133   2.796.529 (  295)

(*) Os saldos de contas a receber, contas a pagar e as transações de compras e vendas referem-se substancialmente ao suprimento de combustíveis da RPI à DPPI. 
O montante da tabela acima refere-se à parcela não eliminada das transações, uma vez que a consolidação de RPI é proporcional e a de DPPI integral.

Consolidado

 Controladora mútuo operações comerciais Transações Resultado   

 Ativo Passivo Ativo Passivo A receber A pagar Vendas  Compras financeiro
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9. imPoSTo De ReNDA e CoNTRibUição SoCiAL

a) imposto de renda e contribuição social diferidos

A Sociedade e suas controladas reconhecem créditos e 

débitos tributários, os quais não estão sujeitos a prazos 

prescricionais, decorrentes de prejuízos fiscais, adições 

temporárias, bases negativas e reavaliação de ativo

Ativo:   

 imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:    

 Provisões para perda de ativos  - - 26.437 20.401

 Provisões para contingências 4.116 3.087 48.256 13.334

 Provisão para benefício pós-emprego (vide nota explicativa n° 23.b) - -  26.753 -

 Provisão para juros sobre capital próprio - - 45.107 -

 Provisão para diferenças caixa vs. competência - - 29.419 16.523

 Demais provisões 86 82 17.828 9.302

 Prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social a compensar  11.287         -  34.739 25.939

total  15.489 3.169 228.539 85.499

Circulante 4.202      82 108.964 27.298

não circulante 11.287 3.087 119.575 58.201

Passivo:     
 imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:    

 Reavaliação de imobilizado - - 611 865

 Depreciação acelerada - - 168 -

 Lucros auferidos no exterior         -       -    - 24.252

 Diferenças temporárias de controladas no exterior         -         - 1.179   1.085

total     -           -   1.958 26.202

Circulante - - 123 173

não circulante   -   - 1.835 26.029

 Controladora Consolidado

 2007 2006 2007 2006

imobilizado, entre outros. Os créditos estão consubstanciados 

na continuidade da rentabilidade de suas operações.  

O imposto de renda e a contribuição social diferidos estão 

apresentados pelas seguintes principais categorias:

A estimativa de recuperação do ativo fiscal diferido de imposto de renda 

e contribuição social é assim demonstrada:

Até 1 ano 4.202 108.964

De 1 a 2 anos  11.287 41.061

De 2 a 3 anos  - 26.440

De 3 a 4 anos - 34.991

De 5 a 7 anos - 8.800

De 8 a 10 anos - 8.283

 15.489 228.539

 Controladora Consolidado

Em função de prescrição, a Sociedade e suas controladas deixaram 

de provisionar imposto de renda e contribuição social sobre os 

lucros auferidos no exterior de exercícios anteriores a 2002.
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b) Conciliação de imposto de renda e 

contribuição social no resultado

Os encargos de imposto de renda e contribuição social são 

reconciliados com as alíquotas oficiais como segue:

Lucro antes da tributação e equivalência patrimonial pós participação do empregados (125.972) 2.274 368.241 342.475

Alíquotas oficiais de imposto - %   34    34     34     34 

encargos de imposto de renda e contribuição social às alíquotas oficiais  42.830 (773) (125.202) (116.442)

Ajustes dos encargos à taxa efetiva:    

Provisões operacionais e despesas indedutíveis/receitas não tributáveis (4.714) (38) (5.543) 7.676

Ajuste do lucro presumido - - 9.606 1.792 

Juros sobre o capital próprio (45.255) (4.893) - -

Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - - 1.679 410

Demais ajustes   -            - (1.657)         140

Imposto de renda e contribuição social antes dos incentivos fiscais (7.139) (5.704) (121.117) (106.424)

Incentivos fiscais - ADENE - - 35.152 50.332 

imposto de renda e contribuição social na demonstração do resultado (7.139) (5.704) (85.965) (56.092)

Corrente (19.459) (5.937) (207.798) (111.779)

Diferido 12.320 233 86.681 5.355 

Incentivos fiscais - ADENE -  -  35.152 50.332

 Controladora Consolidado

 2007 2006 2007 2006

c) isenção de impostos

As seguintes sociedades controladas gozam de isenção 

parcial ou integral de IRPJ, em virtude do programa do 

governo para o desenvolvimento do nordeste brasileiro:

Oxiteno Nordeste S.A. - Indústria e Comércio (*) Unidade de Camaçari 75 2016

Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. Base de Mataripe  75 2013

   Base de Suape(*) 100 2007

   Base de Ilhéus 25 2008

   Base de Aracaju 25 2008

   Base de Caucaia 75 2012

Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar Terminal de Aratu  75 2012

   Terminal de Suape  75 2015

Controlada Unidades incentivo (%) Término

(*) Em dezembro de 2007 expirou a isenção da base de Suape e no 1° trimestre de 2008 será protocolado pedido na Agência de Desenvolvimento do 
Nordeste - ADENE, responsável pela gestão desse programa de incentivo, solicitando 75% de redução do imposto de renda até 2017. 

10. DeSPeSAS Do exeRCíCio SegUiNTe (Consolidado)

Aluguéis 31.304 2.850

Gastos com colocação de títulos mobiliários  10.183 2.806

Prêmios de seguros 1.567 2.771

Demais despesas antecipadas   7.070   3.452

 50.124 21.879

Circulante 13.195 8.620

não circulante 36.929 13.259

 2007 2006

A elevação dos saldos de aluguéis deve-

se a inclusão das operações Ipiranga.
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11. iNVeSTimeNToS

a) sociedades controladas (controladora)

imaven

imóveis e

Agropecuária

 Ltda. (i)

Ultragaz

Participações

 Ltda. (i)

Ultracargo -

operações

Logísticas e

Participações

Ltda. (i)

Quantidade de ações ou cotas possuídas  4.336.062 2.461.346 27.733.974 35.102.127 32.000.000 105.952.000 29.600.000

Patrimônio líquido ajustado pelos lucros não 

realizados entre controladas - R$ 421.491 208.402 50.693 1.539.378 922.752 839.527 274.501

Lucro líquido do exercício após  ajuste de 

lucros não realizados - R$ 47.654 2.110 4.621 127.413 62.066 55.624 15.516

2007

oxiteno S.A. 

indústria e

Comércio (i) 

Distribuidora 

de Produtos

 de Petróleo

 ipiranga

 S.A. (i) (ii)

Companhia 

brasileira de

 Petróleo    

ipiranga 

(i) (ii)

Refinaria 

de Petróleo 

ipiranga

 S.A. (i) (ii)

Quantidade de ações ou cotas possuídas 20.125.000 156 1.493.120

Patrimônio líquido - R$ 29.487 7.180 7.560

Lucro (prejuízo) líquido do exercício - R$ (467) 495 610

Participação no capital social - % 25 25 50

2007

oxicap indústria

de gases Ltda. (iv)

química da bahia

indústria e Comércio S.A. (iv)

b) sociedades coligadas (consolidado)

Transportadora Sulbrasileira

de gás S.A. (i)

Movimentação dos investimentos:    

 Saldo em 31 de dezembro de 2006 - 1.814 3.475 5.289 4.182

  Aquisição da Ipiranga 9.499 - - 9.499 -

  Baixa de ágio (2.274) - - (  2.274) -

  Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - 142

  Devolução de adiantamento para futuro aumento de capital  - (   142) - (     142) -

  Equivalência patrimonial    148    123    305      576    965

 saldo no final do exercício 7.373 1.795 3.780 12.948 5.289

 2007 2006

química da 

bahia

indústria e

Comércio 

S.A. (ii)

oxicap 

indústria de 

gases 

 Ltda. (ii) 
   
 Total Total

(iv) Demonstrações financeiras examinadas por outros auditores independentes.

Transportadora

Sulbrasileira 

de gás S.A. (i)

imaven

imóveis e

Agropecuária

 Ltda. (i)

Ultragaz

Participações

 Ltda. (i)movimentações dos investimentos

Ultracargo -

operações

Logísticas e

Participações

Ltda. (i)

 2007 2006

oxiteno S.A. 

indústria e

Comércio (i) 

Distribuidora 

de Produtos

 de Petróleo

 ipiranga

 S.A. (i) (ii) Total Total

 No início do exercício  374.032   206.292   46.072   1.399.089   -   -   -   2.025.485   2.153.873 

 Compra de ações  -   -   -   -   187.012   123.906   -   310.918   - 

 Incorporação de ações (iii)  -   -   -   -   727.451   745.420   279.620   1.752.491   - 

 Ágio/custo na aquisição  -   -   -   -   308.520   165.863   9.591   483.974   - 

 Amortização de ágio  -   -   -   -   (21.297)  (12.735)  -   (34.032)  - 

 Encargos tributários sobre reserva de

 reavaliação reflexa  (195)  -   -   -   -   -   -   (195)  (391)

 Dividendos e juros sobre o capital próprio   -   -   -   (30.334)  (53.776)  (85.424)  (20.636)  (190.170)  (68.205)

 Equivalência patrimonial  47.654   2.110   4.621   127.413   62.066   55.624   15.516   315.004   291.803 

 Aumento (redução) de capital             -               -             -   43.210                  -               -               -   43.210   (351.595)

 no fim do exercício  421.491   208.402   50.693   1.539.378   1.209.976   992.654   284.091   4.706.685   2.025.485 

 Companhia

brasileira de

 Petróleo    

ipiranga 

(i) (ii)

Refinaria 

de Petróleo 

ipiranga

 S.A. (i) (ii)

(iv) Demonstrações financeiras examinadas por outros auditores independentes.

(i) Demonstrações financeiras examinadas pelos nossos auditores independentes.
(ii) Informações referem-se às atividades de distribuição de combustíveis claros/lubrificantes e atividades relacionadas (Sul e Sudeste), 
Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A. e atividade de refino destas empresas pertencentes a Ultrapar.
(iii) Inclui aquisição para evitar participação recíproca na incorporação de ações (ver notas explicativas nº 3 e 8).
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12. imobiLizADo (Consolidado)

Taxa média anual

de depreciação - % Custo reavaliado Líquido

 2007 2006

Depreciação

 acumulada

Provisão para

 perdas Líquido

Terrenos - 179.791 -  (197)  179.594 46.676

Edificações 4 624.692 (292.244) - 332.448 204.237

Benfeitorias em imóveis de terceiros 4 192.419 (72.627) - 119.792 68.456

Máquinas e equipamentos 8 1.113.853 (579.046) (468) 534.339 458.265

Equipamentos e instalações para distribuição de 

combustíveis claros/lubrificantes 10 760.741 (459.383) - 301.358 -

Tanques e vasilhames para GLP 10 289.263 (178.947) (1.227) 109.089 114.447

Veículos 20 221.494 (164.955) - 56.539 35.622

Móveis e utensílios 10 61.566 (34.949) - 26.617 14.912

Obras em andamento - 493.036 - - 493.036 107.034

Adiantamentos a fornecedores - 78.567 - - 78.567 49.231

Importações em andamento - 1.964 - - 1.964 523

Equipamentos de informática 20 147.471 (114.023) - 33.448 12.372

Outros         2.450 (356)            -        2.094                -

    4.167.307 (1.896.530) (1.892) 2.268.885 1.111.775

Nas demonstrações financeiras consolidadas, o investimento da 

controlada Oxiteno S.A. Indústria e Comércio na coligada Oxicap 

Indústria de Gases Ltda. está avaliado pela equivalência patrimonial 

com base nas suas demonstrações financeiras de 30 de novembro 

de 2007, enquanto as demais coligadas estão avaliadas com base 

nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2007.

A movimentação da provisão para perdas de 

imobilizado é assim demonstrada:

Saldo em 2006 1.259 

Adições 1.600 

Baixas   (967)

saldo em 2007 1.892 

As obras em andamento referem-se, substancialmente: (i) 

à construção da planta de álcoois graxos; (ii) às ampliações 

e reformas dos parques industriais; e (iii) à construção e 

modernização de postos de serviços e bases de distribuição 

de combustíveis das controladas CBPI e DPPI. 

Os adiantamentos a fornecedores referem-se, 

basicamente, à compra de equipamentos para a 

planta de álcoois graxos da controlada Oleoquímica 

Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.

As controladas da Sociedade contabilizaram, em anos 

anteriores, reavaliações dos bens integrantes do imobilizado. 

Os saldos dessas reavaliações são assim resumidos:

Terrenos 16.296 - 16.296 15.503

Edificações 43.866 (35.671) 8.195 9.771

Máquinas e equipamentos 31.738 (30.863) 875 1.086

Tanques e vasilhames 48.873 (48.873)   - -

Veículos   661   (661)    -    -

   141.434 (116.068) 25.366 26.360

 2007 2006

  Depreciação  

 Reavaliação  acumulada  Líquido Líquido
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13. iNTANgíVeL (Consolidado)

Não houve movimentação da provisão para 

perdas durante o ano de 2007. 

Direitos de propriedade comercial incluem, 

principalmente, os descritos a seguir:

Em 11 de julho de 2002, a controlada Terminal Químico 

de Aratu S.A. - Tequimar assinou contrato com a CODEBA 

- Companhia das Docas do Estado da Bahia, que permite a 

exploração da área na qual está situado o Terminal de Aratu 

por 20 anos, renovável por igual período. O preço pago pelo 

Tequimar foi de R$ 12.000, o qual está sendo amortizado no 

período compreendido entre agosto de 2002 e julho de 2042.

Adicionalmente, a controlada Terminal Químico de Aratu 

S.A. - Tequimar possui contrato de arrendamento de 

área adjacente ao Porto de Santos por 20 anos a partir 

de dezembro de 2002, renovável por igual período, que 

permite construir, operar e explorar terminal destinado 

a recepção, tancagem, movimentação e distribuição 

de granéis líquidos. O preço pago pelo Tequimar foi 

de R$ 4.334, o qual está sendo amortizado no período 

compreendido entre agosto de 2005 e dezembro de 2022.

14. DifeRiDo (Consolidado)

Taxa média anual de

 amortização - % Custo Líquido

Amortização

 acumulada Líquido

Gastos com reestruturações e projetos  20 63.865 (18.246) 45.619 39.744

Gastos pré-operacionais  12 6.728 (3.306) 3.422 4.596

Instalações de equipamentos Ultrasystem em 

propriedades de clientes  33 196.168 (133.817) 62.351 61.005

Ágio nas aquisições de participações societárias  10 498.314 (40.982) 457.332 5.950

Outros  20 2.930 (1.530)     1.400       961

     768.005 (197.881) 570.124 112.256

 2007 2006

Taxa média anual de

 amortização - % Custo Líquido

 2007 2006

Amortização

 acumulada

Provisão para

 perdas Líquido

Software 20 112.975 (79.851) - 33.124 24.575

Direitos de propriedade comercial 3 16.334 (2.221) - 14.113 14.663

Fundo de comércio 20 15.495 (11.291) - 4.204 6.138

Tecnologia 20 20.282 (5.294) -  14.988 15.197

Outros 10 1.431 (130) (836) 465 440

    166.517 (98.787) (836) 66.894 61.013

Gastos com reestruturações e projetos incluem, 

principalmente, gastos com o projeto de reestruturação das 

atividades de distribuição de GLP e gastos com o projeto do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ.

Os ágios referentes às aquisições de 2007, das ações da 

Petrolog Serviços e Armazéns Gerais Ltda. no montante 

de R$ 6.507, da Ipiranga no montante de R$ 483.974 e da 

Oxiteno Andina, C.A. no montante de R$ 164 estão sendo 

amortizados em 10 anos (vide nota explicativa nº 3). 

No resultado do período foi contabilizado o montante de 

R$ 1.715 (R$ 1.874 em 31 de dezembro de 2006) a título de 

depreciação dessas reavaliações. O montante de impostos 

diferidos sobre as reavaliações totaliza R$ 6.772 em 31 de 

dezembro de 2007 (R$ 7.491 em 31 de dezembro de 2006), 

sendo R$ 611 em 31 de dezembro de 2007 (R$ 865 em 31 de 

dezembro de 2006) contabilizados no passivo não circulante, 

conforme demonstrado na nota explicativa nº 9.a), e 

R$ 6.161 em 31 de dezembro de 2007 (R$ 6.626 em 31 de 

dezembro de 2006) reconhecidos à medida que determinadas 

controladas realizam a reserva de reavaliação, por serem 

anteriores à publicação da Deliberação CVM nº 183/95.
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15. fiNANCiAmeNTo e DebêNTUReS (Consolidado)

a) Composição

Moeda estrangeira:     

 Empréstimo sindicalizado (b)  106.427 128.460 US$ 5,05 2008

 Notas no mercado externo (b)  106.597 128.665 US$ 9,0 2020

      Notas no mercado externo (c)  443.717 535.576 US$ 7,25 2015

      Notas no mercado externo (d)  106.830 - US$ 9,88 2008

Empréstimo de capital de giro  3.428 1.375 MX$ + TIIE (i) 1,0 2008

Financiamento externo  21.656 26.155 US$ + LIBOR 2,0 2009

Financiamentos para estoques e imobilizado  19.576 14.445 MX$ + TIIE (i) 1,1 a 2,0 2009 a 2014

Financiamentos para estoques e imobilizado  9.618 - US$ + LIBOR 1,0 a 3,5 2009 a 2010

FINIMP  13.226 - US$  6,54 2008

Adiantamento de contrato de câmbio  132.143 1.295 US$ 5,95 a 6,50  < 229 dias

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES  5.999 12.890 UMBNDES (ii) 10,75 2008 a 2011

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES  16.018 10.120 US$ 7,76 a 10,91 2010 a 2014

Pré-pagamento de exportação, líquido de operações vinculadas         3.123      11.100 US$ 6,2 2008

subtotal    988.358    870.081   

Moeda nacional:     

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES  256.012 199.890 TJLP (iii) 1,80 a 4,85 2008 a 2014

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES  2.515 7.005 IGP-M (iv) 6,5 2008

FINAME  63.050 40.742 TJLP (iii) 2,7 a 5,1 2008 a 2011

FINEP 61.572 46.881 TJLP (iii) (2,0) a 5,0 2009 a 2014

Debêntures (e.1)  310.473 312.794 CDI 102,5 2008

Debêntures (e.2)  359.388 - CDI 103,8 2011

Debêntures (e.3)  908.859 - CDI 102,5 2008

Banco do Nordeste do Brasil  103.558 19.790 FNE (v) 9,78 a 11,50 2018

Instituições financeiras  123.801 - CDI 100 2008 a 2009

Outros            297           217 - - -

Subtotal    2.189.525    627.319    

Total de financiamentos e debêntures  3.177.883 1.497.400    

Circulante  1.818.657 115.553   

não circulante  1.359.226 1.381.847 

Descrição 2007 2006 índice/moeda   Vencimento

encargos

 financeiros 

anuais 2007 - %

(i) MX$ = peso mexicano; TIIE = taxa mexicana de juros interbancária de equilíbrio.
(ii) UMBNDES = unidade monetária do BNDES. É uma “cesta de moedas” representando a composição das 
obrigações de dívida em moeda estrangeira do BNDES que reflete, em 94%, o dólar norte-americano.
(iii) TJLP = fixada pelo Conselho Monetário Nacional, a TJLP é o custo básico de financiamento do BNDES.
(iv) IGP-M = Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
(v) FNE = Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste.

Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição 

por ano de vencimento:

De 1 a 2 anos 282.353 529.331

De 2 a 3 anos 204.021 101.468

De 3 a 4 anos  182.136 37.404

De 4 a 5 anos 55.687 21.686

Mais de 5 anos    635.029    691.958

 1.359.226 1.381.847

 2007 2006
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b) notas no mercado externo

Em junho de 1997, a controlada Companhia Ultragaz S.A. emitiu 

US$ 60 milhões em notas no mercado externo (Notas Originais), 

com vencimento em 2005, tendo obtido, em junho de 2005, 

a extensão do vencimento dessas notas para junho de 2020, 

com opção de venda/compra (“put/call”) em junho de 2008.

Em junho de 2005, a controlada Oxiteno Overseas Corp. 

adquiriu a totalidade das Notas Originais emitidas pela 

Companhia Ultragaz S.A. com recursos oriundos de 

empréstimo sindicalizado no montante de US$ 60 milhões 

com vencimento em junho de 2008 e encargo financeiro 

de 5,05% a.a. O empréstimo sindicalizado foi garantido pela 

Sociedade e pela Oxiteno S.A. Indústria e Comércio.

 

Em abril de 2006, a controlada Oxiteno Overseas Corp. realizou 

operação de venda das Notas Originais emitidas pela Companhia 

Ultragaz S.A. a uma instituição financeira. Simultaneamente, 

a controlada adquiriu da mesma instituição financeira uma 

Nota Estruturada de Crédito (“Credit Linked Note”) lastreada 

nas Notas Originais, conforme comentado na nota explicativa 

nº 4, obtendo, dessa forma, um retorno adicional nesse 

investimento. A operação tem vencimento em 2020, podendo 

tanto a controlada como a instituição financeira resgatá-la de 

forma antecipada, apesar de a controlada somente ter opção 

anual de resgate (compra) a partir de junho de 2008, inclusive. 

Na situação de eventual insolvência da instituição financeira, 

a Companhia Ultragaz S.A. teria de liquidar as Notas Originais, 

mas a Oxiteno Overseas Corp. continuaria a ser credora da Nota 

Estruturada de Crédito. Sendo assim, a Sociedade deixou de 

eliminar as Notas Originais em suas demonstrações financeiras.

c) notas no mercado externo

Em dezembro de 2005, a controlada LPG International Inc. emitiu 

US$ 250 milhões de notas no mercado externo, com vencimento 

em dezembro de 2015 e encargo financeiro de 7,25% a.a., pagos 

semestralmente, sendo o primeiro pagamento em junho de 

2006. O preço da emissão foi de 98,75% do valor de face da nota, 

o que representou um rendimento total para o investidor de 

7,429% a.a. no momento da emissão. As notas foram garantidas 

pela Sociedade e pela Oxiteno S.A. Indústria e Comércio.

Em decorrência da emissão de notas no mercado 

externo e do empréstimo sindicalizado, a Sociedade 

e suas controladas, anteriormente mencionadas, 

estão sujeitas a certos compromissos, entre eles:

Limitação de transações com acionistas que possuam mais de 

5% de qualquer classe do capital da Sociedade, as quais não 

sejam tão favoráveis à Sociedade quanto se obteria em mercado.

Obrigação de deliberação do Conselho de Administração 

para transações com partes relacionadas em montante 

superior a US$ 15 milhões (excetuando-se transações 

da Sociedade com subsidiárias e entre subsidiárias).

Restrição de alienação da totalidade ou da quase 

totalidade dos ativos da Sociedade e subsidiárias.

Restrição de gravames em ativos superior a US$ 150 milhões 

ou 15% do valor dos ativos tangíveis consolidados.

Manutenção de índice financeiro, determinado pela razão entre 

dívida líquida e Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação 

e Amortização - LAJIDA consolidados, menor ou igual a 3,5.

Manutenção de índice financeiro, determinado pela 

razão entre LAJIDA consolidado e despesas financeiras 

líquidas consolidadas, maior ou igual a 1,5.

As restrições impostas à Sociedade e suas controladas são usuais 

em operações dessa natureza e não limitaram a capacidade 

destas de conduzirem seus negócios até o momento.

d) notas no mercado externo

Em 1º de agosto de 2003, a controlada Companhia Brasileira 

de Petróleo Ipiranga emitiu US$ 135 milhões em notas 

no mercado externo. Em 1º de agosto de 2005, data em 

que os juros incidentes foram aumentados de 7,875% a.a. 

para 9,875% a.a., foi exercida parte das opções de resgate 

destes títulos, no montante de US$ 1,3 milhão ou R$ 3,1 

milhões. No exercício de 2006 foi efetuado resgate parcial 

no montante de US$ 79,6 milhões ou R$ 164,9 milhões.

e) debêntures

e.1) Em 1º de março de 2005, a Sociedade emitiu série 

única de 30.000 debêntures simples, não conversíveis 

em ações, escriturais e nominativas da espécie 

quirográfica, cujas principais características são:
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Valor nominal unitário:  R$10.000,00

Vencimento final: 1º de março de 2008

Pagamento do valor nominal: Parcela única no vencimento final

Remuneração: 102,5% do CDI

Pagamento da remuneração: Semestralmente, a partir 

 de 1º de março de 2005

Repactuação: Não haverá repactuação

Parcela dos financiamentos garantida por:  

 Imobilizado 63.017 42.667

 Ações de coligadas e avais de 

 acionistas minoritários  2.514   7.005

  65.531 49.672

 2007 2006

f ) garantias

Uma parte dos financiamentos está garantida por alienação 

fiduciária dos bens do imobilizado e ações de participações 

societárias, além de notas promissórias e avais prestados pela 

Sociedade e suas controladas, conforme tabela a seguir:

Os demais empréstimos estão garantidos por avais 

emitidos pela Sociedade e pelo fluxo futuro de exportação. 

A Sociedade é responsável por avais e fianças prestados 

a controladas no montante de R$ 986.174 em 31 de 

dezembro de 2007 (R$ 1.073.134 em 2006).

Algumas controladas emitiram garantias para instituições 

financeiras relacionadas às quantias devidas a essas 

instituições por alguns de seus clientes (financiamento de 

“vendor”). Caso alguma controlada venha a ser instada a 

realizar pagamento relativo a essas garantias, a controlada 

poderá recuperar o montante pago diretamente de seus 

clientes através de cobrança comercial. O montante máximo 

de pagamentos futuros relacionados a essas garantias é de 

R$ 21.609 em 31 de dezembro de 2007 (R$ 34.879 em 2006), 

com vencimentos de até 213 dias. Até 31 de dezembro de 

2007, a Sociedade e suas controladas não sofreram perdas 

nem registraram passivos relacionados a essas garantias.

A Sociedade e as suas controladas têm em certos 

empréstimos, financiamentos e debêntures, cláusulas de 

inadimplência cruzada que as obrigam a pagar a dívida 

contratada no caso de inadimplência de outras dívidas 

em valor igual ou superior a US$ 10 milhões. Em 31 de 

dezembro de 2007 não havia casos de inadimplência em 

relação a dívidas da Sociedade e suas controladas.

As debêntures estão sujeitas a compromissos que restringem, 

entre outras, certas operações de incorporação, fusão ou 

cisão e a alienação de ativos operacionais, que resultem 

em redução da receita operacional líquida consolidada 

superior a 25%, e prevêem a manutenção do índice 

financeiro determinado pela razão entre dívida líquida e 

LAJIDA consolidados, menor ou igual a 3,5. Nenhum desses 

compromissos restringiram a capacidade da Sociedade e de suas 

controladas de conduzirem seus negócios até o momento.

 

e.2) Em 18 de abril de 2006, a controlada Companhia Brasileira 

de Petróleo Ipiranga registrou na Comissão de Valores Mobiliários 

– CVM, a distribuição pública de 35.000 debêntures simples, 

em série única, todas escriturais, não conversíveis em ações, 

da espécie quirografária, cujas principais características são: 

Valor nominal unitário:  R$10.000,00

Vencimento final: 1º de abril de 2011

Pagamento do valor nominal: três parcelas nos anos de 2009, 

 2010 e 2011

Remuneração: 103,8% do CDI

Pagamento da remuneração: Semestralmente, a partir 

 de 1º de abril de 2006

Valor nominal unitário: R$ 675.000.000,00 R$ 214.000.000,00

Vencimento final: 11 de abril de 2008 22 de outubro de 2008

Pagamento da remuneração, 

semestralmente a partir: 11 de outubro de 2007 22 de abril de 2008

Pagamento do valor nominal: Parcela única no vencimento final

Remuneração: 102,5% do CDI

Repactuação: Não haverá repactuação

 1º série 2º série

e.3) A Sociedade emitiu debêntures simples no montante 

de  R$ 889.000, em duas séries, para fazer frente a sua 

parcela de desembolsos nas etapas 1 e 2 da aquisição do 

Grupo Ipiranga, cujas principais características são:
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16. PATRimôNio LíqUiDo

a) Capital social

A Sociedade é uma sociedade anônima de capital aberto, 

com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo e 

de Nova Iorque, cujo capital social subscrito e integralizado 

está representado por 136.095.999 ações sem valor nominal, 

sendo 49.429.897 ordinárias e 86.666.102 preferenciais.

Capital social Totalordinárias Preferenciais

Saldo em 31 de dezembro de 2006  946.034 49.429.897 31.895.512 81.325.409

Emissão de ações preferenciais em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 

18 de dezembro de 2007 (vide nota explicativa nº 3 iii)  2.750.739                 - 54.770.590 -

saldo em 31 de dezembro de 2007  3.696.773 49.429.897 86.666.102 136.095.999

 quantidade de ações

eventos

O quadro a seguir representa as movimentações 

de ações e de capital ocorridas em 2007:

Em 31 de dezembro de 2007 estavam em circulação 

no exterior 10.397.575 ações preferenciais na forma 

de “American Depositary Receipts - ADRs”.

As ações preferenciais, não conversíveis em ordinárias, não 

possuem direito a voto e detêm a prioridade no reembolso 

do capital, sem prêmio, na liquidação da Sociedade.

No início de 2000 a Sociedade concedeu, através de 

acordo de acionistas, o direito de “Tag Along”, que assegura 

aos acionistas não controladores condições idênticas 

às negociadas pelos acionistas controladores em caso 

de alienação do controle acionário da Sociedade.

A Sociedade está autorizada a aumentar o capital social, 

independentemente de reforma estatutária, por deliberação do 

Conselho de Administração, até que este atinja R$ 4.500.000, 

mediante a emissão de ações ordinárias ou preferenciais, 

sem guardar a proporção existente, observado o limite de 

2/3 de ações preferenciais do total das ações emitidas.

b) Ações em tesouraria

A Sociedade adquiriu ações de sua emissão a preços de 

mercado, sem redução do capital social, para manutenção em 

tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, nos termos 

das condições previstas nas Instruções CVM nº 10, de 14 de 

fevereiro de 1980, e nº 268, de 13 de novembro de 1997.

Durante o período de 2007, foram adquiridas 424.500 

ações preferenciais ao custo médio de R$ 59,37 por 

ação, referente ao programa de recompra de ações 

aprovado na Reunião do Conselho de Administração de 

02 de agosto de 2006 e prorrogado através da Reunião do 

Conselho de Administração de 08 de agosto de 2007.

Em 31 de dezembro de 2007, as demonstrações financeiras 

da controladora totalizam em tesouraria 541.197 ações 

preferenciais e 6.617 ações ordinárias, adquiridas ao custo 

médio de R$ 50,61 e R$ 19,30 por ação, respectivamente. 

No consolidado constam em tesouraria 833.147 ações 

preferenciais e 6.617 ações ordinárias, adquiridas ao custo 

médio de R$ 42,64 e R$ 19,30 por ação, respectivamente.

O preço das ações preferenciais de emissão da 

Sociedade em 31 de dezembro de 2007 na Bolsa de 

Valores de São Paulo - BOVESPA era de R$ 63,00.
 

c) reserva de capital 

A reserva de capital, no valor de R$ 3.664, reflete o ágio com a 

alienação de ações a preço de mercado para manutenção em 

tesouraria nas controladas da Sociedade, ao preço médio de

R$ 40,42 por ação. Tais ações foram utilizadas para 

concessão de usufruto a executivos dessas controladas, 

conforme mencionado na nota explicativa nº 22.

d) reserva de reavaliação

A reserva de reavaliação reflete a reavaliação de ativos 

de controladas e é realizada com base nas depreciações, 

baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados das 

controladas, considerando-se, ainda, os efeitos tributários 

das provisões constituídas por essas controladas. 

Em alguns casos, os encargos tributários sobre a reserva 

de reavaliação reflexa de determinadas controladas são 
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reconhecidos à medida que a reserva é realizada, por 

serem anteriores à publicação da Deliberação CVM nº 

183/95, conforme comentado na nota explicativa nº 12.

e) reserva de retenção de lucros

É destinada à aplicação em investimentos previstos em 

orçamento de capital, principalmente em expansão, 

produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos. 

Constituída em observância ao artigo 196 da Lei das 

Sociedades por Ações, inclui tanto a parcela do lucro líquido 

do exercício como a realização da reserva de reavaliação.

f) reserva de lucros a realizar

Constituída de acordo com o estabelecido no artigo 197 

da Lei das Sociedades por Ações, com base no resultado 

de equivalência patrimonial auferido pela Sociedade. Sua 

realização normalmente ocorre por ocasião do recebimento 

de dividendos, alienação e baixa dos investimentos.

g) dividendos e destinação do lucro líquido 

do exercício da controladora

Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um 

dividendo mínimo anual de 50% do lucro líquido ajustado, 

calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações.

 

A proposta de dividendos consignada nas demonstrações 

financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos 

acionistas na Assembléia Geral, é assim demonstrada:

Lucro líquido do exercício 181.893

Reserva legal (9.095)

Retenção de lucros (28.070)

Saldo de dividendos 144.728

Realização de reserva de lucros a realizar   96.145

Dividendos propostos a pagar (R$ 1,777031 por ação) 240.873

2007

h) Conciliação entre o patrimônio líquido 

da controladora e do consolidado

Patrimônio líquido da controladora 4.609.982 1.940.710

Ações em tesouraria em poder de 

controladas - líquidas de realização (6.391) (4.723)

Reserva de capital oriunda da venda de 

ações em tesouraria para 

controladas - líquida de realização (2.806) (2.476)

Patrimônio líquido do consolidado 4.600.785 1.933.511

 2007 2006

i) Conciliação entre o lucro líquido da 

controladora e do consolidado

Em 2006 a diferença entre o lucro líquido da controladora e do 

consolidado decorre da reversão da provisão para parada de 

fábrica programada das controladas Oxiteno S.A. Indústria e 

Comércio e Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio, líquida 

dos efeitos tributários, contabilizada na conta “Lucros acumulados” 

conforme a Deliberação CVM nº 489/05 e a Interpretação 

Técnica nº 01/06 do IBRACON, no montante de R$ 6.309. 

17. ReSULTADo Não oPeRACioNAL (Consolidado)

Compõe-se, principalmente, de R$ 12.651 (receita) (R$ 

4.818 (despesa) em 2006) de resultado da venda do ativo 

imobilizado, notadamente vasilhames, vagões-tanque e 

veículos, R$ 2.274 de baixa de ágio da coligada Transportadora 

Sulbrasileira de Gás S.A., e R$ 1.569 (R$ 13.670 em 2006) 

de baixa de ativo diferido relacionado a projetos. 
 

18. iNfoRmAçõeS SobRe SegmeNTo 

A Sociedade possui quatro segmentos de negócios relevantes: gás, 

químico, logística e distribuição. O segmento de gás distribui GLP a 

consumidores residenciais, comerciais e industriais, principalmente 

nas Regiões Sul, Sudeste e Nordeste do País. O segmento químico 

produz óxido de eteno e seus derivados, que são matérias-primas 

para os segmentos têxtil, alimentício, de cosméticos e detergentes, 

agroquímicos, de tintas e vernizes, entre outros. O segmento de 

logística opera transporte e armazenagem, principalmente nas 

Regiões Sudeste e Nordeste do País. O segmento de distribuição 

opera na distribuição de combustíveis claros, lubrificantes e 

atividades relacionadas nas Regiões Sul e Sudeste do País. Os 

segmentos apresentados nas demonstrações financeiras são 

unidades de negócio estratégicas que oferecem produtos e 

serviços distintos. As vendas entre segmentos são feitas a preços 

semelhantes àqueles que poderiam ser praticados com terceiros.
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(*) Em 2006, inclui R$ 49.749 referentes à recuperação de créditos conforme comentado na nota explicativa nº 21.a).

19.  ReSULTADo fiNANCeiRo (Consolidado)

UltracargoUltragaz oxiteno

Receita líquida, eliminadas as transações com partes

relacionadas 3.111.213 1.685.731 185.960 14.915.569 22.832 19.921.305 4.794.048

Lucro operacional antes das receitas (despesas)

financeiras e equivalência patrimonial    132.258    106.702   14.629   261.022 (28.449)    486.162    330.391

Ativo total líquido de partes relacionadas    834.097 2.737.275 375.081 2.874.551 2.403.500 9.224.504 3.849.844

ipiranga outros Consolidado Consolidado

   2007 2006

Na tabela acima, a coluna “outros” é composta principalmente 

pela controladora Ultrapar Participações S.A., onde está registrado 

o ágio da aquisição da Ipiranga, e pela participação na atividade 

de refino de petróleo.

Receitas financeiras  

 Juros sobre aplicações financeiras 145.063 163.223

 Juros de clientes 19.181 5.295

 Variações monetárias e cambiais ativas (13.089) (14.408)

 Outras receitas (914)     1.821

   150.241 155.931

Despesas financeiras:  

 Juros sobre financiamentos (97.278) (85.477)

 Juros sobre debêntures (123.892) (44.827)

 Encargos bancários (18.700) (14.677)

 Variações monetárias e cambiais passivas 48.283 17.660

 Resultado de “hedge” cambial (24.615) (18.977)

 PIS/COFINS/CPMF/IOF/outros encargos (vide nota explicativa n° 21.a) (*) (38.699) 28.952

 Outras despesas (14.751) (8.013)

   (269.652) (125.359)

resultado financeiro (119.411)   30.572

 2007 2006

As principais informações financeiras sobre cada um dos 

segmentos da Sociedade podem ser assim demonstradas:

20. RiSCoS e iNSTRUmeNToS fiNANCeiRoS (Consolidado)

Os principais fatores de risco a que a Sociedade e suas 

controladas estão expostas refletem aspectos estratégico-

operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-

operacionais (tais como, entre outros, comportamento de 

demanda, concorrência, inovação tecnológica e mudanças 

relevantes na estrutura da indústria) são endereçados pelo 

modelo de gestão da Sociedade. Os riscos econômico-

financeiros refletem, principalmente, a inadimplência de 

clientes, o comportamento de variáveis macroeconômicas, 

como taxas de câmbio e de juros, bem como as características 

dos instrumentos financeiros que a Sociedade utiliza. Esses 

riscos são administrados por meio de políticas de controle, 

estratégias específicas e determinação de limites, como segue:

inadimplência de clientes - Tais riscos são administrados 

por critérios específicos de aceitação de clientes e análise 

de crédito, além de serem mitigados pela diversificação de 

vendas. A Oxiteno S.A. Indústria e Comércio e suas controladas 

mantiveram, em 31 de dezembro de 2007, R$ 1.485 (R$ 1.558 em 

2006), as controladas da Ultragaz Participações Ltda. mantiveram 

R$ 16.735 (R$ 20.020 em 2006), e a Ipiranga/Refino mantiveram 

R$ 43.448 de provisão para perda potencial em suas contas e 

seus ativos a receber. 
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Ativos:  

 Investimentos em subsidiárias no exterior e “hedge” 284.915 94.417

 Disponibilidades no exterior 7.970 861

 Aplicações financeiras em moeda estrangeira 633.296 776.454

 Contas a receber de clientes no exterior, líquidas de adiantamentos de contrato de 

 exportação e provisão para perda  35.122   25.352

   961.303  897.084

Passivos:  

 Financiamentos em moeda estrangeira 988.358 870.081

 Contas a pagar decorrentes de importações, líquidas de adiantamentos a fornecedores estrangeiros  14.544   30.872

   1.002.902 900.953

 Posição líquida passiva  (41.599)  (3.869)

 2007 2006

taxa de juros - A Sociedade e suas controladas adotam políticas 

conservadoras de captação e aplicação de recursos financeiros e 

de minimização do custo de capital. As aplicações financeiras da 

Sociedade e de suas controladas são principalmente mantidas 

em operações vinculadas ao juro do CDI, conforme apontado 

na nota explicativa nº 4. Uma parcela dos ativos financeiros 

é destinada a “hedge” cambial, conforme demonstrado 

a seguir. As captações são principalmente oriundas de 

financiamentos do BNDES, debêntures e captações em moeda 

estrangeira, conforme divulgado na nota explicativa nº 15.

taxa de câmbio - As controladas da Sociedade utilizam 

instrumentos de “hedge” (principalmente entre o CDI e dólares 

norte-americanos) disponíveis no mercado financeiro para cobrir 

seus ativos e passivos em moeda estrangeira, com o objetivo de 

reduzir os efeitos da variação cambial em seus resultados. Tais 

instrumentos de “hedge” possuem montantes, prazos e índices 

substancialmente equivalentes aos dos ativos e passivos em 

moeda estrangeira aos quais se encontram vinculados. Estão 

demonstrados a seguir os ativos e passivos em moeda estrangeira, 

convertidos para reais em 31 de dezembro de 2007 e de 2006:

A variação cambial referente a disponibilidades, investimentos e 

aplicações financeiras das controladas no exterior foi registrada 

como despesa financeira na demonstração do resultado do 

exercício de 2007, no montante de R$ 23.954 em 31 de dezembro 

de 2007 (despesa financeira no montante de R$ 15.297 em 2006).

Valor contábil

Valor de

 mercado Valor contábil Valor de mercado

Ativos financeiros:    

 Disponibilidades   203.057 203.057 31.992 31.992

 Aplicações financeiras de curto prazo   1.419.859 1.439.158 1.038.084 1.034.144

 Aplicações financeiras de longo prazo     120.832    121.105 547.978  564.379

     1.743.748 1.763.320 1.618.054 1.630.515

Passivos financeiros:      

 Financiamentos de curto e longo prazos   1.599.163 1.619.770 1.184.606 1.211.849

 Debêntures de curto e longo prazos    1.578.720 1.578.623 312.794    312.748

     3.177.883 3.198.393 1.497.400 1.524.597

Investimentos:      

 Investimentos permanentes em outra sociedade      34.117 47.411 25.497     28.978

 2007 2006

Valor de mercado dos instrumentos financeiros - 

O valor de mercado dos instrumentos financeiros em 31 de 

dezembro de 2007 e de 2006 está demonstrado a seguir:
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O valor de mercado dos instrumentos financeiros foi obtido 

pelo método comumente utilizado para marcação a mercado, 

que consiste em levar os saldos dos instrumentos a vencimento 

pelas respectivas taxas contratadas, trazendo-os a valor presente 

pelas taxas de mercado em 31 de dezembro de 2007 e de 

2006. O valor de mercado do investimento permanente em 

outra sociedade refere-se aos preços das ações na BOVESPA.

21. CoNTiNgêNCiAS e ComPRomiSSoS (Consolidado)

a) Processos cíveis, fiscais e trabalhistas

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Petroquímicas, 

ao qual são filiados os empregados da controlada Oxiteno 

Nordeste S.A. Indústria e Comércio, ajuizou, em 1990, ação 

contra a controlada, pleiteando o cumprimento de reajustes 

estabelecidos em convenção coletiva de trabalho, em 

detrimento às políticas salariais efetivamente praticadas. Na 

mesma época, o Sindicato Patronal suscitou dissídio coletivo 

para interpretação e esclarecimento da cláusula quarta da 

convenção. Com base na opinião de seus assessores jurídicos, 

que analisaram a última decisão do Supremo Tribunal Federal 

- STF no dissídio coletivo e a posição da ação individual 

da controlada, a administração da controlada não julgou 

necessário constituir provisão em 31 de dezembro de 2007.

As controladas Companhia Ultragaz S.A. e Ultragaz Participações 

Ltda. respondem a processo administrativo em curso no Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica - CADE, sob alegação de 

prática anticoncorrencial em municípios da região do Triângulo 

Mineiro em 2001. Em setembro de 2005, a Secretaria de Direito 

Econômico - SDE emitiu nota técnica recomendando ao CADE 

a condenação das empresas envolvidas nesse processo. Em sua 

defesa, as controladas ressaltam, entre outros argumentos, que: (i) 

nos termos de determinação expedida pelo diretor-presidente da 

Sociedade em 4 de julho de 2000, os empregados das controladas 

estavam proibidos de discutir com terceiros questões relativas a 

preços; e (ii) nenhuma prova consistente foi juntada aos autos. 

Diante dos argumentos apresentados, do fato de a nota técnica 

não impor efeito vinculante à decisão do CADE e da opinião de 

seus assessores jurídicos, as controladas não constituíram provisão 

para essa questão. Caso a decisão no CADE lhes seja desfavorável, 

as controladas ainda podem discutir a questão em esfera judicial.

A controlada Companhia Ultragaz S.A. é ré em processos 

judiciais relativos a perdas e danos causados por explosão, 

em 1996, em um shopping center localizado na cidade de 

Osasco - SP. Tais processos envolvem: (i) processos individuais 

movidos por vítimas da explosão pleiteando ressarcimento 

por perda de benefício econômico e danos morais; (ii) 

solicitação de ressarcimento de despesas da administradora 

do shopping center e sua seguradora; e (iii) ação coletiva 

pleiteando indenização de danos materiais e morais de todas 

as vítimas lesionadas e falecidas. A controlada acredita ter 

produzido provas de que os dutos de gás defeituosos do 

shopping center causaram o acidente e que as instalações de 

armazenamento de GLP da Ultragaz no local não contribuíram 

para a explosão. Das 58 ações julgadas até o momento, 57 lhes 

foram favoráveis, e destas, 21 já estão arquivadas; apenas 1 foi 

desfavorável em 2ª instância, da qual ainda cabe recurso, cujo 

valor, caso seja mantida a decisão, é de R$ 17, restando ainda 

6 ações não julgadas. A controlada possui cobertura de seguro 

para esses processos judiciais, sendo o valor não segurado 

correspondente a R$ 22.488. A Sociedade não registrou provisão 

para esse valor, pois considera a probabilidade de realização 

dessa contingência como sendo, essencialmente, remota.

A Sociedade e suas controladas obtiveram medidas liminares 

para recolherem as contribuições ao PIS e à COFINS sem 

as alterações introduzidas pela Lei nº 9.718/98 em sua 

versão original. O questionamento em curso refere-se à 

incidência dessas contribuições sobre outras receitas, além do 

faturamento. Em 2005, o STF julgou a questão favoravelmente 

ao contribuinte. Muito embora seja um precedente, o efeito 

dessa decisão não se aplica automaticamente a todas as 

empresas, já que estas devem aguardar o julgamento de 

suas próprias ações judiciais. Em 2007 transitaram em julgado 

ações da Sociedade e de controladas que reverteram as 

provisões existentes no valor de R$ 12.759 (em 2006 – 

R$ 23.524 de reversão de provisão e R$ 26.225 de recuperação de 

valores pagos em exercícios anteriores), líquidas de honorários 

advocatícios. A Sociedade possui outras controladas cujas ações 

ainda não foram julgadas. Caso todas as ações judiciais ainda 

em aberto venham a transitar em julgado favoravelmente às 

controladas, a Sociedade estima que o efeito total positivo no 
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resultado, antes do imposto de renda e da contribuição social, 

deva atingir R$ 30.399, já deduzidos os honorários advocatícios.

A controlada Utingás Armazenadora S.A. vem discutindo 

judicialmente autos de infração referentes à incidência 

do Imposto Sobre Serviços - ISS lavrados pela Prefeitura 

Municipal de Santo André. A avaliação dos assessores 

jurídicos da controlada é a de que o risco é baixo, uma 

vez que parte significativa das decisões em julgamentos 

na esfera administrativa foram favoráveis à controlada. 

A tese defendida pela controlada está amparada por 

parecer de renomado tributarista. O montante não 

provisionado da contingência, atualizado para 31 de 

dezembro de 2007, é de R$ 42.861 (R$ 33.351 em 2006).

 

Em 7 de outubro de 2005, as controladas da Ultragaz 

Participações Ltda. ingressaram com mandado de segurança 

e obtiveram liminar para suportar a compensação de créditos 

de PIS e COFINS com outros tributos administrados pela 

Secretaria da Receita Federal, notadamente IRPJ e CSLL. Nos 

termos da liminar obtida, as controladas vêm realizando 

o depósito judicial desses débitos, cujo saldo totaliza R$ 

81.207 em 31 de dezembro de 2007 (R$ 32.346 em 2006) 

e constituindo passivo correspondente para esse fim.

As controladas Ultragaz Participações Ltda., Companhia Ultragaz 

S.A., Utingás Armazenadora S.A., Terminal Químico de Aratu 

S.A. - Tequimar, Transultra - Armazenamento e Transporte 

Especializado Ltda. e Ultracargo Operações Logísticas e 

Participações Ltda. possuem medidas judiciais com pedido de 

liminar pleiteando o aproveitamento integral e imediato da 

correção complementar Índice de Preços ao Consumidor - IPC/

Bônus do Tesouro Nacional - BTN verificada em 1990 (Lei nº 

8.200/91), e mantém provisão de R$ 13.571, para fazer face a 

possíveis contingências caso venham a perder tais ações.

As controladas Oxiteno S.A. Indústria e Comércio, Oxiteno 

Nordeste S.A. Indústria e Comércio, Companhia Ultragaz 

S.A. e Transultra Armazenamento e Transporte Especializado 

Ltda. ingressaram, em 29 de dezembro de 2006, com 

mandado de segurança objetivando a exclusão do ICMS 

na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. 

A Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio obteve a 

segurança e vem depositando judicialmente os valores 

questionados, bem como vem constituindo a respectiva 

provisão  no montante de R$ 10.655; as demais controladas 

não obtiveram liminar, e aguardam julgamento de recurso 

interposto ao Tribunal Regional Federal - TRF da 3a Região.

A Sociedade e algumas de suas controladas possuem medidas 

judiciais com pedido de liminar visando não se submeterem 

à legislação que restringiu a compensação dos prejuízos 

fiscais (IRPJ) e das bases negativas (CSLL) apurados até 31 de 

dezembro de 1994 a 30% do lucro do exercício. Em decorrência 

do posicionamento do Supremo Tribunal Federal - STF e com 

base na opinião dos nossos assessores jurídicos, foi constituída 

provisão para essa contingência no valor de R$ 6.624.

Em 2007, considerando a evolução da jurisprudência recente, 

a avaliação de seus assessores jurídicos e a elevação dos 

montantes envolvidos em operações realizadas, a Sociedade 

e suas controladas passaram a provisionar PIS e COFINS 

sobre créditos de juros sobre capital próprio. O valor total 

provisionado em 31 de dezembro de 2007 é de R$ 20.665.

 

Em relação a Ipiranga/Refino, as principais contingências 

provisionadas, se referem a: (a) exigência de estornos de 

créditos de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte 

apropriados durante a vigência da sistemática de ressarcimento 

de fretes pelo DNC (atual ANP - Agência Nacional de Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis), R$ 6.990; (b) exigência de 

estorno de créditos de ICMS, no Estado de Minas Gerais, nas 

saídas interestaduais, feitas ao abrigo do artigo 33 do Convênio 

ICMS 66/88, o qual permitia a manutenção do crédito e que 

foi suspenso por liminar concedida pelo STF, R$ 27.392; (c) 

autuações por dedução de descontos incondicionais na base de 

cálculo do ICMS, devido por substituição tributária, no Estado de 

Minas Gerais, R$ 15.680; (d) litígios sobre cláusulas de contratos 

com clientes; e (e) questões propostas por ex-empregados e 

pessoal terceirizado versando sobre verbas de cunho salarial.
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b) Contratos

A controlada Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar possui 

contratos com a CODEBA e com o Complexo Industrial Portuário 

Governador Eraldo Gueiros, relacionados com suas instalações 

portuárias em Aratu e Suape, respectivamente. Esses contratos 

estabelecem uma movimentação mínima de carga de 1.000.000 

de toneladas por ano em Aratu, até 2022, e de 250.000 toneladas 

por ano em Suape, até 2027. Se a movimentação anual for 

menor que o mínimo exigido, a controlada deverá pagar a 

diferença entre a movimentação real e a mínima estabelecida 

nos contratos, com base nas tarifas portuárias em vigor na data 

definida para pagamento. Em 31 de dezembro de 2007, essas 

tarifas eram de R$ 4,59 e R$ 3,97 por tonelada para Aratu e Suape, 

respectivamente. A controlada tem cumprido os limites mínimos 

de movimentação de carga desde o início dos contratos.

Saldo inicial de

aquisição da 

ipiranga/ Refino Adições baixas  Atualizações

IRPJ e CSLL 36.030  63 62.722 - 6.790 105.605

PIS e COFINS  14.753  - 30.924 (12.759) 652 33.570

ICMS 15.864  50.229 - (7.060) 2.070 61.103

INSS   2.172  50 - (125) 258 2.355

Outros - 847 908 (251) 531 2.035

Cíveis - 5.224 819 (1.756) 218 4.505

Trabalhistas - 13.364 2.051 (2.779) 1.202 13.838

(-) Depósitos judiciais (32.346) (7.093) (52.764)   1.716 (5.670) (96.157)

total  36.473  62.684 44.660 (23.014) 6.051 126.854

Provisões

Saldo em

  2007  

Saldo em

  2006 

Compromisso anual de compra mínima  180.000 137.900

Demanda acumulada anual (real)  197.242 181.496

em toneladas de eteno

 2007 2006

A controlada Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio 

possui contrato de fornecimento com a Braskem S.A., que 

estabelece limite mínimo de consumo anual de eteno. 

O compromisso mínimo de compra e a demanda real dos 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, 

expressos em toneladas de eteno, estão a seguir indicados. 

No caso de descumprimento do compromisso mínimo de 

compra, a controlada obriga-se a pagar multa de 40% do preço 

corrente do eteno, na extensão da quantidade não cumprida.

Os principais processos fiscais da Ipiranga/Refino que apresentam 

risco de perda avaliado como possível, e que com base nesta 

avaliação não se encontram provisionados nas demonstrações 

financeiras, referem-se ao ICMS, totalizam R$ 113.972 e são 

relativos, principalmente, a: (a) exigência de estorno de créditos 

nas saídas interestaduais, (b) exigência de ICMS em aquisições 

de óleos básicos, (c) exigência de estornos de créditos relativos a 

prestações de serviços de transporte interestadual, (d) exigência de 

estornos de créditos decorrentes do excesso de tributação gerado 

nas aquisições de produtos na refinaria de petróleo pelo regime 

de substituição tributária,  (e) exigência de estorno de créditos em 

operações com álcool anidro no Estado de São Paulo; e (f) auto 

de infração  relativo a operações de devolução de empréstimo 

de álcool anidro. Adicionalmente, a controlada Distribuidora de 

Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. e suas controladas possuem 

autos de infração relativos à não-homologação de compensação 

de créditos de IPI apropriados em entradas de insumos 

tributados cujas saídas posteriores se deram sob o abrigo da 

imunidade. O montante não provisionado da contingência, 

atualizado para 31 de dezembro de 2007, é de R$ 39.570.

A Sociedade e suas controladas possuem outros processos 

administrativos e judiciais em andamento, cujas avaliações, 

efetuadas por seus assessores jurídicos, são consideradas 

como de risco possível e/ou remoto, e cujas eventuais 

perdas potenciais não foram provisionadas pela Sociedade 

e por suas controladas, com base nesses pareceres. 

A Sociedade e suas controladas também possuem 

contenciosos judiciais que visam a recuperação de impostos e 

contribuições, que não foram registrados nas demonstrações 

financeiras em razão de sua natureza contingente.

As movimentações das provisões líquidas dos 

depósitos judiciais são assim apresentadas:
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Em 16 de agosto de 2006 a controlada Oxiteno Nordeste S.A. 

Indústria e Comércio assinou Memorando de Entendimento 

alterando o contrato de fornecimento de eteno com a Braskem 

S.A. descrito anteriormente. O Memorando de Entendimento 

regula novas condições de fornecimento de eteno até 2021, e 

em 2007 e 2008 a controlada está tendo acesso a um volume 

adicional de eteno sendo que a quantidade mínima, em 

toneladas, passou para 180 mil e 190 mil, respectivamente.

c) Cobertura de seguros em controladas

A Sociedade contrata apólices de seguro adequadas, visando 

cobrir diversos riscos aos quais está exposta, incluindo 

seguros patrimoniais com cobertura para danos e/ou 

prejuízos causados por incêndio, queda de raio, explosão de 

qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave e danos 

elétricos, entre outros, garantindo as bases e demais filiais 

de todas as controladas, exceto Ipiranga/Refino, com um 

montante dos limites de cobertura de US$ 445 milhões.

Com relação às unidades das controladas Oxiteno S.A. Indústria 

e Comércio, Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio, 

Oxiteno México S.A. de C.V. e Oxiteno Andina, C.A., é contratada 

também cobertura de lucros cessantes decorrentes de 

eventuais acidentes relacionados aos seus ativos, com um 

montante dos limites de cobertura de US$ 258 milhões.

O programa de Seguro de Responsabilidade Civil Geral atende 

a Sociedade e suas controladas, com valor de cobertura global 

limitado a US$ 200 milhões, cobrindo danos e/ou prejuízos que 

eventualmente possam ser causados a terceiros decorrentes de 

acidentes relacionados às operações comerciais e industriais e/

ou à distribuição e comercialização de produtos e serviços.

São contratados, também, seguros nas modalidades de 

Vida em Grupo e Acidentes Pessoais, Saúde, Transportes 

Nacionais e Internacionais e Riscos Diversos.

A Ipiranga/Refino possui um programa de seguros e 

gerenciamento de riscos que proporciona cobertura e 

proteção para todos os seus ativos patrimoniais seguráveis, 

incluindo cobertura de seguros para os riscos decorrentes 

de interrupção de produção, através de uma apólice de 

riscos operacionais negociada com seguradoras nacionais e 

internacionais, através do Instituto de Resseguros do Brasil. 

As coberturas e limites segurados nas apólices 

contratadas são baseados em criterioso estudo de 

riscos e perdas realizado por consultores de seguros 

locais, sendo a modalidade de seguro contratada 

considerada, pela administração, suficiente para cobrir os 

eventuais sinistros que possam ocorrer, tendo em vista 

a natureza das atividades realizadas pelas empresas.

 

As principais coberturas de seguros estão relacionadas à riscos 

operacionais, lucros cessantes, multirisco industrial, multirisco 

escritórios, riscos nomeados - pools e responsabilidade civil.

d) Contratos de leasing de equipamentos para 

distribuição de combustíveis e informática

Em 31 de dezembro de 2007, as controladas CBPI e 

DPPI mantinham contratos de “leasing”, principalmente 

relacionados a equipamentos para distribuição de 

combustíveis, tais como tanques, bombas e compressores. 

Os contratos têm prazos entre 36 e 48 meses. 
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sendo amortizado pelo prazo de cinco a dez anos a partir da 

concessão, e a amortização relativa ao período findo em 31 

de dezembro de 2007 no montante de R$ 1.260 (R$ 949 em 

2006) foi registrada como despesa operacional do exercício.

23. beNefíCioS A emPRegADoS e PLANo De 

PReViDêNCiA PRiVADA (Consolidado)

a) ultrAPreV - Associação de Previdência Complementar

Em agosto de 2001, a Sociedade e suas controladas (exceto as 

controladas adquiridas do Grupo Ipiranga) passaram a oferecer 

um plano de previdência privada na modalidade de contribuição 

definida a seus empregados, administrado pela Ultraprev - 

Associação de Previdência Complementar. Nos termos do 

plano, a contribuição básica de cada empregado participante 

é calculada por meio da multiplicação de um percentual, 

que varia entre 0% e 11%, o qual é anualmente definido 

pelo participante, com base no seu salário. As sociedades 

patrocinadoras contribuem, em nome do participante, com 

um valor idêntico ao da contribuição básica deste. À medida 

que os participantes se aposentam, eles optam entre receber 

mensalmente: (i) um percentual, que varia entre 0,5% e 1,0%, 

sobre o fundo acumulado em seu nome na Ultraprev; ou (ii) 

um valor fixo mensal que esgotará o fundo acumulado em 

nome do participante em um prazo que varia entre 5 e 25 anos. 

Assim sendo, a Sociedade e suas controladas não assumem 

responsabilidade por garantir valores e prazos de recebimento 

de aposentadoria. Em 31 de dezembro de 2007, a Sociedade 

e suas controladas contribuíram com R$ 3.469 (R$ 3.337 

em 2006) à Ultraprev, valor contabilizado como despesa no 

resultado do exercício. O total de empregados vinculados ao 

plano em 31 de dezembro de 2007 atingiu 5.522 participantes 

ativos e 14 participantes aposentados. Adicionalmente, a 

Ultraprev possuía 1 participante ativo e 31 ex-funcionários 

recebendo benefícios conforme as regras de plano anterior.

 

As contraprestações acima incluem os juros pré-

fixados e serão atualizadas monetariamente pelo 

CDI, até as datas dos respectivos pagamentos. 

22. PLANo De AçõeS (Consolidado)

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 26 de 

novembro de 2003, foi aprovado plano de benefícios dos 

administradores da Sociedade e de suas controladas, que 

prevê: (i) a outorga inicial de usufruto sobre ações de emissão 

da Sociedade mantidas em tesouraria pelas controladas nas 

quais os administradores beneficiados estão registrados; e 

(ii) a transferência da propriedade das ações após decorridos 

entre cinco e dez anos da concessão inicial condicionada à 

não-interrupção do vínculo entre o administrador beneficiado 

e a Sociedade e suas controladas. O valor total concedido a 

executivos até 31 de dezembro de 2007, incluindo encargos 

tributários, foi de R$ 16.279 (R$ 12.263 em 2006). Tal valor está 

Imobilizado líquido de depreciação 19.160

Financiamento atualizado até 31 de dezembro de 2007 17.558

Circulante 7.654

não circulante 9.904

  2007

Os desembolsos futuros (contraprestações), assumidos em 

decorrência desses contratos, totalizam aproximadamente:

2008 7.724

2009 6.456

2010 3.480

2011       16 

 17.676

  2007

Os valores do imobilizado, líquido de depreciação, e do 

passivo correspondente a esses equipamentos, caso 

fossem capitalizados, estão abaixo demonstrados:
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b) Fundação Francisco martins Bastos

As controladas Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A., 

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e Refinaria de Petróleo 

Ipiranga S.A., juntamente com outras empresas que formavam o 

Grupo Ipiranga, são patrocinadoras da Fundação Francisco Martins 

Bastos, entidade própria de previdência privada complementar na 

modalidade de benefício definido, cujo plano de suplementação 

de aposentadoria é extensivo a todos os seus funcionários.

O plano de benefícios da FFMB foi criado em 1993. Inicialmente, 

foi constituído apenas o benefício básico (estruturado na 

modalidade de benefício definido) sendo que em julho de 

1998 implementou-se o benefício suplementar (estruturado 

como contribuição definida na fase de capitalização dos 

benefícios programáveis), cujo percentual de contribuição é 

aplicável sobre as eventuais remunerações variáveis.  O custeio 

do plano é rateado entre patrocinadoras e participantes.

De acordo com a Deliberação CVM nº 371/2000, a Ipiranga/

Refino, além do plano de aposentadoria, reconhece provisão 

para benefício pós-emprego relacionada a gratificação por 

tempo de serviço, indenização do Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço e plano de assistência médica e seguro de vida 

para aposentados elegíveis (“benefícios complementares”).

Os valores relacionados aos benefícios complementares 

e ao plano previdenciário foram apurados em avaliação 

atuarial anual, conduzida por atuário independente em 31 de 

dezembro de 2007 e estão reconhecidos nas demonstrações 

financeiras de acordo com a Deliberação CVM nº 371/2000.

A conciliação do passivo de benefícios pós-

emprego em 31 de dezembro é como segue:

Valor presente das obrigações cobertas (372.236)

Valor presente das obrigações descobertas (76.878)

Valor justo dos ativos 417.786

Ganhos atuariais não reconhecidas (62.604)

Passivo líquido de benefícios pós-emprego (93.932)

(-) Parcela de curto prazo (8.768)

Parcela de longo prazo (85.164)

Consolidado 

2007

A parcela dos ganhos ou perdas atuariais, a ser 

reconhecida como receita ou despesa, é o valor dos 

ganhos e perdas não reconhecidos que exceder, em 

cada exercício, ao maior dos seguintes limites:

(i) 10% do valor presente da obrigação 

atuarial total do benefício definido; e 

(ii) 10% do valor justo dos ativos do plano.

A parcela que exceder os limites será amortizada anualmente 

dividindo-se o seu montante pelo tempo médio remanescente de 

trabalho estimado para os empregados participantes do plano.

Os valores reconhecidos nas demonstrações 

dos resultados são conforme segue:

Custo do serviço corrente 10.005

Custo dos juros 47.540

Rendimento esperado dos ativos (46.990)

Amortização de perdas atuariais 665

Contribuições dos empregados (3.115)

total de despesas no ano    8.105

Consolidado 

2007

Os movimentos no passivo líquido de benefícios pós-emprego 

podem ser demonstrados como segue:

Passivo líquido no início do exercício (91.180)

Despesas no ano (8.105)

Contribuições reais da empresa no ano 5.080

Benefícios reais pagos no ano 4.357

Ajuste no valor presente das obrigações/efeito da redução (4.084)

Passivo líquido no final do exercício (93.932)

Consolidado 

2007
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As principais premissas atuariais utilizadas são conforme segue:

Taxa de desconto a valor presente da 

obrigação atuarial - 10,2% ao ano

Taxa de retorno de longo prazo esperada 

para os ativos - 10,2% ao ano

Taxa média de crescimento salarial projetada - 6,1% ao ano

Taxa de inflação (longo prazo) - 4,0% ao ano

Taxa de crescimento dos serviços médicos - 7,1% ao ano

Premissas biométricas utilizadas:

Tábua de mortalidade - AT 1983 Basic desagravada em 10%*

Tábua de rotatividade - Towers Perrin ajustada

Tábua de mortalidade de inválidos - RRB 1983

Tábua de entrada de invalidez - RRB 1944 modificada

(*) Para o benefício de seguro de vida foi utilizada a tábua de mortalidade CSO-80.

24. eVeNToS SUbSeqüeNTeS 

a) direito de retirada: incorporação de ações

Em 21 de janeiro de 2008, expirou o prazo para que os acionistas 

não controladores optassem pelo recesso, recebendo o preço de 

suas ações conforme estipulado nas assembléias extraordinárias da 

RPI, DPPI, CBPI e Ultrapar. Nenhum acionista exerceu esse direito.

b) mudança na legislação societária 

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei nº 11.638/07, 

que modifica certos dispositivos da Lei das Sociedades por Ações 

(Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976), visando a crescente 

harmonização das práticas contábeis adotadas no Brasil aos 

padrões contábeis internacionais (IFRS) derivados das normas 

emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB).

 

A Sociedade já adotava como prática divulgar a Demonstração 

do Fluxo de Caixa e a Demonstração do Valor Adicionado, e está 

analisando os impactos das alterações introduzidas pela nova lei 

nas suas demonstrações financeiras. A administração acredita que 

os principais impactos referentes à adoção da nova lei e do IFRS 

consistirão na criação de novos subgrupos de contas contábeis, 

aplicação de novos critérios para classificação e avaliação de 

instrumentos financeiros e aplicação do ajuste ao valor presente 

para as operações ativas e passivas de longo prazo e para as 

relevantes de curto prazo. Os eventuais impactos das alterações 

introduzidas pela nova lei serão reconhecidos no decorrer de 2008.
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O Conselho Fiscal da Ultrapar Participações S.A., em 

cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou 

o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 

(controladora e consolidado) referentes ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2007. Com base 

nos exames efetuados e considerando o parecer, sem 

ressalvas, dos auditores independentes, KPMG Auditores 

Parecer do Conselho fiscal da Ultrapar 

Participações S.A.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2008

Independentes, datado de 11 de fevereiro de 2008, 

inclusive quanto às demonstrações complementares não 

obrigatórias, opina que os referidos documentos, bem 

como o orçamento de capital para 2008 e a proposta 

da destinação do lucro líquido do período, incluindo 

a distribuição de dividendos, estão em condições de 

serem aprovadas pela Assembléia Geral Ordinária.

Flavio César Maia Luz
Conselheiro

Wolfgang Eberhard Rohrbach
Conselheiro

John Michael Streithorst
Conselheiro

Mario Probst
Conselheiro

Raul Murgel Braga
Conselheiro
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