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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Prezados Acionistas,
É com prazer que convidamos V.Sas. a participar da Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia”) da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”), convocada para o
dia 31 de janeiro de 2014, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro
Luís Antônio, n.º 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil, nos termos do
respectivo Edital de Convocação, a ser publicado em 20, 23 e 26 de dezembro de 2013 no
jornal Valor Econômico e em 20, 21 e 28 de dezembro de 2013 no Diário Oficial do Estado de
São Paulo, bem como disponibilizado no site da Companhia (www.ultra.com.br).

PAULO G. A. CUNHA
Presidente do Conselho de Administração
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MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE
Prezados Acionistas,
A elaboração do presente Manual para Participação de Acionistas (“Manual”) está alinhada à
filosofia da Companhia voltada para a melhoria contínua de suas práticas de governança
corporativa, incluindo a qualidade e facilidade das informações prestadas aos nossos acionistas.
O presente documento visa a apresentar as propostas da administração, esclarecer e orientar
V.Sas. acerca das deliberações a serem tomadas e procedimentos necessários ao seu
comparecimento e representação para participação na Assembleia de 31 de janeiro de 2014 da
Ultrapar, consolidando em um único documento todos os materiais disponibilizados pela
Ultrapar para a Assembleia.
Gostaria de informar também que, além das informações divulgadas, a área de Relações com
Investidores da Ultrapar estará disponível para esclarecimentos adicionais através do e-mail
invest@ultra.com.br ou telefone +55 11 3177-7014.

THILO MANNHARDT
Diretor Presidente
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CONVITE
DATA
31 de janeiro de 2014
HORÁRIO
14:00h
LOCAL
Sede da Companhia
Av. Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343
Bela Vista – 01317-910
São Paulo – SP
COMO CHEGAR
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.256.439/0001- 39

NIRE 35.300.109.724

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Ultrapar
Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) que se realizará no dia 31 de janeiro de 2014,
às 14h, na sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343, 9º andar, na
Cidade e Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fim de discutir e deliberar sobre a proposta de
incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e
Cosméticos S.A. (“Extrafarma”), com a consequente conversão da Extrafarma em subsidiária
integral da Companhia (“Incorporação de Ações”), incluindo-se na Ordem do Dia:
(i)

o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Imifarma Produtos

Farmacêuticos S.A. pela Ultrapar Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”);
(ii)

a ratificação da nomeação e da contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial

Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.527.788/0001-31,
como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação econômica das
ações da Extrafarma, para os fins do aumento de capital da Companhia decorrente da
Incorporação de Ações, nos termos do artigo 226 e na forma do artigo 8º, ambos da Lei nº
6.404/76 (“Laudo de Avaliação”);
(iii)

o Laudo de Avaliação;

(iv)

o aumento do capital social da Companhia decorrente da Incorporação de Ações e a

emissão de novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal;
(v)

a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o

aumento de capital social decorrente da Incorporação de Ações;
(vi)

a emissão de bônus de subscrição, conforme previsto no Protocolo de Justificação; e

(vii)

a autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as

providências necessárias visando a formalizar a Incorporação de Ações, inclusive perante as
repartições públicas competentes e terceiros em geral.
Participação na Assembleia

Poderão participar da Assembleia, acionistas titulares de ações da Companhia (incluídas aquelas
sob a forma de American Depositary Receipts (“ADRs”), por si, seus representantes legais ou
procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos no artigo
12 do Estatuto Social da Companhia, apresentando os documentos que se especificam nos itens

Acionista Pessoa Física, Acionista Pessoa Jurídica e Fundos de Investimento abaixo. A qualidade
de acionista será comprovada pela apresentação de declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de
ações de que constavam como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da Assembleia.
Os detentores de ADRs serão representados na Assembleia pelo custodiante das ações que
lastreiam os ADRs, nos termos do contrato de depósito de 16 de setembro de 1999, conforme
alterado (“Contrato de Depósito”). Os procedimentos para o exercício do voto com relação aos
ADRs serão especificados em comunicação a ser encaminhada aos detentores de ADRs pelo
depositário, nos termos do Contrato de Depósito. Os acionistas poderão constituir procurador,
com mandato outorgado há menos de um ano, que seja acionista, administrador, advogado,
instituição financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente condôminos.

Acionista Pessoa Física
•

Original ou cópia autenticada de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH,
carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas ou passaporte, no caso de
estrangeiro); e

•

Original ou cópia autenticada de instrumento de procuração, se aplicável, e documento
de identificação com foto do procurador.

Acionista Pessoa Jurídica
•

Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação
societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou
procuração);

•

Original ou cópia autenticada de documento de identificação com foto(s) do(s)
representante(s) legal(is); e

•

Original ou cópia autenticada de instrumento de procuração, se aplicável, e documento
de identificação com foto do procurador.

Fundos de Investimentos
•

Comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou
jurídica que o represente na Assembleia ou que tenha outorgado poderes ao
procurador;

•

Ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante
que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e

•

Caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos
listados no item “Acionista Pessoa Jurídica” deverão ser apresentados à Companhia.

Tais documentos deverão ser encaminhados ao Departamento de Relações com Investidores
até as 14:00h do dia 29.01.14.
Disponibilização de Documentos e Informações
Nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009 e da Instrução CVM nº 319,
de 03.12.1999, os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas, bem
como outros relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia, foram apresentados
à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do Sistema IPE, e encontram-se à
disposição no site da CVM (www.cvm.gov.br), na sede social da Companhia, no site da
BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e
no site da Companhia (www.ultra.com.br), onde consta inclusive o Manual da Assembleia Geral
Extraordinária.
São Paulo, 19 de dezembro de 2013.

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

PROCEDIMENTOS E PRAZOS
Os documentos a serem apresentados estão especificados no Edital de Convocação da
Assembleia.
Esclarecemos que, no caso de fundos de investimento e pessoas jurídicas estrangeiras, não
será necessária a tradução juramentada se a língua de origem do documento for inglês ou
espanhol.
A Ultrapar, visando facilitar a representação de seus acionistas na Assembleia (excluídos os
titulares de ações ordinárias sob a forma de ADRs), disponibiliza, ao final deste Manual, modelo
de procuração a ser outorgada aos advogados ali indicados para representá-los na Assembleia,
sem qualquer ônus e com observância estrita ao mandato que lhe for outorgado. Caso os
acionistas (excluídos os titulares de ações ordinárias sob a forma de ADRs) optem por fazer-se
representar na Assembleia conforme modelo disponibilizado pela Companhia, deverão incluir na
procuração todos os procuradores listados no modelo de procuração.
Solicita-se que tais documentos sejam encaminhados ao Departamento de Relações com
Investidores, na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 8º andar,
CEP 01317-910, na cidade e estado de São Paulo, até as 14:00h do dia 29.01.2014.
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DIREITO DE VOTAR NA ASSEMBLEIA
Todos os acionistas da Ultrapar (incluídos os titulares de ações ordinárias sob a forma de ADRs)
poderão votar em todas as matérias da ordem do dia. Cada ação ordinária dá direito a um voto
nas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA MATÉRIA A SER SUBMETIDA EM
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.256.439/0001- 39

NIRE 35.300.109.724

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Em atendimento ao disposto nos Artigos 11, 14, 15 e 21 da Instrução CVM nº. 481, de 17 de
dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481/09”)

Srs. Acionistas,
A Administração da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) vem apresentar aos
Srs. acionistas a presente Proposta da Administração (“Proposta da Administração”), acerca das
matérias constantes da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em
primeira convocação, em 31 de janeiro de 2014, às 14:00h.
A administração da Ultrapar propõe a aprovação da incorporação, pela Companhia, da
totalidade das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.,
sociedade anônima fechada, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Travessa
Quintino Bocaiuva, nº 381, CEP 66053-240, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ/MF) sob o nº 04.899.316/0001-18 (“Extrafarma” e, em conjunto com a Ultrapar, as
“Companhias”), com a consequente conversão da Extrafarma em subsidiária integral da
Ultrapar (“Incorporação de Ações”), nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de Emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Ultrapar
Participações S.A., firmado pelas administrações das Companhias em 17 de dezembro de 2013
(“Protocolo e Justificação”).
De forma a implementar a Incorporação de Ações, a administração da Companhia propõe (i) a
aprovação do Protocolo e Justificação; (ii) a ratificação da contratação e nomeação da Ernst &
Young Assessoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 59.527.788/0001-31 (“Empresa Avaliadora”), como sociedade especializada responsável pela
elaboração do laudo de avaliação econômica das ações da Extrafarma, para os fins do aumento
de capital da Companhia decorrente da Incorporação de Ações, nos termos do artigo 226 e na
forma do artigo 8º, ambos da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação”); (iii) a aprovação do Laudo
de Avaliação; (iv) a aprovação do aumento do capital social da Companhia decorrente da
Incorporação de Ações e a emissão de novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal;
(v) a aprovação da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir
o aumento de capital social decorrente da Incorporação de Ações; (vi) a emissão de bônus de
subscrição, conforme previsto no Protocolo e Justificação; e (vii) a autorização aos

administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando a
formalizar a Incorporação de Ações, inclusive perante as repartições públicas competentes e
terceiros em geral.
Para os fins da Instrução CVM 481/09, a administração da Ultrapar disponibiliza, nos anexos à
presente Proposta da Administração: (i) as informações relativas à alteração do Estatuto Social
da Companhia, nos termos do Artigo 11 da Instrução CVM 481/09 (Anexo I); (ii) as
informações relativas ao aumento do capital social da Companhia, nos termos do Anexo 14 da
Instrução CVM 481/09 (Anexo II); (iii) as informações relativas à emissão de bônus de
subscrição pela Companhia, nos termos do Anexo 15 da Instrução CVM 481/09 (Anexo III); e
(iv) as informações relativas à Empresa Avaliadora, nos termos do Anexo 21 da Instrução CVM
481/09 (Anexo IV).
São Paulo, 19 de dezembro de 2013.

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

ANEXO I
(Conforme Artigo 11 da Instrução CVM 481/09)
Informações relativas à alteração do Estatuto Social da Companhia.

1.

Relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e analisando os
seus efeitos jurídicos e econôm icos:

REDAÇÃO ATUAL
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2. Cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações propostas.

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Objeto e Duração
Artigo 1º. A Companhia é uma sociedade de capital autorizado, denominada ULTRAPAR
PARTICIPAÇÕES S.A..
Parágrafo Único.

Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem

denominado Novo Mercado, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do
Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto a aplicação de capitais próprios no comércio, na
indústria, na agricultura e na prestação de serviços, mediante a subscrição ou aquisição de
ações ou quotas de sociedades.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
Capital Social e Ações
Artigo 5º. O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 3.696.772.957,32 (três bilhões
seiscentos e noventa e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e
sete reais e trinta e dois centavos)R$ 3.838.686.104,00 (três bilhões, oitocentos e trinta e oito
milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e quatro reais), dividido em 544.383.996
(quinhentos e quarenta e quatro milhões, trezentas e oitenta e três mil, novecentas e noventa e
seis)556.405.096 (quinhentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentas e cinco mil e noventa e
seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo vedada a emissão de ações
preferenciais e de partes beneficiárias.
§1º Todas as ações de emissão da Companhia são escriturais e mantidas em conta de depósito,
junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em nome
de seus titulares, sem emissão de certificados.
§2º O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações
escriturais, poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição escrituradora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.

Artigo 6º. A Companhia está autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de
800.000.000 (oitocentos milhões) de ações ordinárias, por deliberação do Conselho de
Administração, independentemente de reforma estatutária.
Artigo 7º. A subscrição e a integralização de ações de emissão da Companhia obedecerão aos
critérios estabelecidos neste Artigo:
a) até o limite do capital autorizado, a emissão, a quantidade, o preço e o prazo de
integralização de ações a serem emitidas pela Companhia serão estabelecidos pelo Conselho de
Administração;
b) a deliberação de aumento de capital para integralização em bens, que não sejam créditos
em moeda corrente, será privativa da Assembleia Geral; e
c) na emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por
ações em oferta pública de aquisição de controle, o Conselho de Administração poderá excluir o
direito de preferência para os antigos acionistas ou reduzir o prazo de seu exercício.
Artigo 8º. A Companhia poderá outorgar opções de compra de ações nos termos de planos de
outorga de opção de compra de ações, aprovados pela Assembleia Geral, a favor de
administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou às
sociedades sob seu controle, direto ou indireto.
Artigo 9º. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
CAPÍTULO III
Assembleias Gerais
Artigo 10. A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho de Administração ordinariamente
dentro dos 04 (quatro) primeiros meses após o encerramento do exercício social e,
extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia o exigirem.
§ 1º Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais deverão ser
colocados à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publicação do
primeiro anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação
vigente exigirem sua disponibilização em prazo maior.
§ 2º A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por
quem este indicar. Na ausência do Presidente e de indicação deste, a Assembleia Geral será
presidida pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou por quem este indicar. O
Presidente da Mesa escolherá um dos presentes para secretariá-lo.
§ 3º Caberá exclusivamente ao Presidente da Mesa, observadas as normas estabelecidas pelo
presente Estatuto, a condução dos trabalhos relacionados à eleição de membros do Conselho
de Administração, inclusive qualquer decisão relativa ao número de votos de cada acionista.

Artigo 11. Antes de instalar-se a Assembleia Geral, os acionistas devidamente identificados
assinarão o Livro de Presença de Acionistas, de que constarão seu nome e a quantidade de
ações de que forem titulares.
§ 1º A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo Presidente da Mesa no momento da
instalação da Assembleia Geral.
§ 2º Os acionistas que comparecerem à Assembleia Geral após a sua instalação poderão
participar da reunião, mas não terão direito de votar em qualquer deliberação social.
Artigo 12. Na Assembleia Geral serão observados, pela Companhia e pela mesa, além dos
procedimentos e requisitos previstos em lei, os seguintes requisitos formais de participação:
a) Até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral: (i) todos os acionistas deverão
enviar à Companhia declaração da instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da
instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no
máximo, 3 (três) dias antes da Assembleia Geral; e (ii) os acionistas representados por
procuradores deverão enviar à Companhia a respectiva procuração;
b) Os acionistas constituídos sob a forma de fundos de investimento deverão enviar à
Companhia, no mesmo prazo referido no item (a) acima: (i) comprovação da qualidade de
administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia
Geral, ou que tenha outorgado os poderes ao procurador; (ii) ato societário do administrador
pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia Geral ou a
quem tenha outorgado a procuração; e (iii) caso o representante ou procurador seja pessoa
jurídica, os mesmos documentos referidos na alínea (ii) deste item, a ele relativos;
c) Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados por cópia, sendo
certo que os originais dos documentos referidos no item (a), dispensado o reconhecimento de
firma, deverão ser exibidos à Companhia até a instalação da Assembleia Geral;
d) A Companhia adotará, na fiscalização da regularidade documental da representação do
acionista, o princípio da boa-fé, presumindo verdadeiras as declarações verossímeis que lhe
forem feitas, vedada, contudo, a participação na assembleia de acionistas que não tenham
apresentado a respectiva procuração outorgada a seus representantes, ou a declaração do
custodiante, quando as ações constem como de titularidade de instituição custodiante; e
e) Verificando-se que acionistas que tenham comparecido à Assembleia Geral (i) não estavam
corretamente representados; ou (ii) não eram titulares da quantidade de ações declarada,
incumbe à Companhia notificá-los, dando ciência de que, independentemente de realização de
nova Assembleia Geral, a Companhia desconsiderará os votos de tais acionistas, que
responderão pelas perdas e danos que seus atos tiverem causado.
Artigo 13. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria de votos dos
presentes, não se computando os votos em branco, ressalvadas as exceções previstas em lei.

Artigo 14. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será
assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes.
Artigo 15. A Assembleia Geral fixará o montante da remuneração global dos membros do
Conselho de Administração e dos diretores, especificando a parcela de tal montante a ser
atribuída a cada órgão.
§ 1º Observado o montante estabelecido pela Assembleia Geral, na forma do caput deste Artigo
e as competências do Comitê de Remuneração previstas no Artigo 42 deste Estatuto, o
Conselho de Administração fixará a remuneração a ser atribuída ao Diretor Presidente e, por
recomendação deste, aos demais membros da Diretoria.
§ 2º Os membros do Conselho de Administração e os diretores poderão ter participação nos
lucros na forma da lei.
CAPÍTULO IV
Administração - Normas Gerais
Artigo 16. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria.
Parágrafo Único. A investidura dos administradores, que independerá de caução, dar-se-á pela
assinatura de termo de posse. A posse dos administradores estará condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores de que trata o Regulamento do Novo
Mercado e à Política de Divulgação e Negociação adotada pela Companhia.
CAPÍTULO V
Conselho de Administração
Seção I – Composição
Artigo 17. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 05 (cinco) e, no máximo,
09 (nove) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado
de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
§ 1º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da
Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
§ 2º O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá, dentre outras
matérias que forem julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento, direitos e deveres
dos seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e demais órgãos sociais.
§ 3º Somente podem ser eleitas para integrar o Conselho de Administração, salvo dispensa da
Assembleia Geral, as pessoas que, além dos requisitos legais e regulamentares e ilibada
reputação, não ocupem cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia ou de suas controladas, e não tenham, nem representem, interesse conflitante com
o da Companhia ou com o de suas controladas, presumindo-se ter interesse conflitante com o
da Companhia a pessoa que, cumulativamente: (i) tenha sido eleita por acionista que também

tenha eleito conselheiro de administração em sociedade concorrente; e (ii) mantenha vínculo de
subordinação com o acionista que o elegeu.
§ 4º Respeitado o disposto no caput deste Artigo, o número de membros que integrarão o
Conselho de Administração em cada gestão deverá ser fixado em cada Assembleia Geral, cuja
ordem do dia seja a eleição dos membros do Conselho de Administração, devendo tal matéria
ser encaminhada pelo Presidente da Mesa.
Artigo 18. A composição do Conselho de Administração terá obrigatoriamente a participação
de, no mínimo, 30% (trinta por cento) de Conselheiros Independentes.
§ 1º Serão considerados Conselheiros Independentes aqueles que atendam aos critérios de
independência fixados no Regulamento do Novo Mercado.
§ 2º Serão também considerados Conselheiros Independentes aqueles eleitos na forma do
Artigo 141, Parágrafo 4º da Lei n.º 6.404/76.
§ 3º Quando, em decorrência da observância do percentual referido no caput deste Artigo,
resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número
inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos);
ou (ii) imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 0,5 (cinco décimos).
Artigo 19. Os membros do Conselho de Administração que deixem de preencher, por fato
superveniente ou desconhecido à época de sua eleição, os requisitos estabelecidos no Artigo 17
acima, devem ser imediatamente substituídos.
Parágrafo Único. A mesma providência prevista no caput deste Artigo deverá ser adotada caso
algum dos Conselheiros Independentes deixe de atender os requisitos de independência
previstos no Artigo 18 e, por força disto, deixe de ser observado o percentual de 30% (trinta
por cento) estabelecido no mesmo Artigo.
Seção II – Eleição
Artigo 20. Ressalvado o disposto no Artigo 21, a eleição dos membros do Conselho de
Administração dar-se-á pelo sistema de chapas.
§ 1º Na eleição de que trata este Artigo, somente poderão concorrer as chapas: (a) indicadas
pelo Conselho de Administração; ou (b) que sejam indicadas, na forma prevista no Parágrafo 3º
deste Artigo, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.
§ 2º O Conselho de Administração deverá, na data da convocação da Assembleia Geral
destinada a eleger os membros do Conselho de Administração, disponibilizar na sede da
Companhia declaração assinada por cada um dos integrantes da chapa por ele indicada,
contendo: (a) sua qualificação completa; (b) descrição completa de sua experiência profissional,
mencionando

as

atividades

profissionais

anteriormente

desempenhadas,

bem

como

qualificações profissionais e acadêmicas; e (c) informações sobre processos disciplinares e
judiciais transitados em julgado em que tenha sido condenado, como também informação, se

for o caso, da existência de hipóteses de impedimento ou conflito de interesses previstas no
Artigo 147, Parágrafo 3° da Lei nº 6.404/76.
§ 3º Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor outra chapa para concorrer
aos cargos no Conselho de Administração deverão, com antecedência de, pelo menos, 05
(cinco) dias em relação à data marcada para a Assembleia Geral, encaminhar ao Conselho de
Administração declarações assinadas individualmente pelos candidatos por eles indicados,
contendo as informações mencionadas no Parágrafo anterior, cabendo ao Conselho de
Administração providenciar a divulgação imediata, por meio de aviso inserido na página da
Companhia na rede mundial de computadores e encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM
e para a BM&FBOVESPA, da informação de que os documentos referentes às demais chapas
apresentadas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
§ 4º Os nomes indicados pelo Conselho de Administração ou por acionistas deverão ser
identificados, em sendo o caso, como candidatos a Conselheiros Independentes, observado o
disposto no Artigo 18 acima.
§ 5º A mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo
Conselho de Administração.
§ 6º Cada acionista somente poderá votar em uma chapa, sendo declarados eleitos os
candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.
Artigo 21. Na eleição dos membros do Conselho de Administração é facultado aos acionistas
requerer, na forma da lei, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia Geral.
§ 1º A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, deverá divulgar, por meio de
aviso inserido em sua página na rede mundial de computadores e encaminhado, por meio
eletrônico, para a CVM e para a BM&FBOVESPA, a informação de que a eleição se dará pelo
processo do voto múltiplo.
§ 2º Instalada a Assembleia Geral, a mesa promoverá, à vista das assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas e do número de ações de titularidade dos acionistas presentes,
o cálculo do número de votos que caberão a cada acionista.
§ 3º Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de voto
múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas e serão candidatos a membros do Conselho de
Administração os integrantes das chapas de que trata o Artigo 20, bem como os candidatos que
vierem a ser indicados por acionista presente, desde que sejam apresentadas à Assembleia
Geral as declarações assinadas por estes candidatos, com o conteúdo referido no Parágrafo 2º
do Artigo 20 deste Estatuto.
§ 4º Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um único candidato
ou distribuí-los entre vários, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade
de votos.

§ 5º Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova
votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista
em função do número de cargos a serem preenchidos.
§ 6º Sempre que a eleição tiver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, a destituição de
qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral importará destituição
dos demais membros, procedendo-se a nova eleição.
§ 7º Caso a Companhia venha a estar sob controle de acionista ou grupo controlador, conforme
definido no Artigo 116 da Lei n° 6.404/76, acionistas representando 10% (dez por cento) do
capital social poderão requerer, na forma prevista no Parágrafo 4º do Artigo 141 da Lei nº
6.404/76, que a eleição de um dos membros do Conselho de Administração seja feita em
separado, não sendo aplicável a tal eleição as regras previstas no Artigo 20 acima.
Artigo 22. Caso seja eleito conselheiro residente e domiciliado no exterior, sua posse fica
condicionada à constituição de procurador, residente e domiciliado no país, com poderes para
receber citação em ação que venha a ser proposta contra ele, com base na legislação
societária. O prazo de validade da procuração será de, pelo menos, 03 (três) anos após o
término do prazo de gestão do respectivo conselheiro.
Artigo 23. O Conselho de Administração elegerá, dentre seus membros, seu Presidente e seu
Vice-Presidente, devendo tal eleição ocorrer na primeira reunião após a posse dos conselheiros
ou na primeira reunião seguinte à ocorrência de vacância desses cargos.
Seção III – Reuniões e Substituições
Artigo 24. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 03 (três)
meses e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por quaisquer 02
(dois) conselheiros.
§ 1º A convocação das reuniões do Conselho de Administração dar-se-á por escrito, por meio
de carta, telegrama, fax, e-mail ou outra forma que permita a comprovação do recebimento da
convocação pelo destinatário, e deverá conter, além do local, data e hora da reunião, a ordem
do dia.
§ 2º As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com, no mínimo, 03 (três)
dias de antecedência. Independentemente das formalidades de convocação, será considerada
regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração.
§ 3º Em caso de urgência, o Presidente do Conselho de Administração poderá convocar reunião
do Conselho de Administração com prazo menor de antecedência que aquele previsto no
Parágrafo 2º deste Artigo, sendo certo que neste caso a reunião somente se instalará com a
presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros eleitos.
§ 4º Os conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por
intermédio de conferência telefônica, vídeo-conferência ou por qualquer outro meio de
comunicação que permita a identificação do conselheiro e a comunicação simultânea com todas

as demais pessoas presentes à reunião. Nesse caso, os conselheiros serão considerados
presentes à reunião e deverão assinar a correspondente ata.
Artigo 25. Salvo o disposto no Parágrafo 3º do Artigo 24, a reunião do Conselho de
Administração instalar-se-á com a presença da maioria dos conselheiros, sendo um deles o
Presidente ou Vice-Presidente e as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo
ao Presidente ou na sua ausência, ao Vice-Presidente, além de seu voto, o de desempate.
Parágrafo Único. No caso de ausência ou impedimento temporário do Presidente do Conselho,
suas funções serão exercidas, em caráter temporário, pelo Vice-Presidente ou por outro
membro do Conselho por ele indicado.
Artigo 26. Nenhum membro do Conselho de Administração poderá ter acesso a informações,
participar de deliberações e discussões do Conselho de Administração ou de quaisquer órgãos
da administração, exercer o voto ou, de qualquer forma, intervir nos assuntos em que esteja,
direta ou indiretamente, em situação de interesse conflitante com os interesses da Companhia,
nos termos da lei.
Artigo 27. Ressalvado o disposto no Parágrafo 6º do Artigo 21, ocorrendo vacância no cargo de
membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros
remanescentes e servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, quando deverá ser eleito
novo conselheiro para completar o mandato do substituído. Ocorrendo vacância da maioria dos
cargos do Conselho de Administração, deverá ser convocada, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias contados do evento, Assembleia Geral para eleger os substitutos, os quais deverão
completar o mandato dos substituídos.
Seção IV – Competência
Artigo 28. Compete ao Conselho de Administração:
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e das sociedades sob seu controle;
b) eleger e destituir os diretores da Companhia, designando entre eles o Diretor Presidente e o
Diretor de Relação com Investidores, e fixar-lhes as atribuições;
c) fiscalizar a gestão dos diretores; examinar a qualquer tempo os livros e papéis da
Companhia; solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração pela
Companhia ou pelas sociedades sob seu controle;
d) manifestar-se sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, submetendo-as à aprovação da Assembleia Geral;
e) fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Diretor Presidente e,
por recomendação deste, dos demais membros da Diretoria;

f) definir os critérios gerais de remuneração e política de benefícios dos administradores e
funcionários de escalão superior da Companhia e, sempre que julgar necessário, das sociedades
sob seu controle, considerada a proposta do Comitê de Remuneração;
g) outorgar opções de compra de ações nos termos do Artigo 8º deste Estatuto;
h) convocar as Assembleias Gerais;
i) apresentar à Assembleia Geral chapa para eleição dos membros do Conselho de
Administração na forma do Artigo 20 deste Estatuto;
j) propor à Assembleia Geral a destinação do saldo do lucro líquido ajustado do exercício a que
se refere a letra “d” do Artigo 55 deste Estatuto;
k) aprovar o levantamento de demonstrações financeiras em períodos inferiores ao exercício
social, a distribuição de dividendos com base em tais demonstrações financeiras ou
intermediários, bem como o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, nos termos
da legislação aplicável;
l) deliberar sobre a emissão de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição,
dentro do limite do capital autorizado da Companhia;
m) submeter à Assembleia Geral propostas versando sobre fusão, cisão, incorporação,
incorporação de ações ou dissolução da Companhia, bem como acerca de reforma deste
Estatuto;
n) autorizar a aquisição de ações da Companhia para permanência em tesouraria,
cancelamento ou posterior alienação, observadas as disposições legais aplicáveis;
o) aprovar a emissão para subscrição pública, de notas promissórias comerciais pela Companhia
ou por sociedades sob seu controle;
p) aprovar a prática dos seguintes atos, pela Companhia ou por suas controladas, sempre que o
valor da operação exceder 3% (três por cento) do patrimônio líquido da Companhia: (i)
aquisição, alienação ou oneração de bens; (ii) outorga de garantias; (iii) endividamento ou
renúncia a direitos; (iv) investimento ou projeto de investimento; e (v) aquisição ou alienação
de participação societária, direta ou indireta, inclusive através de consórcio ou sociedade em
conta de participação;
q) aprovar a celebração de acordos de acionistas pela Companhia ou por suas controladas;
r) escolher e destituir os auditores independentes, considerada a manifestação do Comitê de
Auditoria;
s) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para
a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia em caso de cancelamento de

registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma prevista no Parágrafo 2º do
Artigo 48 deste Estatuto;
t) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição
de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio
fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de
aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta
pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à
liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de
aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados
pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis estabelecidas
pela CVM; e
u) deliberar sobre outras matérias não reguladas neste Estatuto, resolvendo os casos omissos.
Artigo 29. Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
a) convocar a Assembleia Geral, sempre que deliberado pelo Conselho de Administração ou,
excepcionalmente, por iniciativa própria, caso em que deverá comunicar a convocação, em
seguida, aos demais conselheiros;
b) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
c) comunicar as datas das reuniões ordinárias e supervisionar os serviços administrativos do
órgão; e
d) transmitir as deliberações do Conselho à Diretoria e orientá-la em seu cumprimento.
Artigo 30.

Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas ausências e

impedimentos ocasionais e, em caso de vaga, substituí-lo até a data de eleição do novo titular.
CAPÍTULO VI
Diretoria
Artigo 31. A Diretoria será composta de 04 (quatro) a 08 (oito) diretores, acionistas ou não,
residentes no país, eleitos pelo Conselho de Administração, sem designação específica, com
exceção do Diretor Presidente e do Diretor de Relação com Investidores.
Parágrafo Único. O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos cargos até
eleição e posse de seus substitutos, será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.
Artigo 32. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas
decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quorum de instalação de
metade dos membros eleitos, cabendo ao Diretor Presidente, além de seu voto, o de
desempate.

Artigo 33. Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da
Companhia e à gestão dos negócios sociais, podendo abrir e encerrar filiais, escritórios ou
outros estabelecimentos e dependências em qualquer parte do país ou do exterior, observadas
as diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração.
§ 1º Os atos que se destinem a produzir efeitos perante terceiros serão assinados por dois
diretores em conjunto, ou um diretor e um procurador, ou dois procuradores, com poderes
especiais.
§ 2º A Companhia poderá, por dois de seus diretores, constituir mandatários, especificando na
procuração a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não
excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes da cláusula ad judicia,
cuja validade poderá ser por prazo indeterminado.
§ 3º A Diretoria poderá, excepcionalmente, autorizar a representação da Companhia por um
único diretor ou um procurador constituído especialmente, discriminando, na ata da reunião, a
finalidade e limite dos poderes outorgados.
Artigo 34. Compete ao Diretor Presidente:
a) dirigir, orientar e coordenar as atividades da Companhia;
b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; e
c) representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente.
Artigo 35. Compete ao diretor que exercer a função de Diretor de Relações com Investidores a
prestação de informações aos investidores, à CVM e à bolsa de valores ou mercado de balcão
onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia, bem como manter atualizado o
registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às
demais exigências dessa regulamentação, além de exercer as atribuições que lhe forem
cometidas pelo Conselho de Administração.
Artigo 36. Os diretores sem denominação específica, além de suas atribuições estatutárias,
desempenharão os misteres que lhes forem cometidos pelo Conselho de Administração.
Artigo 37. Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o seguinte:
a) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias, do
Diretor Presidente caberá ao Presidente do Conselho de Administração indicar seu substituto
entre os membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as
funções de Diretor Presidente até o retorno deste ou a próxima reunião do Conselho de
Administração, o que ocorrer primeiro; e
b) em caso de vaga de diretor poderá ser ele substituído, até a próxima reunião do Conselho de
Administração, por outro diretor apontado pelo Diretor Presidente.

CAPÍTULO VII
Órgãos Auxiliares da Administração
Artigo 38. A Companhia terá, obrigatoriamente, os seguintes comitês de assessoramento ao
Conselho de Administração:
Comitê de Auditoria; e
Comitê de Remuneração.
§ 1º O Conselho de Administração poderá criar comitês adicionais para o assessoramento da
administração da Companhia, com objetivos restritos e específicos e com prazo de duração,
designando os seus respectivos membros.
§ 2º Serão aplicáveis aos membros do Comitê de Auditoria, do Comitê de Remuneração e dos
demais comitês adicionais que venham a ser criados pelo Conselho de Administração para o
assessoramento da administração da Companhia, as mesmas obrigações e vedações impostas
pela lei, por este Estatuto e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da
Companhia.
Seção I – Comitê de Auditoria
Artigo 39. Observado o disposto nos Artigos 41 e 43, o Comitê de Auditoria será formado por
03 (três) membros, dos quais, no mínimo, 02 (dois) serão membros externos e independentes
(“Membros Externos”).
§ 1º Os membros do Comitê de Auditoria devem ser eleitos pelo Conselho de Administração e
preencher os requisitos aplicáveis aos Conselheiros Independentes, conforme estabelecido no
Artigo 18 deste Estatuto.
§ 2º Os Membros Externos do Comitê de Auditoria deverão atender aos seguintes requisitos:
a) não integrar o Conselho de Administração da Companhia ou de suas controladas; e
b) possuir conhecimento ou experiência em auditoria, controles, contabilidade, tributação, ou
das normas aplicáveis às companhias abertas, no que se refere à adequada elaboração de suas
demonstrações financeiras.
Artigo 40. Os membros do Comitê de Auditoria serão eleitos pelo Conselho de Administração
para um mandato de 01 (um) ano, admitindo-se a recondução para sucessivos mandatos.
§ 1º No curso de seus mandatos, os membros do Comitê de Auditoria somente poderão ser
substituídos nas seguintes hipóteses:
a) morte ou renúncia;

b) ausência injustificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 06 (seis) reuniões alternadas
por ano; ou
c) decisão fundamentada do Conselho de Administração.
§ 2º Nos casos de vacância de cargos de membro do Comitê de Auditoria, competirá ao
Conselho de Administração eleger a pessoa que deverá completar o mandato do membro
substituído.
§ 3º Ao Comitê de Auditoria competirá:
a) propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes bem como a
substituição de tais auditores independentes;
b) analisar o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia e de
suas controladas, efetuando as recomendações que entender necessárias ao Conselho de
Administração;
c)

analisar

as

informações

trimestrais

e

as

demonstrações

financeiras

elaboradas

periodicamente pela Companhia;
d) avaliar a efetividade e a suficiência da estrutura de controles internos e dos processos de
auditoria interna e independente da Companhia e de suas controladas, inclusive tendo em vista
as disposições constantes do Sarbanes-Oxley Act, apresentando as recomendações de
aprimoramento de políticas, práticas e procedimentos que entender necessárias;
e) opinar, a pedido do Conselho de Administração, sobre as propostas dos órgãos de
administração, a serem submetidas à Assembleia Geral, relativas à modificação do capital
social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, orçamentos de capital, distribuição de
dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; e
f) opinar sobre as matérias que lhe sejam submetidas pelo Conselho de Administração, bem
como sobre aquelas que considerar relevantes.
§ 4º O Comitê de Auditoria deverá aprovar, por maioria de votos de seus membros, proposta
de Regimento Interno regulamentando as questões relativas a seu funcionamento, a ser
aprovado pelo Conselho de Administração.
Artigo 41. Caso o Conselho Fiscal venha a ser instalado na forma da Lei n.º 6.404/76 e do
Artigo 43 abaixo, o Conselho Fiscal exercerá todas as competências que são atribuídas ao
Comitê de Auditoria por este Estatuto, observando-se, em relação aos seus membros, todos os
requisitos e impedimentos previstos na legislação.
Parágrafo Único. O Comitê de Auditoria não funcionará no exercício social em que o Conselho
Fiscal tiver sido instalado.

Seção II – Comitê de Remuneração
Artigo 42. O Comitê de Remuneração deverá ser formado por 03 (três) membros do Conselho
de Administração, dos quais 02 (dois) deverão ser Conselheiros Independentes.
Parágrafo Único. Ao Comitê de Remuneração competirá:
a) propor ao Conselho de Administração, conforme proposta recebida do Diretor Presidente, e
revisar periodicamente, os parâmetros e diretrizes e a consequente política de remuneração e
demais benefícios a serem atribuídos aos administradores e funcionários de escalão superior da
Companhia e de suas controladas, aos membros dos comitês e demais órgãos de
assessoramento do Conselho;
b) propor ao Conselho de Administração, conforme proposta recebida do Diretor Presidente, a
remuneração global dos administradores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de
acionistas;
c) diligenciar para que a Companhia se prepare adequadamente e com a necessária
antecedência para a sucessão de seus executivos, particularmente do Diretor Presidente e dos
principais executivos; e
d) diligenciar e acompanhar as ações tomadas para garantir a adoção, pela Companhia, de um
modelo de competências e liderança, atração, retenção e motivação, alinhado com seus planos
estratégicos.

CAPÍTULO VIII
Conselho Fiscal
Artigo 43. A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros e igual
número de suplentes com as atribuições, competência e remuneração previstos em lei, com
mandato de 01 (um) ano, admitida a reeleição, e funcionará em caráter não permanente,
sendo instalado pela Assembleia Geral, nas hipóteses legais.
§ 1º Uma vez instalado o Conselho Fiscal, a posse de seus membros está condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal a que alude o Regulamento
do Novo Mercado e à Política de Divulgação e Negociação adotada pela Companhia.
§ 2º O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada trimestre e, extraordinariamente,
sempre que necessário, lavrando-se atas dessas reuniões em livro próprio.
§ 3º Serão aplicáveis aos seus membros as mesmas obrigações e vedações impostas pela lei,
por este Estatuto e pelo Regulamento do Novo Mercado aos administradores da Companhia.

CAPÍTULO IX
Ofertas Públicas
Seção I – Alienação de Controle
Artigo 44. A Alienação de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto por meio de
uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob
condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de
aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas, observando as condições e os prazos
previstos na legislação vigente, neste Estatuto e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a
lhes assegurar tratamento igualitário ao do Acionista Controlador Alienante.
§ 1º O Acionista Controlador Alienante não poderá transferir a propriedade de suas ações, nem
a Companhia poderá registrar qualquer transferência de ações enquanto o adquirente do
controle, ou aqueles que vierem a deter o Poder de Controle, não subscreverem o Termo de
Anuência dos Controladores de que trata o Regulamento do Novo Mercado.
§ 2º Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle da
Companhia poderá ser registrado em sua sede sem que seus signatários tenham subscrito o
Termo de Anuência a que se refere o Parágrafo acima.
§ 3º O adquirente do controle fica obrigado a, após a liquidação financeira da oferta pública a
que se refere o caput, tomar as medidas cabíveis para que , nos 06 (seis) meses subsequentes,
as Ações em Circulação representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do total das
ações de emissão da Companhia.
§ 4º No caso de alienação do controle de pessoa jurídica que detenha o Poder de Controle da
Companhia, deverá o Acionista Controlador Alienante declarar à BM&FBOVESPA o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que o comprove.
Artigo 45. A oferta pública a que se refere o Artigo 44 acima deverá ser também observada em
caso de cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação de
Controle da Companhia.
Seção II – Aquisição de Participação Relevante
Artigo 46. Qualquer pessoa, acionista ou não, que, por conta própria ou em Atuação Conjunta
com outra pessoa (“Adquirente de Participação Relevante”), venha a adquirir ou se tornar
titular, por meio de uma única operação ou por operações sucessivas, de ações de emissão da
Companhia representativas de 20% (vinte por cento) ou mais do seu capital social
(“Participação Relevante”), estará obrigado a efetivar uma oferta pública de aquisição das ações
pertencentes aos demais acionistas pelo maior valor por ação pago pelo Adquirente de
Participação Relevante nos 06 (seis) meses anteriores, devidamente atualizado pela Taxa
SELIC.

§1º Será lícito ao Adquirente de Participação Relevante deixar de formular a oferta pública de
que trata este Artigo desde que, cumulativa e tempestivamente: (a) comunique à Companhia
sua intenção de utilizar a faculdade prevista neste Parágrafo em até 48 (quarenta e oito) horas
contadas do momento em que se tornar titular da Participação Relevante; e (b) aliene em bolsa
de valores a quantidade de ações representativas do capital social da Companhia que exceda a
Participação Relevante, em até 30 (trinta) dias úteis contados da data da notificação de que
trata o item (a) deste Parágrafo.
§2º Para fins do cálculo do limite de 20% (vinte por cento) previsto no caput deste Artigo,
excluem-se as ações em tesouraria detidas pela Companhia.
§3º A oferta de que trata este Artigo não será obrigatória caso algum acionista, acionistas
unidos por acordo de voto registrado na Companhia, ou acionistas entre os quais haja relação
de controle ou que estejam sob controle comum, sejam titulares de mais da metade do capital
social no momento da aquisição da Participação Relevante, excluindo-se para efeitos deste
cálculo as ações em tesouraria detidas pela Companhia.
§4º A obrigação de realizar oferta de que trata o caput deste Artigo não incidirá caso incida a
obrigação de realizar a oferta de que trata o Artigo 44.
Seção III – Obrigação de Ressarcir
Artigo 47. Nas hipóteses das ofertas dos Artigos 44 e 46 deste Estatuto, o ofertante ficará
obrigado a pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço
da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida pelo ofertante em bolsa nos
06 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder de Controle ou da Participação
Relevante, conforme o caso, devidamente atualizado pela Taxa SELIC até a data do
pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam
ações da Companhia nos pregões em que o ofertante realizou as aquisições, proporcionalmente
ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a
distribuição, nos termos de seus regulamentos.
Seção IV – Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
e Saída do Novo Mercado
Artigo 48. Caso os acionistas reunidos em Assembleia Geral aprovem:
a) o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, a Companhia ou os
acionistas ou Grupo de Acionistas que detiverem o Poder de Controle da Companhia deverão
efetivar oferta pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo,
pelo seu respectivo valor econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos
termos dos Parágrafos 1º a 3º deste Artigo, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplicáveis; ou
b) a saída da Companhia do Novo Mercado, para que suas ações passem a ter registro fora do
Novo Mercado ou em decorrência de reorganização societária na qual as ações da sociedade
resultante não sejam admitidas à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte)

dias contados da data da Assembleia Geral que aprovar a referida operação, os acionistas ou
Grupo de Acionistas que detiverem o Poder de Controle da Companhia deverão efetivar oferta
pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas, no mínimo, pelo seu
respectivo valor econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos dos
Parágrafos 1º a 3º deste Artigo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
§ 1º Os laudos de avaliação referidos no caput deste Artigo deverão ser elaborados por
instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao
poder de decisão da Companhia, de seus administradores e do Acionista Controlador, além de
satisfazer os requisitos do Parágrafo 1° do Artigo 8° da Lei nº 6.404/76 e conter a
responsabilidade prevista no Parágrafo 6º do mesmo Artigo.
§ 2º A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do valor
econômico da Companhia é de competência privativa da Assembleia Geral, a partir da
apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva
deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos
acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela Assembleia Geral, que, se
instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que
representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em Circulação, ou que, se
instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de
acionistas representantes das Ações em Circulação.
§ 3º Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo
ofertante.
Artigo 49. Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da
Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter
registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização
societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores
mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação, ou, ainda, na hipótese
de cancelamento de registro de companhia aberta, a saída estará condicionada à realização de
oferta pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no Artigo 48 acima.
§1º A referida Assembleia Geral deverá definir os responsáveis pela realização da oferta pública
de aquisição de ações, os quais, presentes na Assembleia Geral, deverão assumir
expressamente a obrigação de realizar a oferta.
§2º Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de
ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado,
caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida
oferta.
Artigo 50. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública
de aquisição de ações, no mínimo, pelo valor econômico das ações, a ser apurado em laudo de

avaliação de que trata o Artigo 48 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e
regulamentares aplicáveis.
§ 1º O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no
caput desse Artigo.
§ 2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e ocorrendo a saída da Companhia do
Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do
Novo Mercado por deliberação em Assembleia Geral, a oferta pública de aquisição de ações
deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o
descumprimento.
§ 3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no
caput ocorrer por ato ou fato da administração, os Administradores da Companhia deverão
convocar uma Assembleia Geral na forma do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, destinada a tomar
as decisões necessárias a sanar o descumprimento das obrigações constantes no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo
Mercado.
§ 4º Caso a Assembleia Geral mencionada no Parágrafo 3º acima delibere pela saída da
Companhia do Novo Mercado, a referida Assembleia Geral deverá definir os responsáveis pela
realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, os quais, presentes na
assembleia, deverão assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
Artigo 51. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de
uma das finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do Novo Mercado, na Lei nº
6.404/76 ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os
procedimentos de todas as modalidades de oferta pública, não haja prejuízo para os
destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação
aplicável.
Artigo 52. – As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto.
CAPÍTULO X
Do Juízo Arbitral
Artigo 53. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado,
toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições
contidas na Lei n.º 6.404/76, no presente Estatuto, nas normas editadas pelo pela CVM, bem
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do
Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CAPÍTULO XI
Exercício Social
Artigo 54. O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada
ano.
Artigo 55. Levantado o balanço patrimonial e elaboradas as demonstrações financeiras do
exercício e após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para pagamento do imposto
de renda e, se for o caso, da provisão para participação dos administradores no resultado do
exercício, o lucro líquido ajustado terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, até que esta atinja a 20% (vinte por
cento) do capital social;
b) 50% (cinquenta por cento) para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas,
compensados os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados;
c) por proposta dos órgãos da administração, até 45% (quarenta e cinco por cento) para a
constituição da reserva para investimentos, com a finalidade de preservar a integridade do
patrimônio social e reforçar o capital da Companhia, visando a permitir a realização de novos
investimentos, até o limite de 100% (cem por cento) do capital social, observado que o saldo
desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de
lucros a realizar e reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento)
do valor do capital social e, uma vez atingido esse limite, a Assembleia Geral poderá deliberar
sobre a aplicação do excesso no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos; e
d) o saldo terá a destinação que for deliberada pela Assembleia Geral, observada a proposta do
Conselho de Administração.
§ 1º A Companhia poderá levantar, além do balanço anual do exercício, balanços semestrais e
ainda, em qualquer época, balanços extraordinários e o Conselho de Administração poderá, ad
referendum da Assembleia Geral Ordinária, declarar dividendos intermediários à conta de lucros
acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
§ 2º Prescrevem em favor da Companhia os dividendos não reclamados em 03 (três) anos a
contar da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas.
CAPÍTULO XII
Disposições Gerais
Artigo 56. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à
Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o Conselho
Fiscal que funcionará durante o seu processamento.
Artigo 57. As atas de Assembleias Gerais, assim como as de reuniões do Conselho de
Administração e da Diretoria, serão emitidas mecanicamente, em folhas soltas e assinadas

pelos presentes, para posterior encadernação. Quando contiverem deliberações destinadas a
produzir efeitos perante terceiros, serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas.

CAPÍTULO XIII
Definições
Artigo 58. Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo terão os seguintes significados:
“Acionista Controlador” significa o acionista ou Grupo de Acionistas que exerça o Poder de
Controle da Companhia;
“Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove a
Alienação de Controle da Companhia;
“Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s)
seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da
Companhia;
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da
Companhia e aquelas em tesouraria;
“Adquirente de Participação Relevante” tem o significado atribuído no Artigo 46 deste Estatuto;
“Alienação de Controle” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de
Controle;
“Atuação Conjunta” significa a atuação por pessoas, inclusive Grupo de Acionistas, que
cooperam no sentido de adquirir Participação Relevante, nos moldes do Artigo 46 deste
Estatuto;
“BM&FBOVESPA” tem o significado atribuído no Parágrafo Único do Artigo 1º. deste Estatuto;
“Companhia” significa Ultrapar Participações S.A.;
“Conselheiros Independentes” tem o significado atribuído no Artigo 18 deste Estatuto;
“Contrato de Participação no Novo Mercado” significa o contrato celebrado entre, de um lado, a
BMF&BOVESPA e, de outro lado, a Companhia, os administradores e o Acionista Controlador, se
houver, contendo obrigações relativas à listagem da Companhia no Novo Mercado;
“CVM” significa Comissão de Valores Mobiliários – CVM;
“Estatuto” significa o Estatuto Social da Ultrapar Participações S.A.;
“Grupo de Acionistas” significa grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de
qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, seja diretamente ou por meio de sociedades

controladas, controladores ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de
controle; ou (iii) estejam sob controle comum; ou (iv) que atuem representando um interesse
comum. Incluem-se dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum:
(a) uma pessoa titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a
15% (quinze por cento) do capital social da outra pessoa; e (b) duas pessoas que tenham um
terceiro investidor em comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação
societária igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital de cada uma das duas pessoas.
Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes de investimento, fundações, associações, trusts,
condomínios, cooperativas, carteiras de títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras
formas de organização ou empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão
considerados parte de um mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais
entidades forem: (y) geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma
mesma pessoa jurídica; ou (z) tenham em comum a maioria de seus administradores, sendo
certo que, no caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente serão
considerados como integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre o
exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for de
responsabilidade do administrador, em caráter discricionário;
“Membros Externos” tem o significado atribuído no Parágrafo 2º do Artigo 39 deste Estatuto;
“Participação Relevante” tem o significado atribuído no Artigo 46 deste Estatuto;
“Política de Divulgação e Negociação” significa a política que consolida as regras de divulgação
de informações relevantes da Companhia ao público investidor e o uso de tais informações pela
própria Companhia;
“Poder de Controle” significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e
orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de
direito. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de
pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle comum que seja titular de ações
que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três
últimas Assembleias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe
assegurem a maioria absoluta do capital votante;
“Presidente” significa o presidente do Conselho de Administração;
“Regulamento de Arbitragem” significa o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado;
“Regulamento do Novo Mercado” tem o significado atribuído no Parágrafo Único do Artigo 1º.
deste Estatuto;
“Regulamento de Sanções” significa o Regulamento de Aplicação de Sanções pecuniárias do
Novo Mercado, inclusive suas posteriores modificações, que disciplina a aplicação de sanções
nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações decorrentes do Regulamento do
Novo Mercado;

“Taxa SELIC” significa a taxa apurada no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia do
Banco Central do Brasil;
“Termo de Anuência dos Administradores” significa o termo pelo qual os novos administradores
da Companhia se responsabilizam pessoalmente a se submeter e a agir em conformidade com
o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento do Novo Mercado e com o
Regulamento de Arbitragem;
“Termo de Anuência dos Controladores” significa o termo pelo qual os novos Acionistas
Controladores ou o(s) acionista(s) que vier(em) a ingressar no grupo de controle da Companhia
se responsabiliza(m) pessoalmente a se submeter e a agir em conformidade com o Contrato de
Participação no Novo Mercado, com o Regulamento do Novo Mercado e com o Regulamento de
Arbitragem;
“Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal” significa o termo pelo qual os membros
do Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, se responsabilizam pessoalmente a se
submeter e a agir em conformidade com o Regulamento de Arbitragem; e
“Vice-Presidente” significa o vice-presidente do Conselho de Administração.

****

ANEXO II
(Conforme Anexo 14 da Instrução CVM 481/09)
Aumento de Capital 1

1.

I nform ar o valor do aum ento e do novo capital social.

Uma vez concluída a Incorporação de Ações, serão emitidas 12.021.100 ações e o capital social
da Companhia passará de R$ 3.696.772.957,32 para R$ 3.838.686.104,00, um aumento,
portanto, de R$ 141.913.146,68.

2.

I nform ar se o aum ento será realizado m ediante: (a) conversão de

debêntures em ações; (b) ex ercício de direito de subscrição ou de bônus de
subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) subscrição de novas
ações.
O aumento será realizado em decorrência da incorporação das ações de emissão da Extrafarma
pela Companhia e as novas ações serão subscritas pelos administradores da Extrafarma, por
conta de seus acionistas, na forma do §2º do Artigo 252 da Lei das S.A.

3.

Ex plicar,

porm enorizadam ente,

as

razões

do

aum ento

e

suas

consequências jurídicas e econôm icas.
O aumento de capital decorre da versão da totalidade das ações de emissão da Extrafarma ao
patrimônio da Companhia, em razão da Incorporação de Ações, nos termos do Artigo 252 da
Lei das S.A. Como consequência jurídica da Incorporação de Ações, a Extrafarma se tornará
uma subsidiária integral da Ultrapar.
Em relação às consequências econômicas, as administrações das Companhias acreditam que a
Incorporação de Ações permitirá à Ultrapar ingressar no significativo mercado de varejo
farmacêutico, com forte potencial de crescimento e consolidação, em associação com a
Extrafarma, uma das líderes em sua região. A Extrafarma possui mais de 50 anos de atuação
na distribuição de medicamentos e conta com profissionais reputados e reconhecidos no setor.
A Incorporação de Ações permitirá à Extrafarma a aceleração de seu plano de expansão,
através (i) de uma maior capacidade de investimentos, (ii) do acesso para a abertura de
drogarias nos postos Ipiranga e revendas Ultragaz, e (iii) do fortalecimento da experiente
equipe de gestão em varejo farmacêutico da Extrafarma com a implementação dos
reconhecidos mecanismos de governança, incentivos e alinhamento de interesses da Ultrapar.
Esses mecanismos também contribuirão para uma integração eficiente das operações e
desenvolvimento de modelos de atuação cada vez mais atraentes para os consumidores da
Extrafarma, Ipiranga e Ultragaz, aumentando o potencial para diferenciação desses negócios.
1

Em adição ao aumento de capital descrito neste Anexo II, a Incorporação de Ações também prevê a emissão de
bônus de subscrição que, se exercidos, poderão acarretar uma emissão de até 4.007.031 ações no futuro conforme
descrito no Protocolo e Justificação e Anexo III desta Proposta da Administração.

Assim, a combinação de ativos, talentos e competências das Companhias resultará em
benefícios econômicos para as Companhias, seus acionistas e consumidores em geral.

4.

Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável.

Uma cópia do parecer do Conselho Fiscal encontra-se anexa a este Anexo II.

5.

Em caso de aum ento de capital m ediante subscrição de ações:
a.

Descrever a destinação dos recursos

Não haverá aporte de recursos, apenas versão da totalidade das ações
de emissão da Extrafarma ao patrimônio da Companhia, conforme já
referido e com as consequências econômicas do item 3 acima.

b.

I nform ar o núm ero de ações em itidas de cada espécie e

classe.
Serão

emitidas

12.021.100

novas

ações

ordinárias,

nominativas,

escriturais e sem valor nominal.

c.

Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos

às ações a serem em itidas.
As ações a serem emitidas pela Companhia em decorrência da
Incorporação de Ações terão os mesmos direitos atribuídos às ações da
Companhia então em circulação, negociadas na BM&FBOVESPA sob o
código “UGPA3”, e os seus titulares participarão integralmente de todos
os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de capital que vierem
a ser declarados pela Companhia após a sua efetiva emissão.
As ações a serem emitidas pela Companhia em decorrência da
Incorporação de Ações estarão sujeitas às restrições de negociação
abaixo descritas:
(a) 767.060 ações a serem entregues a cada um dos atuais acionistas da
Extrafarma estarão livres para negociação imediatamente após a
aprovação

da

Incorporação

de

Ações

pelas

Assembleias

Gerais

Extraordinárias das Companhias (“AGEs”); e
(b) 190.048 ações a serem entregues a cada um dos atuais acionistas da
Extrafarma serão liberadas para negociação na data do 1º, 2º, 3º, 4º e
5º aniversários da data da aprovação da Incorporação de Ações pelas
AGEs.

d.

I nform ar se a subscrição será pública ou particular.

A subscrição será particular.

e.

Em se tratando de subscrição particular, inform ar se

partes relacionadas, tal com o definidas pelas regras contábeis
que tratam desse assunto, subscreverão ações no aum ento de
capital, especificando os respectivos m ontantes, quando esses
m ontantes já forem conhecidos.
Não haverá subscrição por partes relacionadas.

f.

I nform ar o preço de em issão das novas ações ou as

razões pelas quais sua fix ação deve ser delegada ao conselho de
adm inistração, nos casos de distribuição pública.
O preço de emissão das novas ações é de R$ 56,16583 por ação,
correspondendo a um total de R$ 675.175.059,01.

g.

I nform ar o valor nom inal das ações em itidas ou, em se

tratando de ações sem valor nom inal, a parcela do preço de
em issão que será destinada à reserva de capital.
A

parcela

que

será

destinada

à

reserva

de

capital

será

de

R$ 533.261.912,33. O valor da reserva de capital prevista acima poderá
ser ajustado em razão das regras previstas no Pronunciamento Técnico
nº 15 (CPC15(R1)), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado
pela deliberação CVM nº 665, de 4 de agosto de 2011.

h.

Fornecer opinião dos adm inistradores sobre os efeitos

do aum ento de capital, sobretudo no que se refere à diluição
provocada pelo aum ento.
O aumento de capital decorre da Incorporação de Ações e a diluição
imediata dos acionistas será de 2,2%, excluídas as ações atualmente em
tesouraria. No entanto, conforme mencionado acima, os administradores
acreditam que a combinação de ativos, talentos e competências das
Companhias resultará em benefícios econômicos para as Companhias,
seus acionistas e consumidores em geral.

i.

I nform ar o critério de cálculo do preço de em issão e

justificar, porm enorizadam ente, os aspectos econôm icos que
determ inaram a sua escolha.
O preço de emissão foi calculado considerando-se o preço médio das
ações ordinárias da Ultrapar nos últimos 10 pregões da BM&FBOVESPA

imediatamente anteriores à divulgação do Fato Relevante de 30 de
setembro de 2013, correspondente a R$ 56,16583 por ação.

j.

Caso o preço de em issão tenha sido fix ado com ágio ou

deságio em relação ao valor de m ercado, identificar a razão do
ágio ou deságio e ex plicar com o ele foi determ inado.
Não aplicável.

k.

Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que

subsidiaram a fix ação do preço de em issão.
Não aplicável.

l.

I nform ar a cotação de cada um a das espécies e classes

de ações da com panhia nos m ercados em que são negociadas,
identificando:
i.

Cotação m ínim a, m édia e m áx im a de cada ano, nos

últim os 3 (três) anos.
Mínima (R$)

Média (R$)

Máxima (R$)

2010

19,50

22,75

27,11

2011

23,54

28,13

32,50

2012

32,01

42,20

49,00

ii.

Cotação m ínim a, m édia e m áx im a de cada trim estre,

nos últim os 2 (dois) anos.
Mínima (R$)

Média (R$)

Máxima (R$)

1T11

24,54

26,36

27,49

2T11

25,75

27,55

28,57

3T11

23,54

27,54

29,67

4T11

29,24

31,13

32,50

1T12

32,01

37,07

40,70

2T12

39,15

41,89

45,35

3T12

43,15

45,82

49,00

4T12

41,50

44,04

46,29

1T13

45,28

48,84

52,69

2T13

49,23

52,83

55,80

3T13

51,36

54,05

57,70

Cotação m ínim a, m édia e m áx im a de cada m ês, nos

iii.

últim os 6 (seis) m eses.
Mínima (R$)

Média (R$)

Máxima (R$)

Junho 2013

49,23

51,67

53,80

Julho 2013

51,90

53,43

54,32

Agosto 2013

51,36

53,38

55,64

Setembro 2013

52,26

55,42

57,70

Outubro 2013

57,09

58,72

60,20

Novembro
2013

56,90

58,36

59,92

Cotação m édia nos últim os 90 dias.

iv.

Média (R$)
Últimos 90 dias (período compreendido
entre 20.09.2013 e 18.12.2013)

m.

57,70

I nform ar os preços de em issão de ações em aum entos

de capital realizados nos últim os 3 (três) anos.
Não houve aumento do capital social nos últimos 3 anos.

n.

Apresentar percentual de diluição potencial resultante

da em issão.
A diluição será de 2,2%, excluídas as ações atualmente em tesouraria.

o.

I nform ar os prazos, condições e form a de subscrição e

integralização das ações em itidas.
As ações emitidas serão subscritas e integralizadas pelos administradores
da Extrafarma, por conta de seus acionistas, na forma do §2º do Artigo
252 da Lei das S.A.

p.

I nform ar se os acionistas terão direito de preferência

para subscrever as novas ações em itidas e detalhar os term os e
condições a que está sujeito esse direito.
Nos termos do §1º do Artigo 252 da Lei das S.A., os acionistas da
Ultrapar não terão direito de preferência para subscrever o aumento de
capital.

q.

I nform ar

a

proposta

da

adm inistração

para

o

tratam ento de eventuais sobras.
Não aplicável.

r.

Descrever porm enorizadam ente os procedim entos que

serão adotados, caso haja previsão de hom ologação parcial do
aum ento de capital.
Não aplicável.

s.

Caso o preço de em issão das ações seja, total ou

parcialm ente, realizado em bens:
i.

Apresentar descrição com pleta dos bens.

2.240.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de
emissão da Extrafarma a serem incorporadas ao patrimônio da
Ultrapar em razão da Incorporação de Ações, nos termos do Artigo
252 da Lei das S.A.

ii.

Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados

ao patrim ônio da com panhia e o seu objeto social.
As ações de emissão da Extrafarma serão incorporadas pela
Companhia nos termos do Protocolo e Justificação, de forma que a
Extrafarma se tornará uma subsidiária integral da Ultrapar, permitindo
à mesma o ingresso no significativo mercado de varejo farmacêutico,
com forte potencial de crescimento e consolidação.

iii.

Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso

esteja disponível.
O Laudo de Avaliação está à disposição dos acionistas na sede social
da Companhia, no website da Companhia (http://www.ultra.com.br/)
bem

como

nos

websites

da

BM&FBOVESPA

(www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), conforme os termos da Lei das S.A., da Instrução
CVM 319/99 e da Instrução CVM 481/09.

6.

Em caso de aum ento de capital m ediante capitalização de lucros e

reservas:
a.

I nform ar se im plicará alteração do valor nom inal das

ações, caso ex istente, ou distribuição de novas ações entre os
acionistas.
Não aplicável.

b.

I nform ar se a capitalização de lucros ou reservas será

efetivada com ou sem m odificação do núm ero de ações, nas
com panhias com ações sem valor nom inal.
Não aplicável.

c.

Em caso de distribuição de novas ações:
i.

I nform ar o núm ero de ações em itidas de cada

espécie e classe.
Não aplicável.

ii.

I nform ar o percentual que os acionistas receberão

em ações.
Não aplicável.

iii.

Descrever

os

direitos,

vantagens

e

restrições

atribuídos às ações a serem em itidas.
Não aplicável.

iv.

I nform ar o custo de aquisição, em reais por ação, a

ser atribuído para que os acionistas possam atender ao art.
10 da Lei 9.249, de 26 de dezem bro de 1995.
Não aplicável.

v.

I nform ar o tratam ento das frações, se for o caso.

Não aplicável.

d.

I nform ar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei

6.404, de 1976.
Não aplicável.

e.

I nform ar e fornecer as inform ações e docum entos

previstos no item 5 acim a, quando cabível.
Não aplicável.

7.

Em caso de aum ento de capital por conversão de debêntures em ações ou

por ex ercício de bônus de subscrição
a.

I nform ar o núm ero de ações em itidas de cada espécie e

classe.
Não aplicável.

b.

Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos

às ações a serem em itidas.
Não aplicável.

ANEXO III
(Conforme Anexo 15 da Instrução CVM 481/09)
Emissão de Bônus de Subscrição

1.

Em caso de em issão de bônus de subscrição:
a.

I nform ar o núm ero de bônus a serem em itidos.

Caso a Incorporação de Ações seja aprovada pelos acionistas da
Companhia, serão emitidos em tal data 14 bônus de subscrição, sendo 7
(sete) Bônus de Subscrição – Capital de Giro e 7 (sete) Bônus de
Subscrição – Indenização, conforme abaixo definidos, sob a forma
escritural e nominativa (“Bônus de Subscrição”).

b.

Ex plicar, porm enorizadam ente, as razões de em issão e

suas consequências.
A emissão dos Bônus de Subscrição se justifica no contexto da
negociação entre a Ultrapar e a Extrafarma e seus acionistas, sendo
parte integral do preço oferecido, retido por pelo menos seis anos como
forma de garantia dos acionistas da Extrafarma à Companhia para fazer
frente (i) a eventual ajuste decorrente da variação do capital de giro e da
dívida líquida da Extrafarma existente na data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias das
Companhias (“Bônus de Subscrição – Capital de Giro”) e (ii) ao
pagamento relacionado a Perda(s) passível(is) de indenização pelos
acionistas da Extrafarma à Ultrapar, conforme detalhado abaixo (“Bônus
de Subscrição – Indenização”).
Os Bônus de Subscrição serão emitidos pela Companhia em razão da
Incorporação de Ações e serão entregues aos acionistas da Extrafarma,
nos termos do Protocolo e Justificação. Cada um dos Bônus de
Subscrição – Capital de Giro dará direito à subscrição de até 114.487
(cento e catorze mil, quatrocentas e oitenta e sete) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Ultrapar,
sujeito a eventual ajuste em razão da variação do capital de giro e da
dívida líquida da Extrafarma existentes na data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs, em relação ao capital de giro e à
dívida líquida da Extrafarma em 31 de dezembro de 2012. Cada um dos
Bônus de Subscrição - Indenização dará direito à subscrição de até
457.946 (quatrocentas e cinquenta e sete mil, novecentas e quarenta e
seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de

emissão da Ultrapar, sujeito à eventual ajuste em razão da verificação de
Perda(s) passível(is) de indenização pelos acionistas da Extrafarma à
Ultrapar, resultantes de (a) falsidades, omissões, erros, incorreções,
inexatidões ou violação das representações e garantias prestadas pela
Extrafarma e pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar; (b) fatos, atos
e/ou omissões da Extrafarma ou dos acionistas da Extrafarma anteriores
à data da aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs; ou (c)
descumprimento

das

obrigações

assumidas

pelos

acionistas

da

Extrafarma e/ou pela Extrafarma no Acordo de Associação. Entender-se-á
por “Perdas” todas e quaisquer pretensões e/ou responsabilidades,
perdas, penas, danos, multas, sentenças, autuações, prejuízos, ônus
(inclusive qualquer penhora, arresto ou qualquer tipo de apreensão),
custos e despesas (inclusive honorários advocatícios) após o trânsito em
julgado de sentença judicial ou arbitral, bem como decisão administrativa
ou judicial não contestada ou uma notificação de Perda enviada por uma
parte à outra e não contestada.

c.

I nform ar o preço de em issão e o preço de ex ercício do

bônus.
Por se tratar de incorporação de ações e estarem inseridos na relação de
troca das ações de emissão da Extrafarma pelas ações de emissão da
Ultrapar, não foi atribuído preço de emissão específico aos Bônus de
Subscrição (Artigo 77 da Lei nº 6.404/76). O preço de exercício
corresponderá ao valor de mercado das ações de emissão da Ultrapar à
época do exercício dos Bônus de Subscrição, sendo que não será devido
nenhum pagamento adicional pelos titulares dos Bônus de Subscrição,
uma vez que com a aprovação da Incorporação de Ações os titulares dos
Bônus de Subscrição contribuirão a totalidade das ações da Extrafarma
ao patrimônio da Ultrapar.

d.

I nform ar o critério utilizado para determ inação do

preço de em issão e do preço do ex ercício, justificando,
porm enorizadam ente,
os
aspectos
econôm icos
que
determ inaram a sua escolha.
Vide item (c) acima.

e.

Fornecer opinião dos adm inistradores sobre os efeitos

do aum ento do capital, sobretudo no que se refere à diluição
provocada pelo aum ento.
A emissão dos Bônus de Subscrição favorecerá a Companhia e seus
acionistas no contexto das garantias oferecidas pelos acionistas da
Extrafarma. Deve-se considerar ainda que as ações a que os Bônus de
Subscrição terão potencialmente direito são parte da relação de troca das
ações de emissão da Extrafarma pelas ações de emissão da Ultrapar na

Incorporação de Ações. A diluição máxima a que os acionistas da
Ultrapar estarão sujeitos mediante o exercício integral dos Bônus de
Subscrição é de 0,7% (calculada pela quantidade máxima de ações a
serem potencialmente emitidas sobre a quantidade total de ações
emitidas pela Companhia após a aprovação da Incorporação de Ações,
excluídas as ações atualmente em tesouraria).

f.

Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que

subsidiaram a fix ação do preço de em issão e preço do ex ercício.
Não aplicável.

g.

I nform ar os term os e condições a que está sujeito o

ex ercício do bônus.
O exercício dos Bônus de Subscrição – Capital de Giro está sujeito à
verificação de eventual ajuste em razão da variação do capital de giro e
da dívida líquida da Extrafarma existentes na data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs, em relação ao capital de giro e à
dívida líquida da Extrafarma em 31 de dezembro de 2012. Os Bônus de
Subscrição – Capital de Giro poderão ser exercidos por seus titulares no
prazo de 5 (cinco) dias úteis após a “Data de Apuração”, definida como a
data que corresponder a 10 (dez) dias úteis após (i) o levantamento do
balanço patrimonial da Extrafarma na data da aprovação da Incorporação
de Ações pelas AGEs e (ii) a verificação da dívida líquida e do capital de
giro da Extrafarma existente na data da aprovação da Incorporação de
Ações pelas AGEs, na proporção das ações remanescentes após o ajuste
ora mencionado. As ações emitidas em decorrência do exercício dos
Bônus de Subscrição – Capital de Giro estarão sujeitas à proibição de
negociação até o 6º (sexto) aniversário da data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs.
O exercício dos Bônus de Subscrição – Indenização está sujeito a
eventual ajuste em razão da verificação de Perda(s) passível(is) de
indenização pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar, resultantes de (a)
falsidades, omissões, erros, incorreções, inexatidões ou violação das
representações e garantias prestadas pela Extrafarma e pelos acionistas
da Extrafarma à Ultrapar; (b) fatos, atos e/ou omissões da Extrafarma ou
dos acionistas da Extrafarma anteriores à data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs; ou (c) descumprimento das
obrigações

assumidas

pelos

acionistas

da

Extrafarma

e/ou pela

Extrafarma no Acordo de Associação. Entender-se-á por “Perdas” todas e
quaisquer pretensões e/ou responsabilidades, perdas, penas, danos,
multas, sentenças, autuações, prejuízos, ônus (inclusive qualquer
penhora, arresto ou qualquer tipo de apreensão), custos e despesas
(inclusive honorários advocatícios) após o trânsito em julgado de
sentença judicial ou arbitral, bem como decisão administrativa ou judicial

não contestada ou uma notificação de Perda enviada por uma parte à
outra e não contestada. Os Bônus de Subscrição – Indenização poderão
ser exercidos, parcial ou integralmente, por seus titulares (i) no prazo de
5 (cinco) dias úteis após o 6º aniversário da data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs (“Data de Confirmação”), na
proporção das ações remanescentes após os ajustes por eventuais
Perdas indenizáveis pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar que
tenham se materializado até tal data; e (ii) após a Data de Confirmação,
sempre que ocorrer a extinção de toda e qualquer potencial Perda que,
antes da Data de Confirmação, tenha sido identificada pelas Companhias
e pelos acionistas da Extrafarma em razão de autuação ou pelo início de
processo administrativo ou judicial ou notificação extrajudicial, mas que
não tenha efetivamente se materializado até tal data.
Os Bônus de Subscrição não poderão ser negociados ou transferidos por
seus titulares ou de qualquer forma estar sujeitos a ônus ou à promessa
de negociação, transferência ou ônus, exceto no âmbito de um
planejamento sucessório dos acionistas da Extrafarma.

h.

I nform ar se os acionistas terão o direito de preferência

para subscrever os bônus, detalhando os term os e condições a
que esse direito está sujeito.
Considerando que os Bônus de Subscrição serão emitidos no contexto da
relação de troca das ações de emissão da Extrafarma pelas ações de
emissão da Ultrapar na Incorporação de Ações, os acionistas da
Companhia não terão direito de preferência na subscrição dos Bônus de
Subscrição.

i.

I nform ar se a subscrição será pública ou particular.

Particular.

j.

I nform ar

as

m atérias

cuja

definição

poderá

ser

delegada ao conselho de adm inistração.
A emissão dos Bônus de Subscrição será aprovada pela Assembleia Geral
da Companhia, sendo que o aumento de capital social decorrente do
exercício futuro dos Bônus de Subscrição poderá ser aprovado pelo
Conselho de Administração da Companhia, nos limites do capital
autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia.

k.

I nform ar o m ercado secundário em que os bônus serão

negociados, se for o caso.
Não aplicável.

l.

Descrever os direitos, vantagens e restrições das ações

resultantes do ex ercício do bônus de subscrição.
Os Bônus de Subscrição constituem valor mobiliário distinto das ações de
emissão da Companhia, conferindo a seus titulares, nas condições
aprovadas pela Assembleia Geral da Companhia, tão somente o direito de
subscrever ações de emissão da Companhia, cumpridas as condições
previstas nos certificados dos Bônus de Subscrição.
A titularidade dos Bônus de Subscrição, por si só, não assegura ao seu
detentor qualquer direito a dividendos, juros sobre capital próprio e
outros direitos de acionista; ou seja, apenas a partir do exercício dos
Bônus de Subscrição, que resultará na emissão das ações da Companhia,
é que seu titular passa a poder usufruir os direitos de acionista.
As ações da Companhia, quando emitidas, terão os mesmos direitos
atribuídos às ações de emissão da Companhia em circulação na
respectiva data, e os seus titulares participarão integralmente de todos
os benefícios, inclusive dividendos e remunerações de capital que vierem
a ser declarados pela Companhia após a sua emissão.

m.

Apresentar percentual de diluição potencial resultante

da em issão.
Caso os Bônus de Subscrição sejam integralmente subscritos e
convertidos em ações, a diluição potencial resultante da emissão
(calculada pela quantidade máxima de ações a serem potencialmente
emitidas sobre a quantidade total de ações emitidas pela Companhia
após a aprovação da Incorporação de Ações, excluídas as ações
atualmente em tesouraria) é de 0,7%.

ANEXO IV
(Conforme Anexo 21 da Instrução CVM 481/09)
Informações relativas aos avaliadores da Companhia

1. Listar os avaliadores recom endados pela adm inistração.
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 59.527.788/0001-31 (“EY”).
2. Descrever a capacitação dos avaliadores recom endados.


Sérgio B. D. de Almeida (sergio.almeida@br.ey.com) – Sócio

Líder do grupo de Valuation da EY, responsável pela execução de projetos financeiros para
clientes de middle-market e globais.
Gerencia e supervisiona as operações de uma equipe de aproximadamente 100 profissionais em
quatro mercados (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife). Possui experiência em
avaliações de empresas para fins fiscais, fusões e aquisições, análise de estratégias financeiras
e de operação, viabilidade econômica de projetos, avaliação de ativos intangíveis e assessoria
em processos de reestruturações societárias envolvendo CVM (Comissão de Valores
Mobiliários),

ANEEL

(Agência

Nacional

de

Energia

Elétrica),

entre

outras

entidades

fiscalizadoras. O Sócio Sérgio Almeida faz parte do grupo de Valuation & Business Modeling da
EY há 11 anos.
Mestre em Administração de Empresas pela EAESP/FGV (Escola de Administração de Empresas
de São Paulo/Fundação Getúlio Vargas), possui título de MBA Executivo em Finanças (IBMEC/SP
– Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais), e é graduado em Administração de Empresas
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ – Universidade Estadual do Rio de
Janeiro).
Participou de diversos treinamentos de especialização, tais como, Association of American
Appraisers (ASA) 1, 2, 3 e 4, Private Equity Valuation Reviews pelo ASA, Advanced Management
Business Certificate (Harvard Business Publishing 2010), Americas Partner and Principals
Meeting (Atlanta 2010), Americas New Partner and Principals Meeting (Boca Raton 2009) and
Conference

and

Training

Section

in

Washington

(V&BM

Senior

Manager

2005).



Andréa de Brito Fuga (andrea.fuga @br.ey.com) – Sócia Revisora
Independente

Líder do grupo de Valuation da EY, responsável pela execução de projetos financeiros para
clientes de middle-market e globais. Sócia do grupo Capital Transformation da área de
Transaction Advisory Services da EY, possui ampla experiência em avaliações econômicas e
processos de Fusões e Aquisições de empresas.
Lidera projetos de avaliações econômicas realizadas com objetivo de dar suporte a registros
contábeis, processos tributários, reestruturações societárias, ofertas públicas e negociações de
empresas. Coordena, como especialista, revisões de avaliações econômicas utilizadas em
relatórios financeiros, relacionadas a valor justo de investimentos, ativos biológicos e ativos
intangíveis, assim como análises de recuperabilidade de ativos. Elaborou diversos estudos de
análise de viabilidade, modelagem financeira e construção de plano de negócios, envolvendo
negócios em marcha e greenfields. Participou também de projetos de consultoria relacionados à
estruturação de capital e maximização de valor para o acionista, e de processos de disputas
judiciais relacionadas a temas de avaliações econômicas ou M&A. Coordenou processos de
assessoria em M&A, incluindo a busca por potenciais investidores, preparação de Information
Memoranda, contatos iniciais e posterior negociação de preço, termos e contratos da transação.
Entre seus clientes destacam-se os setores de produto de consumo, sucroalcooleiro, florestal,
alimentos e bebidas, e serviços. Desenvolveu e ministrou diversos treinamentos relacionados a
avaliações econômicas de empresas e ativos. Ao longo de sua carreira, Andréa desenvolveu
experiências em instituições financeiras e em empresas globais de consultoria e auditoria.
Graduada em Administração Pública, pela Fundação Getulio Vargas (SP, Brasil). Possui MBA em
Finanças e Estratégia pela Simon Graduate School of Business, na University of Rochester (NY,
EUA).


Felipe

Miglioli

(felipe.miglioli@br.ey.com)

–

Gerente

Sênior

Executivo
Gerente Sênior Executivo da prática de Valuation & Business Modeling (V&BM) do grupo de
Transaction Advisory Services da EY.
Possui foco em projetos de avaliação econômico-financeira de empresas para fusões e
aquisições, joint ventures, análise de viabilidade de novos projetos, processos de reestruturação
societária envolvendo a CVM e avaliação de ativos intangíveis para fins contábeis (IFRS e
USGAAP).
Entre seus clientes destacam-se os setores: farmacêutico, varejo e bens de consumo,

healthcare, serviços, Oil & Gas, Mídia, entre outros.
Possui experiência de M&A nas seguintes indústrias: varejo, real estate, educação, tecnologia.

Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA Executivo em
Finanças pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa. Participação em cursos de especialização
de avaliação de empresas, avaliação de ativos intangíveis e Private Equity Valuation Reviews
realizados pela American Society of Appraisers (ASA) e International Institute of Business
Valuers (IIBV).
Daniel de Oliveira Fernandes (daniel.o.fernandes@br.ey.com) –



Gerente
Gerente

da

prática

de

Valuation

&

Business

Modeling

(V&BM)

do

grupo

de

Transaction Advisory Services da EY.
Possui foco em projetos de avaliação econômico-financeira de empresas para fusões e
aquisições,

análise

de

viabilidade

econômico-financeira

de

projetos,

processos

de

reestruturação administrativa e financeira.
Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) e MBA em
Gestão Econômica e Financeira de Empresas pela FGV. Participação em cursos de
especialização de avaliação de empresas realizados pela Apimec, American Society of
Appraisers (ASA) e International Institute of Business Valuers (IIBV).
Credenciais
A EY já prestou serviços para clientes de diversos ramos, demonstrando comprovada
capacidade técnica. Podemos destacar como principais serviços prestados os seguintes:
Avaliação Econômico-Financeira, Privatização, Avaliação Patrimonial, Assessoria Financeira,
Fusões e Aquisições e assessoria em Real Estate.

3.

Fornecer cópia das propostas de trabalho e rem uneração dos avaliadores

recom endados.
Vide proposta anexa.

4. Descrever qualquer relação relevante ex istente nos últim os 3 (três) anos entre os
avaliadores recom endados e partes relacionadas à com panhia, tal com o defin idas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto.
- due diligence para aquisição de negócios químicos no Uruguai;
- análise de recuperação de crédito de PIS e Cofins;
- due diligence para associação com a Extrafarma.

Proposta de Trabalho Ernst & Young
A presente Declaração de Trabalho (doravante denominada “DdT”), datada de 17 de outubro
de 2013, é parte integrante do nosso contrato datado de 19 de abril de 2013. É celebrada entre
Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda. (“nós” ou “EYT”) e Ultrapar
Participações S.A. em seu próprio nome e em nome de suas entidades associadas,
(“Ultrapar”, “V.Sa.”, ou “Cliente”, ou “Companhia”), de acordo com a Cotação Indicativa de
Preço e trocas de e-mails celebrados entre Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial
Ltda. (“nós” ou “EY”) e a Ultrapar Participações S.A. (“V.Sa.”, “Cliente”, “Companhia” ou
“Ultrapar”).
Salvo disposição em contrário aqui expressa, a presente DdT incorpora o Contrato, por
referência, e deverá ser considerada parte integral do referido Contrato. Os termos e condições
adicionais da presente DdT serão aplicáveis somente a serviços de Transaction Advisory
especificados na presente DdT e não a serviços especificados em qualquer outra Declaração
de Trabalho. As expressões em letras maiúsculas usadas, porém, não definidas, na presente
DdT terão os significados definidos no Contrato, e as referências feitas no Contrato a “V.Sas.”
ou “Cliente” ou “Companhia” deverão ser entendidas como referências a V.Sa.
Escopo dos serviços
Realizaremos os serviços profissionais de avaliação econômico-financeira da Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Extrafarma” ou “Empresa”) em data-base a ser
definida. A avaliação econômico-financeira da Extrafarma tem como objetivo fornecer à
administração e aos acionistas da Ultrapar (“Administração”) uma estimativa de valor1
econômico-financeiro da Extrafarma, com o objetivo de suportar o valor da aquisição da
Empresa na Assembleia Geral de Acionistas da Ultrapar, em linha com as exigências dos
artigos 8º e 252 da Lei das SAs e do art. 5º da Instrução CVM nº 319, conforme descrito
abaixo:
Artigo 5º da Instrução CVM 319:
As empresas e os profissionais que tenham emitido opiniões, certificações, pareceres, laudos,
avaliações, estudos ou prestado quaisquer outros serviços, relativamente às operações de
incorporação, fusão ou cisão envolvendo companhia aberta, sem prejuízo de outras
disposições legais ou regulamentares aplicáveis, deverão:
I.

II.

esclarecer, em destaque, no corpo das respectivas opiniões, certificações, pareceres,
laudos, avaliações, estudos ou quaisquer outros documentos de sua autoria, se tem
interesse, direto ou indireto, na companhia ou na operação, bem como qualquer outra
circunstância relevante que possa caracterizar conflito de interesses; e
informar, no modo indicado no inciso anterior, se o controlador ou os administradores
da companhia direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram quaisquer atos que
tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de
informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a
qualidade das respectivas conclusões.

Fica desde já permitida a disponibilização da avaliação econômico-financeira a todas as
pessoas que solicitem à Ultrapar em decorrência de exigência ou determinação legal ou
regulatória. Desta forma, o escopo dos nossos serviços contempla a elaboração de um laudo
de avaliação econômico-financeira da Extrafarma, através da metodologia de Fluxo de Caixa
Descontado (FCD). Adicionalmente, o valor obtido neste estudo através da metodologia do
FCD será comparado aos intervalos de valor a serem obtidos através das metodologias de
Múltiplos de Mercado e Múltiplos de Transações Comparáveis, caso existam informações
públicas disponíveis de empresas e transações comparáveis. A comparação do resultado dos
cenários via FCD com os intervalos de valor encontrados através das metodologias de
múltiplos é importante, uma vez que permite corroborar e criticar os resultados da avaliação.

Caso existam outras subsidiárias controladas pela Extrafarma e não conhecidas no momento
da emissão da proposta final, estas serão avaliadas pela metodologia da Equivalência
Patrimonial (de acordo com os investimentos registrados nas demonstrações financeiras na
data-base do estudo). Caso as partes entendam como necessária a determinação do valor
econômico desta possível controlada pela metodologia do FCD, esta poderá ser realizada
mediante uma proposta em separado.
Fases dos nossos serviços
As principais fases da avaliação econômico-financeira da Extrafarma serão:
•

Entrevista com a administração da Ultrapar e Extrafarma para entender claramente a
natureza e o histórico de seu negócio, compreendendo o desempenho histórico
financeiro, perspectivas de crescimento futuro, planos de negócio, estimativas de
desempenho futuro, premissas e fundamentos para essas estimativas, planos, bem
como os fatores que possam afetar esse planejamento;

•

Inclusão de ajustes às demonstrações financeiras históricas para determinadas
despesas não discricionárias, não operacionais ou não recorrentes que possam ser
consideradas irrelevantes por um investidor ao analisar as despesas permanentes da
operação da Empresa;

•

Análise do setor, da concorrência e do ambiente econômico em que atua a Empresa,
bem como da posição ocupada no mercado e desempenho registrado em comparação
à concorrência ou a empresas semelhantes.

•

Verificação de que foram devidamente considerados os fatores que podem afetar o
negócio no futuro, e avaliação da consistência interna global das premissas e das
hipóteses estabelecidas;

•

Reuniões com a Administração para solucionar dúvidas, apresentar os resultados da
análise e para eventuais ajustes e esclarecimentos;

•

Apresentação dos resultados, projeções e análises para a Administração;

•

Preparação de laudo, em português e inglês, contendo os resultados das análises
propostas, nossa estimativa de valor para a Extrafarma em sua respectiva situação
financeira e operacional atual, bem como a descrição da metodologia utilizada no
cálculo do valore apurado.

Limitações do escopo
Os serviços previstos nesta DdT não contemplam a avaliação econômica de ativos não
operacionais. Caso identifiquemos valores materiais relativos a tais bens, V.Sa. (1) firmará
declaração de trabalho com a EY que tenha por objeto uma avaliação em separado desses
itens (sujeita à concordância de ambas as partes quanto ao escopo e honorários) ou (2)
declarará a EY o valor dos referidos ativos, valor este que tomaremos como base, sem
análises adicionais, para uso na prestação dos serviços nos termos desta DdT.
No tocante à prestação dos serviços ou de qualquer outra forma, a EY não (i) atuará como
corretora de venda de quaisquer títulos mobiliários; (ii) buscará nenhum potencial comprador
ou vendedor (inclusive o Cliente) para participar de qualquer transação; ou (iii) atuará como
negociadora da transação.
Não estão contemplados no escopo quaisquer procedimentos de auditoria, revisão de due
diligence e/ou planejamento tributário, tampouco o envio de qualquer planilha eletrônica que
tenha servido de base para as nossas análises.
A EY não será responsável pela elaboração de documentos ou geração de dados eletrônicos
ou de outra natureza que deem suporte a eventuais processos de transação que não fazem
parte deste escopo, pela proteção dos ativos ou ainda pela administração de recursos do
Cliente. Além disso, não caberá à EY a realização de atividades de gestão, como a aprovação,

execução ou conclusão de uma transação, ajuizar ação em nome do Cliente ou ainda receber
autorização para fazê-lo.
Ademais, todas as informações contratuais, documentos e instrumentos a serem analisados
pela nossa equipe no curso dos nossos serviços, como também os respectivos resultados,
serão utilizados exclusivamente para os objetivos deste trabalho. Os nossos profissionais
comprometem-se a manter em absoluto sigilo todas as informações que não sejam de domínio
público, e a utilizá-las somente durante a prestação dos serviços e para os fins aqui
estabelecidos.

Obrigações específicas do Cliente
Constitui responsabilidade do Cliente o fornecimento de informações financeiras e operacionais
históricas da Empresa, projeções financeiras com suporte detalhado das premissas utilizadas
na elaboração das mesmas, bem como informações adicionais que sejam necessárias para
elaboração do nosso trabalho.
Apresentaremos detalhes sobre as informações necessárias à prestação dos serviços e
faremos reuniões com os executivos indicados por V.Sa. para discutir essas informações mais
detalhadamente, visando encontrar a forma mais eficiente de obtê-las e analisá-las. O Cliente
será ainda responsável por assegurar que a EY receberá cooperação plena e tempestiva dos
referidos executivos para a obtenção das informações solicitadas.
Termos e condições adicionais específicas
Os trabalhos ora previstos são caracterizados por serviços de assessoria. A EY não emitirá
nenhum relatório ou parecer de auditoria nos termos do Contrato, sendo que os citados
serviços não constituem exames de auditoria, revisão ou análise das demonstrações
financeiras atuais ou prospectivas de qualquer entidade de acordo com as normas de auditoria
geralmente aceitas ou com quaisquer outras normas profissionais aplicáveis. Nenhum dos
serviços ou Relatórios constituirá parecer ou aconselhamento jurídico de qualquer natureza.
Não efetuaremos nenhuma revisão objetivando detectar fraudes ou atos ilícitos, nem
emitiremos parecer de certificação ou recomendação da transação proposta ou de qualquer
outra natureza.
Não obstante qualquer disposição em contrário na presente DdT, não assumiremos nenhuma
responsabilidade por quaisquer produtos, programas ou serviços de terceiros contratados pela
Companhia, seu desempenho ou conformidade com as especificações do Cliente ou de
qualquer outra forma.
Caso recebamos solicitação de terceiro por quaisquer informações referentes aos nossos
serviços de assessoria, encaminharemos a respectiva notificação a V.Sas. e não divulgaremos
nenhuma informação até que V.Sas. tenham assinado a devida autorização por escrito e que o
aludido terceiro tenha firmado compromisso de não divulgação e não utilização para fins
próprios, em forma e substância aceitáveis à EY.
Durante a prestação de serviços pela EY e por um prazo de 12 meses contados a partir da
data de sua conclusão, o Cliente não poderá oferecer emprego ou contratar nenhum
profissional da EY envolvido na prestação dos serviços previstos na presente Declaração de
Trabalho, ressalvando-se desde já, contudo, que o Cliente estará autorizado a anunciar vagas
de emprego disponíveis e a contratar profissionais da EY que manifestem interesse por esses
anúncios ou que o procurem por iniciativa própria, sem nenhum incentivo direto ou indireto da
parte de V.Sas.
Cronograma dos trabalhos
A estimativa para a realização do trabalho proposto é de 4 (quatro) semanas após o
recebimento de todas as informações solicitadas.
Contatos

O Cliente identifica a Sr. Roberto Kutschat como o seu contato para a EY, com quem
deveremos nos comunicar acerca dos serviços aqui previstos. O contato do Cliente na EY no
tocante a esses serviços será o Sr. Felipe Miglioli.
Honorários
Os Termos e Condições Gerais da Declaração de Trabalho abordam, em linhas gerais, os
nossos honorários e respectivas despesas.
Baseado no escopo dos Serviços descrito anteriormente, nossos honorários estimados
totalizam R$109.000,00 (cento e nove mil reais), os quais serão faturados em 2 (duas) parcelas
iguais e consecutivas da seguinte forma:
•

Primeira parcela: equivalente a 50% do valor dos honorários propostos – no ato da
aceitação da proposta;

•

Segunda parcela: equivalente a 50% do valor dos honorários propostos – na data do
recebimento do laudo final.

Os nossos honorários profissionais acima indicados serão faturados incluindo-se a previsão de
tributação incidente sobre a prestação de serviços ora contratados, observando-se a alíquota
de 7,60% a título de COFINS, alíquota de 1,65% a título de PIS e 5,00% a título de ISS.
As despesas incorridas pela EY, durante a execução do trabalho, tais como locomoção,
alimentação, hospedagem, tarifas aéreas (viagens), taxas, declarações, certidões,
telefonemas, cópias, material variado e eventuais traduções, não estão incluídas no valor dos
honorários e serão mantidas em nível mínimo ao bom andamento dos trabalhos.
A obrigação do Cliente pelo pagamento dos honorários e despesas da EY não está
condicionada aos resultados dos serviços prestados ou à efetiva realização de eventual
transação proposta.
Na hipótese de atraso nos pagamentos, será emitida fatura ao Cliente, sobre a qual incidirão
juros de descontos de duplicatas aplicados pelo banco constante do documento à data prevista
para pagamento.
Caso a EY seja solicitada ou autorizada pelo Cliente ou pelas regras governamentais, por
intimação de órgãos oficiais, ou outros processos legais a apresentar documentos de sua
propriedade, ou se os funcionários da EY forem intimados a depor como testemunhas sobre
temas relacionados com os trabalhos prestados para o Cliente, desde que a EY não figure
como parte no processo no qual sejam requeridas as referidas informações, o Cliente deverá
reembolsar à EY o valor das despesas incorridas para esse fim, bem como os honorários e as
despesas incorridas pelos advogados da EY, para atendimento de tais solicitações. O
pagamento pela Companhia das despesas referidas deverá ser dispensado se a necessidade
de comparecimento da EY ocorrer por dolo, má-fé ou culpa comprovada atribuível a ela
própria.
Caso o cliente entenda haver necessidade de reuniões complementares com a participação da
equipe da EY ou eventuais atualizações dos trabalhos realizados após a entrega do relatório
final, a nossa participação tomará por base a estimativa de horas a serem incorridas e
previamente acordadas entre as partes, à taxa já ajustada em R$ 800,00/hora (oitocentos reais
a hora), participação esta limitada ao prazo de 120 dias a contar da data de entrega dos
relatórios finais.
E assim, por estarem justos e acordes, firmam a presente DdT na data acima referida, na
presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda.
Ass.: MINUTA PARA DISCUSSÃO
Nome: Sérgio B. Dutra de Almeida

Ultrapar Participações S.A.
Ass.: MINUTA PARA DISCUSSÃO
Nome:

Anexo A - Cláusulas Limitativas
1. Para atingir o objetivo do trabalho de avaliação econômico-financeira, foram aplicados
procedimentos sempre baseados em fatos históricos, econômicos e de mercado vigentes na
data base da análise. Os valores apresentados nesse relatório são resultantes da análise de
dados históricos (financeiros e gerenciais), além de projeções de eventos futuros.
2. Os comentários apresentados neste relatório foram desenvolvidos por profissionais da EY
com informações fornecidas pela Empresa, assim como por fontes externas, quando indicado.
3. A EY, na pessoa de seus sócios ou profissionais da equipe que tenham participado da
elaboração deste trabalho, não tem qualquer interesse, direto ou indireto, na Ultrapar, na
Empresa e/ou nos serviços ora contratados, bem como atestam não haver circunstância
relevante que possa caracterizar conflito de interesse dos mesmos para com a Ultrapar, a
Imifarma e/ou os serviços ora contratados, caracterizando, assim, sua independência. Os
honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não têm qualquer
relação com os resultados aqui reportados.
4. Este trabalho não tem como escopo qualquer tipo de procedimento de auditoria, mas tem
como base, dentre outras, as demonstrações financeiras da Empresa auditadas pela KPMG e
o relatório de due diligence a respeito da Empresa preparado pela EY.
5. As projeções têm como base as informações extraídas das demonstrações financeiras
disponibilizadas pela Empresa, experiências adquiridas em reuniões e discussões com a
Administração, bem como informações públicas e a experiência da EY no setor em que a
Empresa atua.
6. Não foram efetuadas investigações sobre os títulos de propriedade da Empresa, nem
verificações da existência de ônus ou gravames;
7. A EY não tem responsabilidade de atualizar este relatório para eventos e circunstâncias que
ocorram após a data-base.
8. Não faz parte do nosso trabalho fornecer planilhas eletrônicas e/ou modelos financeiros que
suportaram nossas análises.
9. Nossa avaliação é realizada com base em elementos que são razoavelmente esperados,
portanto, não leva em consideração possíveis eventos extraordinários e imprevisíveis (novo
regulamento para as empresas, mudanças na legislação tributária, catástrofes naturais,
eventos políticos e sociais, nacionalizações, entre outros).
10. Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas disponíveis. No
entanto, como qualquer projeção engloba risco e incertezas, os resultados reais podem
apresentar diferença quando comparados às projeções realizadas.

Anexo B – Modelo de Carta de Representação da Administração
06 de dezembro de 2013
Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 – 4º andar, Torre 2
São Paulo, SP, Brasil.
At.: Sérgio Barcelos Dutra de Almeida
Prezado(s) Sr. Sérgio B. Dutra de Almeida:
Com relação à Declaração de Trabalho (“DdT”), datada de 17 de outubro de 2013 e celebrada
entre a Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda. (“V.Sa.” ou “EY”) e Ultrapar
Participações S.A. (“nós” ou a “Companhia”), referimo-nos ao relatório de avaliação
econômico-financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A (“Empresa”
ou “Extrafarma”) emitido pela EY (o “Relatório”), preparado para fins de suporte ao valor de
aquisição da Extrafarma pela Ultrapar em Assembleia Geral de Acionistas, conforme as
exigências dos artigos 8º e 252 da Lei das SAs.
Conforme estabelecido na DdT, revisamos a exatidão factual das informações histporicas
apresentadas no Relatório, e vimos por meio desta confirmar que, em relação às mesmas, até
onde é do nosso conhecimento, essas informações históricas relativas à Extrafarma citadas no
Relatório estão corretas, e que não há informações histórica relacionadas e relevantes que
tenham sido omitidas.
Compreendemos que a EY toma por base as seguintes declarações por nós prestadas a V.Sa.
e que, por meio desta e de acordo com nosso melhor entender, confirmamos a integridade e a
exatidão das referidas declarações, a saber:
1. As informações financeiras históricas de 2012 da Empresa fornecidas à EY são compatíveis
com as demonstrações financeiras de 2012 auditadas pela KPMG – Auditores Independentes,
com parecer sem ressalvas. Entendemos não haver surgido nenhum assunto relevante desde
a data das últimas demonstrações financeiras auditadas incorporadas ao Relatório que não
tenha sido informado à EY.
2. A Companhia não tem conhecimento de qualquer aspecto relevante relativo à Empresa que
não conste dos relatórios - preparados pela EY - e apresentações realizadas no âmbito da due
diligence da Empresa.
Concordamos em indenizar e isentar de responsabilidade a EY e seus funcionários de
quaisquer pleitos oriundos de erros, omissões ou declarações indevidas referentes a quaisquer
materiais ou informações por nós fornecidos.
Atenciosamente,

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO
DA IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S.A. PELA
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
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PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DE EMISSÃO DA IMIFARMA
PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S.A. PELA ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

FIRMADO ENTRE OS ADMINISTRADORES DE

IMIFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS S.A.

E

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

________________________________
DATADO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013
________________________________

Pelo presente instrumento particular, os administradores, abaixo assinados da:
Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A., sociedade anônima fechada, com sede
na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 381, CEP 66053-240,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
nº 04.899.316/0001-18 (“Extrafarma”), na qualidade de sociedade cujas ações serão incorporadas;
e
Ultrapar Participações S.A., companhia aberta, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista, CEP 01317-910,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
nº 33.256.439/0001-39, (“Ultrapar” e, em conjunto com Extrafarma, as “Companhias”), na
qualidade de sociedade incorporadora;
CONSIDERANDO QUE:
(i)

Em 30 de setembro de 2013, as Companhias e os acionistas detentores da totalidade do
capital social da Extrafarma firmaram acordo de associação e outras avenças (“Acordo de
Associação”), por meio do qual concordaram em integrar as atividades das Companhias,
após verificação do cumprimento de determinadas condições suspensivas, por meio da
incorporação da totalidade das ações de emissão da Extrafarma pela Ultrapar
(“Incorporação de Ações”);

(ii)

O Conselho de Núcleos Familiares e o Conselho de Administração da Extrafarma, em
reuniões realizadas em 17 de dezembro de 2013, aprovaram os termos e condições para a
implementação da Incorporação de Ações;

(iii)

O Conselho Fiscal e o Conselho de Administração da Ultrapar, em reuniões realizadas em
11 de dezembro de 2013, aprovaram os termos e condições para a implementação da
Incorporação de Ações; e

(iv)

As administrações das Companhias acreditam que a Incorporação de Ações permitirá o
fortalecimento de ambas as Companhias e de suas perspectivas de crescimento, através (a)
do ingresso da Ultrapar no significativo e crescente mercado de varejo farmacêutico
brasileiro, abrindo uma nova frente de criação de valor para a Ultrapar; e (b) de maior
envergadura na expansão da Extrafarma, a ser potencializada pela maior capacidade de
investimentos, capilaridade dos postos Ipiranga e revendas Ultragaz e pela implementação
do reconhecido sistema de governança e incentivos da Ultrapar, no melhor interesse dos
acionistas das Companhias;

RESOLVEM CELEBRAR, nos termos dos Artigos 224, 225 e 252 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das S.A.”), o presente Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. pela Ultrapar Participações S.A. (“Protocolo e

Justificação”), o qual será submetido à aprovação, em Assembleias Gerais Extraordinárias, dos
acionistas da Extrafarma e da Ultrapar, nos termos e condições a seguir:
1.

Motivos e Justificação da Incorporação de Ações.

1.1.

Conforme descrito no preâmbulo deste Protocolo e Justificação, a Incorporação de Ações

visa à integração das atividades da Extrafarma e da Ultrapar, fortalecendo ambas as Companhias e
as suas perspectivas de crescimento.
1.2.

As administrações das Companhias acreditam que a Incorporação de Ações permitirá à

Ultrapar ingressar no significativo mercado de varejo farmacêutico, com forte potencial de
crescimento e consolidação, em associação com a Extrafarma, uma das líderes em sua região, com
mais de 50 (cinquenta) anos de atuação na distribuição de medicamentos e que conta com
profissionais reputados e reconhecidos no setor.
1.3.

As administrações das Companhias acreditam também que a Incorporação de Ações

permitirá a aceleração do plano de expansão da Extrafarma, através (i) de uma maior capacidade
de investimentos, (ii) do acesso para a abertura de drogarias em postos Ipiranga e revendas
Ultragaz, e (iii) do fortalecimento da experiente equipe de gestão em varejo farmacêutico da
Extrafarma com a implementação dos reconhecidos mecanismos de governança, incentivos e
alinhamento de interesses da Ultrapar. Acredita-se que a combinação de ativos, talentos e
competências das Companhias resultará em benefícios econômicos para as Companhias, seus
acionistas e consumidores.
2.

Relação de Substituição, Valores Mobiliários a serem atribuídos aos Acionistas da

Extrafarma e Direitos dos Valores Mobiliários.
2.1.

A relação de substituição foi livremente negociada, acordada e pactuada entre as

Companhias, partes independentes, e reflete as respectivas análises das Companhias e a natureza
de suas atividades inseridas em um conjunto de premissas econômicas, operacionais e financeiras,
e foi estabelecida com base (i) no preço médio das ações ordinárias da Ultrapar nos 10 (dez)
últimos pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias (“BM&FBOVESPA”)
imediatamente anteriores à assinatura do Acordo de Associação, e (ii) no preço por ação da
Extrafarma oferecido pela Ultrapar, considerada justa e equitativa pelos órgãos da administração
das Companhias.
2.2.

Em linha com o exposto acima, cada um dos 7 (sete) acionistas da Extrafarma receberá,

em substituição às 320.000 (trezentas e vinte mil) ações de emissão da Extrafarma detidas por
cada um deles:
(a)

1.717.300 (um milhão, setecentas e dezessete mil e trezentas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Ultrapar, resultando na
emissão total, pela Ultrapar, de 12.021.100 (doze milhões, vinte e uma mil e cem)

novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Novas
Ações”);
(b)

1 (um) bônus de subscrição (“Bônus de Subscrição – Capital de Giro”) que dará
direito à subscrição de até 114.487 (cento e catorze mil, quatrocentas e oitenta e
sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da
Ultrapar (“Ações Bônus - Capital de Giro”), podendo resultar na emissão total, pela
Ultrapar, de até 801.409 (oitocentas e uma mil, quatrocentas e nove) Ações Bônus
– Capital de Giro, conforme eventual ajuste em razão da variação do capital de giro
e da dívida líquida da Extrafarma existentes na data da aprovação da Incorporação
de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma, em
relação ao capital de giro e à dívida líquida da Extrafarma em 31 de dezembro de
2012; e

(c)

1 (um) bônus de subscrição (“Bônus de Subscrição – Indenização” e, em conjunto
com o Bônus de Subscrição – Capital de Giro, “Bônus de Subscrição”) que dará
direito à subscrição de até 457.946 (quatrocentas e cinquenta e sete mil,
novecentas e quarenta e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal de emissão da Ultrapar (“Ações Bônus – Indenização” e, em conjunto
com as Ações Bônus – Capital de Giro, “Ações Bônus”), podendo resultar na
emissão total, pela Ultrapar, de até 3.205.622 (três milhões, duzentas e cinco mil,
seiscentas e vinte e duas) Ações Bônus – Indenização, conforme eventual ajuste
em razão da verificação de Perda(s) passível(is) de indenização pelos acionistas da
Extrafarma à Ultrapar, entendendo-se por “Perdas” todas e quaisquer pretensões
e/ou responsabilidades, perdas, penas, danos, multas, sentenças, autuações,
prejuízos, ônus (inclusive qualquer penhora, arresto ou qualquer tipo de
apreensão), custos e despesas (inclusive honorários advocatícios) após o trânsito
em julgado de sentença judicial ou arbitral, bem como decisão administrativa ou
judicial não contestada ou uma notificação de Perda enviada por uma parte à outra
e não contestada.

2.2.1.

Nos termos deste item 2.2, caso aprovada a Incorporação de Ações, a Ultrapar poderá
emitir até 16.028.131 (dezesseis milhões, vinte e oito mil, cento e trinta e uma) ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, representativas de até 2,9%
das ações de emissão da Ultrapar, considerando a emissão das Novas Ações na data da
aprovação da Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da
Ultrapar e da Extrafarma e a emissão das Ações Bônus – Capital de Giro e das Ações
Bônus – Indenização, conforme ocorra o exercício dos Bônus de Subscrição – Capital
de Giro e dos Bônus de Subscrição – Indenização.

2.3.

As Novas Ações e as Ações Bônus terão os mesmos direitos atribuídos às ações da Ultrapar

então em circulação, negociadas na BM&FBOVESPA sob o código “UGPA3”, e os acionistas da
Extrafarma participarão integralmente de todos os benefícios, inclusive dividendos e remunerações

de capital que vierem a ser declarados pela Ultrapar após a data da efetiva emissão das Novas
Ações e das Ações Bônus pela Ultrapar.
2.4.

Na hipótese de bonificação, desdobramento ou grupamento das ações ordinárias de

emissão da Ultrapar após a data deste Protocolo e Justificação, a quantidade de Novas Ações e de
Ações Bônus será acrescida ou reduzida proporcionalmente a tal bonificação, desdobramento ou
grupamento, conforme o caso.
2.5.

As Novas Ações estarão sujeitas às restrições de negociação abaixo descritas:
(a)

767.060 (setecentas e sessenta e sete mil e sessenta) Novas Ações a serem
entregues a cada um dos acionistas da Extrafarma estarão livres para negociação
imediatamente após a aprovação da Incorporação de Ações pelas Assembleias
Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma;

(b)

190.048 (cento e noventa mil e quarenta e oito) Novas Ações a serem
entregues a cada um dos acionistas da Extrafarma serão liberadas para negociação
na data do 1º (primeiro) aniversário da data da aprovação da Incorporação de
Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma;

(c)

190.048 (cento e noventa mil e quarenta e oito) Novas Ações a serem
entregues a cada um dos acionistas da Extrafarma serão liberadas para negociação
na data do 2º (segundo) aniversário da data da aprovação da Incorporação de
Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma;

(d)

190.048 (cento e noventa mil e quarenta e oito) Novas Ações a serem
entregues a cada um dos acionistas da Extrafarma serão liberadas para negociação
na data do 3º (terceiro) aniversário da data da aprovação da Incorporação de
Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma;

(e)

190.048 (cento e noventa mil e quarenta e oito) Novas Ações a serem
entregues a cada um dos acionistas da Extrafarma serão liberadas para negociação
na data do 4º (quarto) aniversário da data da aprovação da Incorporação de Ações
pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma; e

(f)

190.048 (cento e noventa mil e quarenta e oito) Novas Ações a serem
entregues a cada um dos acionistas da Extrafarma serão liberadas para negociação
na data do 5º (quinto) aniversário da data da aprovação da Incorporação de Ações
pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma.

2.5.1.

A vedação à negociação das Novas Ações inclui a vedação à oneração, transferência
sob qualquer forma, celebração de qualquer contrato ou promessa em relação às
Novas Ações no período estipulado.

2.6.

Bônus de Subscrição – Capital de Giro. Cada um dos 7 (sete) Bônus de Subscrição – Capital

de Giro a serem emitidos pela Ultrapar na data de aprovação da Incorporação de Ações pelas
Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma serão exercíveis no prazo de 5
(cinco) dias úteis após a “Data de Apuração”, definida como a data que corresponder a 10 (dez)
dias úteis após levantamento do balanço patrimonial da Extrafarma na data de aprovação da
Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma e
verificação da dívida líquida e do capital de giro da Extrafarma na referida data, na proporção das
Ações Bônus – Capital de Giro remanescentes após o ajuste previsto no item 2.2(b) deste Protocolo
e Justificação. As Ações Bônus – Capital de Giro emitidas em razão do exercício do Bônus de
Subscrição – Capital de Giro estarão sujeitas à proibição de negociação até o 6º (sexto) aniversário
da data de aprovação da Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da
Ultrapar e da Extrafarma.
2.6.1.

Caso o ajuste previsto no item 2.2(b) seja favorável à Ultrapar e o respectivo valor seja
superior ao valor de mercado das Ações Bônus – Capital de Giro com base no preço
médio ponderado das ações de emissão da Ultrapar nos 5 (cinco) últimos pregões da
BM&FBOVESPA imediatamente anteriores à Data de Apuração, os acionistas da
Extrafarma não poderão exercer os respectivos Bônus de Subscrição – Capital de Giro e
deverão pagar à Ultrapar o valor do referido ajuste que exceder o valor de mercado
das Ações Bônus – Capital de Giro mencionado acima, em moeda corrente nacional,
em até 5 (cinco) dias úteis da Data de Apuração. Caso tal ajuste seja favorável aos
acionistas da Extrafarma, a Ultrapar deverá ressarcir proporcionalmente cada um dos
acionistas da Extrafarma em moeda corrente nacional, em até 5 (cinco) dias úteis da
Data de Apuração.

2.7.

Bônus de Subscrição – Indenização. Cada um dos 7 (sete) Bônus de Subscrição –

Indenização a serem emitidos pela Ultrapar na data de aprovação da Incorporação de Ações pelas
Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma serão exercíveis, parcial ou
integralmente, (i) no 5º (quinto) dia útil após o 6º (sexto) aniversário da data de aprovação da
Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinárias da Ultrapar e da Extrafarma (“Data
de Confirmação”), na proporção das Ações Bônus – Indenização remanescentes após os ajustes por
eventuais Perdas indenizáveis pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar; e (ii) após a referida data,
sempre que ocorrer a extinção de toda e qualquer potencial Perda identificada na forma de
autuação ou início de processo administrativo ou judicial ou notificação extrajudicial que não tenha
se materializado em Perda e que tenha obrigatoriamente sido iniciado antes da Data de
Confirmação.
2.8.

Os Bônus de Subscrição não poderão ser negociados ou transferidos pelos acionistas da

Extrafarma ou de qualquer forma estar sujeitos a ônus ou à promessa de negociação, transferência
ou ônus, exceto no âmbito de um planejamento sucessório dos acionistas da Extrafarma, nos
termos dos certificados dos Bônus de Subscrição a serem emitidos pela Ultrapar na data da

aprovação da Incorporação de Ações pelas Assembleias Gerais Extraordinária da Extrafarma e da
Ultrapar, de acordo com o Artigo 79 da Lei das S.A.
2.9.

Os quadros abaixo comparam as vantagens políticas e patrimoniais das ações dos

acionistas da Extrafarma e da Ultrapar, respectivamente, antes e após a Incorporação de Ações:
Direito das Ações da Extrafarma antes da

Direito das Ações da Extrafarma após a

Incorporação de Ações

Incorporação de Ações

Direito a um voto por ação

Direito a um voto por ação

Dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro Dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro
líquido ajustado

líquido ajustado

Direito das Ações da Ultrapar antes da

Direito das Ações da Ultrapar após a

Incorporação de Ações

Incorporação de Ações

Direito a um voto por ação

Direito a um voto por ação

Dividendo mínimo obrigatório de 50% do lucro Dividendo mínimo obrigatório de 50% do lucro
líquido ajustado

líquido ajustado

3.

Avaliação das Ações da Extrafarma.

3.1.

Os administradores da Ultrapar nomearam a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.,

com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº
1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.527.788/0001-31 (“Empresa
Avaliadora”), como sociedade especializada responsável pela avaliação das ações de emissão da
Extrafarma a serem incorporadas pela Ultrapar em decorrência da operação descrita neste
Protocolo e Justificação. A nomeação aqui descrita deverá ser ratificada pelos acionistas da Ultrapar
na Assembleia Geral Extraordinária da Ultrapar que deliberar sobre a Incorporação de Ações.
3.2.

A Empresa Avaliadora realizou a avaliação econômico-financeira das ações de emissão da

Extrafarma na data de 30 de junho de 2013 (“Data-Base”), pelo método de rentabilidade futura,
baseado em fluxos de caixa descontados. Como resultado de sua avaliação, considerando todas as
informações e documentos solicitados às administrações das Companhias, bem como as
informações disponíveis ao público em geral e próprias do avaliador, conforme necessário para a
realização da avaliação, a Empresa Avaliadora entregou à Ultrapar o respectivo laudo de avaliação
(“Laudo de Avaliação”).
3.3.

A Empresa Avaliadora e seus profissionais responsáveis pela avaliação declararam (i) não

ter interesse, direto ou indireto, nas Companhias ou na Incorporação de Ações, bem como não

haver em relação à Empresa Avaliadora qualquer circunstância relevante que possa caracterizar
conflito de interesses; e (ii) que nenhum acionista ou administrador das Companhias (a) direcionou,
limitou, dificultou ou praticou quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a
utilização ou o conhecimento das informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho
relevantes para a qualidade de suas respectivas conclusões, (b) restringiu, de qualquer forma, a
sua capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma independente, ou (c)
determinou as metodologias utilizadas para a elaboração do Laudo de Avaliação.
3.4.

As variações patrimoniais ocorridas na Extrafarma entre a Data-Base e a data em que se

efetivar a Incorporação de Ações serão contabilizadas pela Ultrapar em decorrência de equivalência
patrimonial.
4.

Composição do Capital Social das Companhias.

4.1.

Nesta data, o capital social da Extrafarma é de R$ 2.240.000,00 (dois milhões, duzentos e

quarenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 2.240.000 (dois milhões,
duzentas e quarenta mil) ações ordinárias, nominativas e no valor de R$ 1,00 (um real) cada. O
capital social da Extrafarma não sofrerá alteração em razão da Incorporação de Ações.
4.2.

Nesta data, o capital social da Ultrapar é de R$ 3.696.772.957,32 (três bilhões, seiscentos e

noventa e seis milhões, setecentos e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e sete reais e
trinta e dois centavos), dividido em 544.383.996 (quinhentas e quarenta e quatro milhões,
trezentas e oitenta e três mil, novecentas e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
4.3.

Caso seja aprovada a Incorporação de Ações, o patrimônio líquido da Ultrapar será

aumentado em R$ 675.175.059,01 (seiscentos e setenta e cinco milhões, cento e setenta e cinco
mil, cinquenta e nove reais e um centavo), com a emissão das Novas Ações, sendo (a)
R$ 141.913.146,68 (cento e quarenta e um milhões, novecentos e treze mil, cento e quarenta e
seis reais e sessenta e oito centavos) destinado ao capital social e (b) R$ 533.261.912,33
(quinhentos e trinta e três milhões, duzentos e sessenta e um mil, novecentos e doze reais e trinta
e três centavos) destinado à formação de reserva de capital. O valor da reserva de capital prevista
em (b) acima poderá ser ajustado em razão das regras previstas no Pronunciamento Técnico nº 15
(CPC 15 (R1)), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 665,
de 4 de agosto de 2011. Após a Incorporação de Ações, o capital social da Ultrapar será de
R$ 3.838.686.104,00 (três bilhões, oitocentos e trinta e oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil,
cento e quatro reais), dividido em 556.405.096 (quinhentas e cinquenta e seis milhões,
quatrocentas e cinco mil e noventa e seis) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal.
4.4.

Com a Incorporação de Ações, a totalidade das ações de emissão da Extrafarma passará a

ser de propriedade da Ultrapar, passando a primeira a ser uma subsidiária integral da segunda.

5.

Alterações Estatutárias.

5.1.

Caso aprovada a Incorporação de Ações, a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto

Social da Ultrapar será alterada para refletir o aumento de capital referido no item 4.3 deste
Protocolo e Justificação, e passará a vigorar com a seguinte e nova redação:

“Artigo 5º. O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 3.838.686.104,00 (três
bilhões, oitocentos e trinta e oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e quatro
reais), dividido em 556.405.096 (quinhentas e cinquenta e seis milhões, quatrocentas e
cinco mil e noventa e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo
vedada a emissão de ações preferenciais e de partes beneficiárias.
§1º Todas as ações de emissão da Companhia são escriturais e mantidas em conta de
depósito, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários –
CVM, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
§2º O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações
escriturais, poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição escrituradora,
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.”
6.

Atos Societários e Direito de Recesso.

6.1.

Os seguintes atos societários deverão ser realizados para que a Incorporação de Ações

torne-se eficaz:
(a)

Assembleia Geral Extraordinária da Extrafarma para, dentre outras matérias,
aprovar (i) a Incorporação de Ações nos termos e condições do presente Protocolo
e Justificação; e (ii) a prática, pelos administradores da Extrafarma, dos atos
necessários à implementação da Incorporação de Ações, incluindo a subscrição de
ações no âmbito do aumento de capital da Ultrapar, e a efetivação da transferência
de todas as ações ordinárias de propriedade dos acionistas da Extrafarma para a
Ultrapar; e

(b)

Assembleia Geral Extraordinária da Ultrapar para, dentre outras matérias (i)
aprovar a Incorporação de Ações nos termos e condições do presente Protocolo e
Justificação; (ii) apreciar e ratificar a indicação da Empresa Avaliadora como
responsável pela avaliação das ações de emissão da Extrafarma a serem
incorporadas ao patrimônio da Ultrapar, bem como pela elaboração do respectivo
Laudo de Avaliação; (iii) aprovar o Laudo de Avaliação; (iv) aprovar o aumento do
capital social da Ultrapar com a emissão das Novas Ações; (v) aprovar a emissão
dos Bônus de Subscrição; e (vi) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social
da Ultrapar, em decorrência do aumento de capital.

6.2.

Não haverá direito de recesso aos acionistas da Ultrapar e da Extrafarma que dissentirem

ou se abstiverem da deliberação de Incorporação de Ações, ou não comparecerem à Assembleia
Geral Extraordinária pertinente, tendo em vista que (i) a totalidade dos acionistas da Extrafarma já
se comprometeu quando da assinatura do Acordo de Associação a votar favoravelmente à
Incorporação de Ações nos termos e condições deste Protocolo e Justificação, de forma que não
haverá acionista da Extrafarma dissidente de tal deliberação; e (ii) as ações de emissão da Ultrapar,
conforme verificado nesta data, possuem liquidez e dispersão no mercado, nos termos do Artigo
252, Parágrafo 1º, cumulado com o Artigo 137, inciso II, ambos da Lei das S.A.
7.

Disposições Gerais.

7.1.

Negócios Dependentes. Este Protocolo e Justificação é celebrado no contexto da associação

entre a Ultrapar e a Extrafarma, conforme informações divulgadas pela Ultrapar em fato relevante
de 30 de setembro de 2013. Os eventos descritos no presente Protocolo e Justificação, bem como
as demais matérias conexas submetidas aos acionistas das Companhias nas Assembleias Gerais
Extraordinárias que deliberarem sobre este Protocolo e Justificação e a Incorporação de Ações são
negócios jurídicos reciprocamente dependentes, sendo intenção das Companhias que um negócio
não tenha eficácia sem que os demais também a tenham.
7.2.

Participações Societárias. Nem a Ultrapar detém participação societária na Extrafarma, nem

a Extrafarma detém participação societária na Ultrapar, nem estão submetidas ao regime do Artigo
264 da Lei das S.A.
7.3.

Ausência de Sucessão. Com a efetivação da Incorporação de Ações, a Ultrapar não

absorverá os bens, direitos, haveres, obrigações e responsabilidades da Extrafarma, que manterá
íntegra sua personalidade jurídica, não havendo sucessão.
7.4.

Documentos. Este Protocolo e Justificação, o Laudo de Avaliação e todos os demais

documentos e informações exigidos pela Instrução CVM n° 319, de 3 de dezembro de 1999, e pela
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, estarão disponíveis nos websites da CVM
(www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como na sede social das
Companhias e no website da Ultrapar (http://www.ultra.com.br).
7.5.

Submissão a Autoridades. A Incorporação de Ações foi submetida ao Conselho

Administrativo de Defesa Econômico – CADE, nos termos da legislação aplicável, e por este
aprovada em 25 de outubro de 2013, conforme decisão nº 1.082.
7.6.

Ágio. Caso a Ultrapar apure ágio na Incorporação de Ações, poderá eventualmente vir a

amortizá-lo fiscalmente, conforme o caso, observados os termos e condições das normas aplicáveis
emitidas pela CVM e na legislação tributária brasileira. As condições de eventual aproveitamento do
Ágio pela Ultrapar serão avaliadas posteriormente pela Ultrapar.

7.7.

Custos. Os custos e despesas que poderão ser incorridos para a consumação da

Incorporação de Ações são estimados em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Reais), sendo
aproximadamente R$ 4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil Reais) para custos relacionados
à contratação de assessores legais, contábeis e financeiros e R$ 700.000,00 (setecentos mil Reais)
para custos com publicação e outros.
7.8.

Lei. Este Protocolo e Justificação será regido e interpretado de acordo com a legislação

brasileira.
7.9.

Arbitragem. Quaisquer litígios ou controvérsias decorrentes de ou relativos a este Protocolo

e Justificação e a Incorporação de Ações, inclusive quanto a sua existência, validade, cumprimento,
interpretação e rescisão, deverão ser comunicados por escrito por uma parte à(s) outra(s), que
envidarão seus melhores esforços para dirimi-los de modo amigável por meio de negociações
diretas mantidas de boa-fé, em prazo não superior a 10 (dez) dias úteis contados da data do
recebimento da comunicação aqui mencionada. Não havendo acordo, tal litígio ou controvérsia
(“Disputa”) será definitivamente resolvida por arbitragem, administrada pelo Centro de Arbitragem
e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”) e de acordo com seu
Regulamento de Arbitragem (“Regulamento da CCBC”) e com a Lei nº 9.307/96.
7.9.1.

O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros fluentes na língua

portuguesa, escrita e falada, dos quais um será nomeado pela(s) requerente(s) e um pela(s)
requerida(s) e o terceiro nomeado pelos dois primeiros árbitros, sendo certo que este último
árbitro presidirá o tribunal arbitral. Caso os dois primeiros árbitros não cheguem a um
consenso com relação à indicação do terceiro árbitro ou qualquer parte deixe de nomear
árbitro nos prazos estabelecidos no Regulamento CCBC, referido árbitro deverá ser indicado
pela CAM-CCBC.
7.9.2.

Caso a Disputa envolva valores inferiores a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) o

tribunal arbitral será composto por 1 (um) único árbitro indicado de comum acordo entre as
Companhias ou, na falta de consenso, pela CAM-CCBC.
7.9.3.

A arbitragem realizar-se-á na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil,

onde será proferida a sentença arbitral, e será conduzida em caráter confidencial e na língua
portuguesa. O tribunal arbitral não decidirá o litígio com base nas regras de equidade.
7.9.4.

Qualquer decisão proferida pelo tribunal arbitral será considerada vinculante, final e

não sujeita a recurso pelas Companhias.
7.9.5.

A execução do laudo arbitral poderá ser pleiteada a quaisquer tribunais

competentes, sendo que a sentença arbitral deverá ser proferida em território brasileiro e terá
caráter definitivo, obrigando as Companhias e seus sucessores, a qualquer título. Para fins
exclusivamente de qualquer medida coercitiva ou procedimento cautelar, de natureza
preventiva e provisória ou permanente, as Companhias elegem o foro da Comarca São Paulo

do Estado de São Paulo. A partir da constituição do Tribunal Arbitral, todas as medidas
cautelares ou de urgência deverão ser pleiteadas diretamente a ele, ficando este desde já
autorizado a manter, revogar ou modificar tais medidas anteriormente requeridas ao Poder
Judiciário.
7.9.6.

Ainda que este Protocolo e Justificação ou qualquer de suas cláusulas sejam

considerados, por qualquer tribunal, inválidos, ilegais ou inexequíveis, a validade, legalidade
ou exequibilidade desta cláusula arbitral não será afetada ou prejudicada.
7.9.7.

Exceto pelos honorários dos respectivos advogados, os quais serão arcados por

cada uma das Companhias individualmente, todas as demais despesas e custos de arbitragem
serão suportados por qualquer uma das Companhias ou por ambas, conforme o tribunal
arbitral venha a determinar.
7.10.

Irrevogabilidade. O presente Protocolo e Justificação é irrevogável e irretratável, sendo que

as obrigações ora assumidas pelas Companhias obrigam também seus sucessores a qualquer título.
7.11.

Acordo Integral. A eventual declaração por qualquer tribunal de nulidade ou a ineficácia de

qualquer das avenças contidas neste Protocolo e Justificação não prejudicará a validade e eficácia
das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as Companhias a envidar seus
melhores esforços de modo a ajustar-se validamente para obter os mesmos efeitos da avença que
tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz.
7.12.

Aditamentos. Este Protocolo e Justificação somente poderá ser alterado ou aditado por

meio de instrumento escrito assinado pelas Companhias.
7.13.

Novação. A falta ou o atraso de qualquer das Companhias em exercer qualquer de seus

direitos neste Protocolo e Justificação não deverá ser considerado como renúncia ou novação e não
deverá afetar o subsequente exercício de tal direito. Qualquer renúncia produzirá efeitos somente
se for especificamente outorgada e por escrito.
7.14.

Cessão. É vedada a cessão de quaisquer dos direitos e obrigações pactuados no presente

Protocolo e Justificação sem o prévio e expresso consentimento, por escrito, de cada uma das
Companhias.
7.15.

Capacidade. Cada Companhia assina este Protocolo e Justificação e declara: (i) estar ciente

das obrigações decorrentes deste instrumento e da legislação que rege este instrumento; (ii) ter
sido assistida por advogados e que, em virtude de suas atividades cotidianas na gestão de suas
respectivas empresas, ter compreensão integral de todos os termos e condições deste instrumento;
e (iii) não estar sujeita a qualquer necessidade econômica ou financeira excepcional e assume
integralmente os encargos e riscos inerentes a este instrumento.

7.16.

Título Executivo. Serve este Protocolo e Justificação assinado na presença de 2 (duas)

testemunhas como título executivo extrajudicial na forma da legislação processual civil (artigo 585,
II, do Código de Processo Civil Brasileiro), para todos os efeitos legais.
7.17.

Execução Específica. As Companhias reconhecem, desde já, que (i) este Protocolo e

Justificação constitui título executivo extrajudicial para todos os fins e efeitos do artigo 632 e
seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro; e (ii) o comprovante de recebimento de
notificação, acompanhado dos documentos que a tenham fundamentado, será bastante para
instruir o pedido de tutela específica da obrigação. As obrigações de fazer e não fazer previstas
neste Protocolo e Justificação serão exigíveis no prazo de 3 (três) dias úteis contado do
recebimento da notificação que constituir a respectiva Companhia em mora, ficando facultado à
Companhia credora a adoção das medidas necessárias (i) à execução ou tutela específica; ou (ii) à
obtenção do resultado prático equivalente, por meio das medidas a que se refere o §5º do artigo
461 do Código de Processo Civil.
E, POR ESTAREM JUSTAS E CONTRATADAS, assinam este Protocolo e Justificação em 6 (seis)
vias de igual teor e forma e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas abaixo
identificadas.
17 de dezembro de 2013.
[restante da página intencionalmente deixado em branco]
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INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DA EXTRAFARMA PELA ULTRAPAR
São Paulo, 19 de dezembro de 2013 – A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”), em
atendimento às disposições do Artigo 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.) e das
Instruções da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de 2002, e n°
319, de 3 de dezembro de 1999, informa que será submetida aos seus acionistas e aos
acionistas da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A., que opera utilizando a marca
Extrafarma (“Extrafarma” e, em conjunto com a Ultrapar, as “Companhias”), em Assembleias
Gerais Extraordinárias das Companhias (“AGEs”) convocadas para o dia 31 de janeiro de 2014,
a proposta de incorporação pela Ultrapar da totalidade das ações de emissão da Extrafarma
(“Incorporação de Ações”), de acordo com o disposto no Artigo 252 da Lei das S.A., nos termos
e condições abaixo descritos.
1.

Motivos e Justificação da Incorporação de Ações.
Conforme destacado no fato relevante divulgado pela Ultrapar em 30 de setembro de

2013, a Incorporação de Ações visa à integração das atividades da Extrafarma e da Ultrapar,
permitindo à Ultrapar ingressar no significativo mercado de varejo farmacêutico, com forte
potencial de crescimento e consolidação, em associação com a Extrafarma, uma das líderes em
sua região. A Extrafarma possui mais de cinquenta anos de atuação na distribuição de
medicamentos e conta com profissionais reputados e reconhecidos no setor.
A Incorporação de Ações permitirá a aceleração do plano de expansão da Extrafarma,
através (i) de uma maior capacidade de investimentos, (ii) do acesso para a abertura de
drogarias nos postos Ipiranga e revendas Ultragaz, e (iii) do fortalecimento da experiente
equipe de gestão em varejo farmacêutico da Extrafarma com a implementação dos
reconhecidos mecanismos de governança, incentivos e alinhamento de interesses da Ultrapar.
Esses mecanismos também contribuirão para uma integração eficiente das operações e
desenvolvimento de modelos de atuação cada vez mais atraentes para os consumidores da
Extrafarma, Ipiranga e Ultragaz, aumentando o potencial para diferenciação desses negócios.
As administrações das Companhias acreditam que a combinação de seus ativos,
talentos e competências resultará em benefícios econômicos para as Companhias, seus
acionistas e consumidores.

2.

Atos Societários e Negociais Praticados.
Em 30 de setembro de 2013, as Companhias e os acionistas detentores da totalidade

do capital social da Extrafarma firmaram acordo de associação e outras avenças (“Acordo de
Associação”), por meio do qual concordaram em integrar as atividades das Companhias, após
verificação do cumprimento de determinadas condições suspensivas, por meio da Incorporação
de Ações.
O Conselho de Núcleos Familiares e o Conselho de Administração da Extrafarma, em
reuniões realizadas em 17 de dezembro de 2013, aprovaram os termos e condições para a
implementação da Incorporação de Ações, conforme Protocolo e Justificação de Incorporação
de Ações, firmado entre os administradores das Companhias (“Protocolo e Justificação”).
O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal da Ultrapar, em reuniões realizadas
em 11 de dezembro de 2013, também aprovaram os termos e condições para a implementação
da Incorporação de Ações, conforme o Protocolo e Justificação.
3.

Relação de Substituição, Valores Mobiliários a serem atribuídos aos Acionistas da
Extrafarma e Direitos dos Valores Mobiliários.
a.

Relação de substituição

A relação de substituição (i) foi livremente negociada, acordada e pactuada entre as
Companhias, partes independentes; (ii) reflete as respectivas análises das Companhias e a
natureza de suas atividades inseridas em um conjunto de premissas econômicas, operacionais e
financeiras e (iii) foi estabelecida com base (a) no preço médio das ações ordinárias da Ultrapar
nos 10 últimos

pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias

(“BM&FBOVESPA”) imediatamente anteriores à assinatura do Acordo de Associação e (b) no
preço por ação da Extrafarma oferecido pela Ultrapar, sendo considerada justa e equitativa
pelos órgãos da administração das Companhias.
b.

Valores mobiliários a serem atribuídos

Cada um dos 7 acionistas da Extrafarma receberá, em substituição às 320.000 ações de
emissão da Extrafarma detidas por cada um deles:
(i)

1.717.300 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de
emissão da Ultrapar, resultando na emissão total, pela Ultrapar, de 12.021.100
novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal (“Novas
Ações”);

(ii)

1 bônus de subscrição (“Bônus de Subscrição – Capital de Giro”) que dará
direito à subscrição de até 114.487 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Ultrapar (“Ações Bônus - Capital de Giro”),
podendo resultar na emissão total, pela Ultrapar, de até 801.409 Ações Bônus –
Capital de Giro, conforme eventual ajuste em razão da variação do capital de

giro e da dívida líquida da Extrafarma existentes na data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs, em relação ao capital de giro e à dívida
líquida da Extrafarma em 31 de dezembro de 2012; e
(iii)

1 bônus de subscrição (“Bônus de Subscrição – Indenização” e, em conjunto
com o Bônus de Subscrição – Capital de Giro, “Bônus de Subscrição”) que dará
direito à subscrição de até 457.946 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal de emissão da Ultrapar (“Ações Bônus – Indenização” e, em
conjunto com as Ações Bônus – Capital de Giro, “Ações Bônus”), podendo
resultar na emissão total, pela Ultrapar, de até 3.205.622 Ações Bônus –
Indenização, conforme eventual ajuste em razão da verificação de Perda(s)
passível(is) de indenização pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar,
resultantes de (a) falsidades, omissões, erros, incorreções, inexatidões ou
violação das representações e garantias prestadas pela Extrafarma e pelos
acionistas da Extrafarma à Ultrapar; (b) fatos, atos e/ou omissões da
Extrafarma ou dos acionistas da Extrafarma anteriores à data da aprovação da
Incorporação de Ações pelas AGEs; ou (c) descumprimento das obrigações
assumidas pelos acionistas da Extrafarma e/ou pela Extrafarma no Acordo de
Associação. Entender-se-á por “Perdas” todas e quaisquer pretensões e/ou
responsabilidades, perdas, penas, danos, multas, sentenças, autuações,
prejuízos, ônus (inclusive qualquer penhora, arresto ou qualquer tipo de
apreensão), custos e despesas (inclusive honorários advocatícios) após o
trânsito em julgado de sentença judicial ou arbitral, bem como decisão
administrativa ou judicial não contestada ou uma notificação de Perda enviada
por uma parte à outra e não contestada.

Nos termos do Protocolo e Justificação, caso aprovada a Incorporação de Ações, a
Ultrapar poderá emitir até 16.028.131 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, representativas de até 2,9% das ações de emissão da Ultrapar, considerando a
emissão das Novas Ações na data da aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs e a
emissão das Ações Bônus – Capital de Giro e das Ações Bônus – Indenização, conforme o
exercício integral dos Bônus de Subscrição – Capital de Giro e dos Bônus de Subscrição –
Indenização.
As Novas Ações e as Ações Bônus terão os mesmos direitos atribuídos às ações da
Ultrapar então em circulação, negociadas na BM&FBOVESPA sob o código “UGPA3”, e os
acionistas da Extrafarma participarão integralmente de todos os benefícios, inclusive dividendos
e remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Ultrapar após a data da efetiva
emissão das Novas Ações e das Ações Bônus pela Ultrapar.
Na hipótese de bonificação, desdobramento ou grupamento das ações ordinárias de
emissão da Ultrapar após a data do Protocolo e Justificação, a quantidade de Novas Ações e de
Ações Bônus será acrescida ou reduzida proporcionalmente a tal bonificação, desdobramento
ou grupamento, conforme o caso.
As Novas Ações estarão sujeitas à proibição de negociação pelo período de 5 anos

contados a partir da data da aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs, nos seguintes
termos:
(a)

767.060 Novas Ações a serem entregues a cada um dos atuais

acionistas da Extrafarma estarão livres para negociação imediatamente após a
aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs; e
(b)

190.048 Novas Ações a serem entregues a cada um dos atuais

acionistas da Extrafarma serão liberadas para negociação na data do 1º, 2º, 3º,
4º e 5º aniversários da data da aprovação da Incorporação de Ações pelas
AGEs.
A vedação à negociação das Novas Ações inclui a vedação à oneração, transferência
sob qualquer forma, celebração de qualquer contrato ou promessa em relação às Novas Ações
no período estipulado.
Cada um dos 7 Bônus de Subscrição – Capital de Giro a serem emitidos pela Ultrapar na
data de aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs serão exercíveis no prazo de 5 dias
úteis após a “Data de Apuração”, na proporção das Ações Bônus – Capital de Giro
remanescentes após os ajustes previstos. A Data de Apuração é definida como a data que
corresponder a 10 dias úteis após (i) o levantamento do balanço patrimonial da Extrafarma na
data da aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs e (ii) a verificação da dívida líquida e
do capital de giro da Extrafarma existentes na data da aprovação da Incorporação de Ações
pelas AGEs. As Ações Bônus – Capital de Giro emitidas em razão do exercício do Bônus de
Subscrição – Capital de Giro estarão sujeitas à proibição de negociação até o 6º aniversário da
data de aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs. Caso o ajuste previsto acima seja
favorável à Ultrapar e o respectivo valor seja superior ao valor de mercado das Ações Bônus –
Capital de Giro com base no preço médio ponderado das ações de emissão da Ultrapar nos 5
últimos pregões da BM&FBOVESPA imediatamente anteriores à Data de Apuração, os acionistas
da Extrafarma não poderão exercer os respectivos Bônus de Subscrição – Capital de Giro e
deverão pagar à Ultrapar o valor do referido ajuste que exceder o valor de mercado das Ações
Bônus – Capital de Giro mencionado acima, em moeda corrente nacional, em até 5 dias úteis da
Data de Apuração. Caso tal ajuste seja favorável aos acionistas da Extrafarma, a Ultrapar
deverá ressarcir proporcionalmente cada um dos acionistas da Extrafarma em moeda corrente
nacional, em até 5 dias úteis da Data de Apuração.
Cada um dos 7 Bônus de Subscrição – Indenização a serem emitidos pela Ultrapar na
data das AGEs serão exercíveis, parcial ou integralmente, (i) no 5º dia útil após o 6º aniversário
da data da aprovação da Incorporação de Ações pelas AGEs (“Data de Confirmação”), na
proporção das Ações Bônus – Indenização remanescentes após os ajustes por eventuais Perdas
indenizáveis pelos acionistas da Extrafarma à Ultrapar que tenham se materializado até tal
data; e (ii) após a Data de Confirmação, sempre que ocorrer a extinção de toda e qualquer
potencial Perda que, antes da Data de Confirmação, tenha sido identificada pelas Companhias e
pelos acionistas da Extrafarma em razão de autuação ou pelo início de processo administrativo
ou judicial ou notificação extrajudicial, mas que não tenha efetivamente se materializado até tal
data.

Os Bônus de Subscrição não poderão ser negociados ou transferidos pelos acionistas da
Extrafarma ou de qualquer forma estar sujeitos a ônus ou à promessa de negociação,
transferência ou ônus, exceto no âmbito de um planejamento sucessório dos acionistas da
Extrafarma.
c.

Direitos dos valores mobiliários

As vantagens políticas e patrimoniais das ações de emissão da Extrafarma e da
Ultrapar, descritas abaixo, não sofrerão alterações em decorrência da Incorporação de Ações.
Direito das ações da Extrafarma

Direito das ações da Ultrapar

Direito a um voto por ação.

Direito a um voto por ação.

Dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro

Dividendo mínimo obrigatório de 50% do lucro

líquido ajustado.

líquido ajustado.

Direito de reembolso de capital em caso de Direito de reembolso de capital em caso de
liquidação da companhia, sem preferência.

liquidação da companhia, sem preferência.

Direito de venda conjunta (tag along) não Direito de venda conjunta (tag along) por
aplicável.

100% do preço de venda das ações detidas
pelos integrantes do bloco de controle.

Direito de participação em oferta pública de Direito de participação em oferta pública de
aquisição de ações (OPA) não aplicável.

aquisição de ações (OPA) destinada a 100%
dos acionistas, obrigatória no caso de um
acionista, ou grupo de acionistas atuando em
conjunto, adquirir ou tornar-se titular de 20%
das ações da Ultrapar, excluídas as ações em
tesouraria, pelo maior valor por ação pago pelo
adquirente

nos

seis

meses

anteriores,

devidamente atualizado pela taxa SELIC.
4.

Critério de Avaliação das Ações da Extrafarma.
Para os fins do aumento de capital da Ultrapar decorrente da Incorporação de Ações,

nos termos do Artigo 226 e na forma do Artigo 8º, ambos da Lei das S.A., as ações da
Extrafarma a serem incorporadas pela Ultrapar foram avaliadas pela Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
59.527.788/0001-31 (“Empresa Avaliadora”), que realizou a avaliação econômico-financeira das
ações de emissão da Extrafarma na data de 30 de junho de 2013 (“Data-Base”), pelo método
de rentabilidade futura, baseado em fluxos de caixa descontados. Como resultado de sua
avaliação, considerando todas as informações e documentos solicitados às administrações das
Companhias, bem como as informações disponíveis ao público em geral e as próprias do
avaliador, conforme necessário para a realização da avaliação, a Empresa Avaliadora emitiu um

laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”). A nomeação da Empresa Avaliadora está sujeita à
ratificação pelos acionistas da Ultrapar na Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre a
Incorporação de Ações.
A Empresa Avaliadora e seus profissionais responsáveis pela avaliação declararam (i)
não ter interesse, direto ou indireto, nas Companhias ou na Incorporação de Ações, bem como
não haver em relação à Empresa Avaliadora qualquer circunstância relevante que possa
caracterizar conflito de interesses; e (ii) que nenhum acionista ou administrador das
Companhias (a) direcionou, limitou, dificultou ou praticou quaisquer atos que tenham ou
possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento das informações, bens,
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade de suas respectivas
conclusões, (b) restringiu, de qualquer forma, a sua capacidade de determinar as conclusões
apresentadas de forma independente, ou (c) determinou as metodologias utilizadas para a
elaboração do Laudo de Avaliação.
As variações patrimoniais ocorridas na Extrafarma entre a Data-Base e a data em que
se efetivar a Incorporação de Ações serão contabilizadas pela Ultrapar em decorrência de
equivalência patrimonial.
5.

Composição do Capital Social das Companhias.
Nesta data, o capital social da Extrafarma é de R$ 2.240.000,00, totalmente subscrito e

integralizado, representado por 2.240.000 ações ordinárias, nominativas e no valor de R$ 1,00
cada. O capital social da Extrafarma não sofrerá qualquer alteração após a Incorporação de
Ações.
Nesta data, o capital social da Ultrapar é de R$ 3.696.772.957,32, dividido em
544.383.996 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Caso seja aprovada
a

Incorporação

de

Ações,

o

patrimônio

líquido

da

Ultrapar

será

aumentado

em

R$ 675.175.059,01, com a emissão de 12.021.100 novas ações, sendo (i) R$ 141.913.146,68
destinado ao capital social e (ii) R$ 533.261.912,33 destinado à formação de reserva de capital.
Após a Incorporação de Ações, o capital social da Ultrapar será de R$ 3.838.686.104,00,
dividido em 556.405.096 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. O valor
da reserva de capital prevista em (ii) acima poderá ser ajustado em razão das regras previstas
no Pronunciamento Técnico nº 15 (CPC 15 (R1)), do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
aprovado pela Deliberação CVM nº 665, de 4 de agosto de 2011. Em adição, a Incorporação de
Ações também prevê a emissão de bônus de subscrição que, se exercidos, poderão acarretar
uma emissão de até 4.007.031 ações no futuro, conforme descrito no Protocolo e Justificação.
Com a Incorporação de Ações, a totalidade das ações de emissão da Extrafarma
passará a ser de propriedade da Ultrapar, passando a primeira a ser uma subsidiária integral da
segunda.

6.

Direito de Recesso.
Não haverá direito de recesso aos acionistas da Ultrapar e da Extrafarma que

dissentirem ou se abstiverem da deliberação de Incorporação de Ações, ou não comparecerem
à Assembleia Geral Extraordinária pertinente, tendo em vista que (i) a totalidade dos acionistas
da Extrafarma já se comprometeu quando da assinatura do Acordo de Associação a votar
favoravelmente à Incorporação de Ações nos termos e condições do Protocolo e Justificação, de
forma que não haverá acionista da Extrafarma dissidente de tal deliberação; e (ii) as ações de
emissão da Ultrapar, conforme verificado nesta data, possuem liquidez e dispersão no mercado,
conforme Artigo 252, Parágrafo 1º, cumulado com o Artigo 137, inciso II, ambos da Lei das
S.A.
7.

Outras Informações.
Nem a Ultrapar detém participação societária na Extrafarma, nem a Extrafarma detém

participação societária na Ultrapar e, portanto, não estão submetidas ao regime do Artigo 264
da Lei das S.A.
Com a efetivação da Incorporação de Ações, a Ultrapar não absorverá os bens, direitos,
haveres, obrigações e responsabilidades da Extrafarma, que manterá íntegra sua personalidade
jurídica, não havendo sucessão.
O Banco Morgan Stanley S.A. foi contratado pela administração da Ultrapar para a
elaboração de uma fairness opinion, tendo emitido opinião de que o preço para a Incorporação
de Ações é adequado para a Ultrapar do ponto de vista financeiro (“Fairness Opinion”). Referida
opinião foi disponibilizada aos acionistas nos termos indicados abaixo.
O Protocolo e Justificação, o Laudo de Avaliação, a Fairness Opinion e os demais
documentos e informações exigidos pela Instrução CVM n° 319, de 3 de dezembro de 1999, e
pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, estarão disponíveis nos websites da
CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), bem como na sede
social das Companhias e no website da Ultrapar (http://www.ultra.com.br/).
A Incorporação de Ações foi submetida ao Conselho Administrativo de Defesa
Econômico – CADE, nos termos da legislação aplicável e por este aprovada, em 25 de outubro
de 2013, conforme decisão nº 1.082.
Caso a Ultrapar apure ágio na Incorporação de Ações (“Ágio”), poderá vir a amortizá-lo
fiscalmente, conforme o caso, observados os termos e condições das normas aplicáveis
emitidas pela CVM e na legislação tributária brasileira. As condições de eventual aproveitamento
do Ágio pela Ultrapar serão avaliadas posteriormente pela administração da Ultrapar.
Os custos e despesas que poderão ser incorridos para a consumação da Incorporação
de Ações são estimados em R$ 5.000.000,00, sendo aproximadamente R$ 4.300.000,00 para
custos relacionados à contratação de assessores legais, contábeis e financeiros e R$ 700.000,00
para custos com publicação e outros.

São Paulo, 19 de dezembro de 2013.
André Covre
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.
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06 de dezembro de 2013

Ao Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Ultrapar Participações S.A.
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1343
São Paulo – SP
Prezados Srs.,
Conforme solicitação de V.Sas., a Ernst & Young Assessoria Empresarial
Ltda. (doravante denominada “EY”) apresenta o laudo de avaliação
econômico-financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos
S.A. (doravante denominada “Empresa” ou “Extrafarma”), na data-base de
30 de junho de 2013.
A avaliação econômico-financeira da Extrafarma tem como objetivo fornecer
à administração (“Administração”) e aos acionistas da Ultrapar
Participações S.A. (doravante denominada “Ultrapar”) uma estimativa de
valor econômico-financeiro da Extrafarma, a fim de suportar o valor da
Empresa na Assembleia Geral de Acionistas da Ultrapar, em linha com as
exigências dos artigos 8º e 252 da Lei das SAs e do artigo 5º da Instrução
Normativa CVM no 319.
Fica permitida a disponibilização deste relatório de avaliação econômicofinanceira a todas as pessoas que o solicitem em decorrência de exigência
ou determinação legal ou regulatória, relacionada a esta possível transação,
e desde que o relatório seja divulgado na íntegra.
É importante destacar que não foi aplicado nenhum processo de auditoria
nas informações fornecidas pela Administração. Adicionalmente, nossas
recomendações e cálculos apresentados nesse relatório são baseados em
expectativas mercadológicas da indústria, bem como nas condições
macroeconômicas existentes na data-base do trabalho, as quais poderão ser
diferentes no futuro e, consequentemente, impactar a operação da empresa
avaliada.

Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas
disponíveis, sendo que a EY teve acesso a todas as informações que julgou
necessárias, bem como realizou todas as análises que julgou necessárias e
considera que as informações e análises utilizadas para a elaboração do
presente laudo são consistentes. No entanto, como qualquer projeção,
engloba riscos e incertezas, os resultados reais podem apresentar diferença
quando comparados às projeções realizadas.
Agradecemos a oportunidade de colaborarmos com a Ultrapar e a atenção
dispensada pelos seus executivos e funcionários durante a execução deste
trabalho.
Atenciosamente,

________________________

________________________

Sérgio B. Dutra de Almeida
Sócio

Andréa de Brito Fuga
Sócia Revisora Independente

________________________
Felipe Miglioli
Gerente Sênior Executivo

Uma empresa membro da EY Global Limited
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Termos e Definições
Administração

Referências à ‘Administração’ incluirão a gerência e administração da Ultrapar, quando não
especificado

BACEN

Banco Central do Brasil

BR GAAP

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos no Brasil

BRL ou R$

Real (Moeda Brasileira)

CAGR

Compound Annual Growth Rate – Taxa composta de crescimento anual

CAPEX

Capital Expenditures – Novos Investimentos

CAPM

Capital Asset Pricing Model – Modelo de Precificação de Ativos

Cliente

Ultrapar Participações S.A.

COPOM

Comitê de Políticas Monetárias

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CPI

Consumer Price Index – Inflação Norte-Americana de longo-prazo

CSLL ou CS

Contribuição Social sobre Lucro Líquido

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

Data-base da Avaliação

30 de junho de 2013

EBIT

Earnings Before Interest and Taxes - Lucro Antes de Juros e Impostos (IR e CS)

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Lucro Antes de Juros,
Impostos (IR e CS), Depreciação e Amortização

EBT

Earnings Before Taxes - Lucro Antes de Impostos (IR e CS)

Empresa

Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.

EV

Enterprise Value = Valor Operacional

EY

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.

FCD

Fluxo de Caixa Descontado

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IGP-M

Índice Geral de Preços – Mercado

Estritamente confidencial

2

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IRPJ ou IR

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

LTM

Last Twelve Months – Últimos 12 meses

NFY

Next Fiscal Year – Próximo Ano Fiscal

NOPAT

Net Operational Profit After Tax – Lucro Operacional Líquido após Impostos (IR e CS)

PIB

Produto Interno Bruto

Relatório

Este relatório datado de 06 de dezembro de 2013

ROB

Receita Operacional Bruta

ROL

Receita Operacional Líquida

Selic

Sistema Especial de Liquidação e Custódia

USD

Dólar Americano (Moeda dos Estados Unidos da América)

WACC

Weighted Average Cost of Capital - Custo Médio Ponderado do Capital
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1. Sumário Executivo

1.1 Considerações Gerais
Este laudo tem por objetivo fornecer à Administração e aos acionistas da Ultrapar uma
estimativa de valor econômico-financeiro da Extrafarma, a fim de suportar o valor da
Empresa na Assembleia Geral de Acionistas da Ultrapar, em linha com as exigências dos
artigos 8o e 252 da Lei das SAs e do artigo 5o da Instrução Normativa CVM no 319. Para
atingirmos este objetivo, foram aplicados procedimentos sempre baseados em fatos históricos
e perspectivas econômicas e de mercado vigentes em 30 de junho de 2013.
A EY elaborou uma avaliação econômico-financeira de 100% do Patrimônio Líquido da
Extrafarma, na data-base de 30 de junho de 2013, baseada no método do Fluxo de Caixa
Descontado (FCD), ajustado por ativos e passivos não operacionais da Extrafarma na database.
As informações constantes deste laudo de avaliação foram baseadas nas demonstrações
financeiras auditadas da Extrafarma, as quais foram adicionalmente fundamentadas em
informações gerenciais relativas à Extrafarma, fornecidas por sua administração, em
informações disponíveis ao público em geral, e, ainda, em análises realizadas pela EY e sua
experiência no setor.
Nenhum controlador ou administrador da Extrafarma e/ou da Ultrapar (i) direcionou, limitou,
dificultou ou praticou quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso e
utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho
relevantes para a qualidade das respectivas conclusões; (ii) restringiu de qualquer forma,
nossa capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma independente; e (iii)
determinou as metodologias por nós utilizadas para elaboração da avaliação da Extrafarma.
Além disso, vale destacar que nem a EY, nem qualquer dos sócios e/ou profissionais que
participaram deste projeto possuem qualquer interesse, direto ou indireto, na Extrafarma ou
na Ultrapar. Os honorários estimados para a execução deste trabalho não são baseados e não
têm qualquer relação com os valores aqui reportados.
O presente laudo e suas conclusões não constituem recomendações da EY com relação à
aceitação pelos acionistas da Extrafarma ou da Ultrapar da proposta que será apresentada
pela Ultrapar, nem recomendações aos acionistas da Extrafarma ou da Ultrapar referente à
relação de troca que será apresentada a eles em decorrência da operação prevista. Cada
acionista deve chegar a suas próprias conclusões sobre a conveniência e aceitação de ofertas.
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1. Sumário Executivo
Considerações Gerais sobre a Utilização e Distribuição do Laudo de Avaliação
Este documento e as opiniões e conclusões nele contidas são para uso da Ultrapar. Sendo
assim, a Ultrapar e suas partes relacionadas não podem distribuir este documento para outras
partes, exceto sob as seguintes condições:
 A EY deverá ser notificada a respeito de qualquer distribuição deste laudo de avaliação,
que deverá ser previamente aprovada, salvo se para fins de exigência legal ou regulatória;
 Este laudo de avaliação não deverá ser distribuído em partes;
 A EY autoriza, desde logo, a divulgação e exibição deste laudo de avaliação da Extrafarma
aos administradores e acionistas da Ultrapar, aos seus assessores, à Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a Securities and Exchange
Commission (SEC) e a New York Stock Exchange (NYSE), ficando a Ultrapar autorizada,
inclusive, a disponibilizá-lo em seu site e no site da CVM para fins de atendimento às
exigências da regulamentação em vigor.
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1. Sumário Executivo

1.2 Sumário da Avaliação
Objetivo e escopo do trabalho
Considerando o contexto do nosso trabalho, o objetivo é fornecer uma estimativa de valor
econômico-financeiro da Extrafarma, a fim de suportar o valor da Empresa na Assembleia
Geral de Acionistas da Ultrapar, em linha com as exigências dos artigos 8º e 252 da Lei das
SAs e do artigo 5º da instrução normativa da CVM no 319.
Para o cálculo da estimativa de valor econômico-financeiro da Extrafarma, consideraram-se
os seguintes procedimentos:
►

►

►

►

►

►
►
►
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Entrevistas com a administração da Ultrapar e Extrafarma, para entender claramente a
natureza e o histórico do negócio, compreendendo o desempenho histórico financeiro,
perspectivas de crescimento futuro, planos de negócio, estimativas de desempenho futuro,
premissas e fundamentos para essas estimativas, bem como os fatores que possam afetar
esse planejamento;
Análise do setor, da concorrência e do ambiente econômico em que atua a Empresa, bem
como da posição ocupada no mercado e desempenho registrado em comparação à
concorrência ou a empresas semelhantes, de forma a identificar perspectivas futuras de
crescimento e rentabilidade;
Inclusão de ajustes às demonstrações financeiras históricas para determinadas despesas
não operacionais ou não recorrentes, que possam ser consideradas irrelevantes por um
investidor ao analisar as despesas permanentes da operação da Empresa;
Verificação de que foram devidamente considerados os fatores que podem afetar o
negócio no futuro, e avaliação da consistência interna global das premissas e das hipóteses
estabelecidas;
Projeção dos demonstrativos financeiros da Empresa (Demonstrativo de Resultado e Fluxo
de Caixa) com base nas informações extraídas das demonstrações financeiras
disponibilizadas pela Empresa, experiências adquiridas em reuniões e discussões com a
administração da Extrafarma e da Ultrapar, informações públicas, a experiência da EY no
setor em que a Empresa atua e em análises de mercado, que a EY considera consistentes,
relevantes e apropriadas;
Estimativa de valor através do método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD);
Cálculo da taxa de desconto que reflita os riscos da Empresa e de seu setor, usada para
estimar o valor presente líquido dos fluxos de caixa e perpetuidade;
Este trabalho não tem como escopo qualquer tipo de procedimento de auditoria, mas tem
como base, dentre outras, as demonstrações financeiras da Empresa auditadas e o
relatório de due diligence a respeito da Empresa preparado pela EY.

1. Sumário Executivo
Premissas Gerais
►

Data-base da avaliação: 30 de junho de 2013;

►

Padrão de Valor 1: a estimativa do valor econômico-financeiro da Extrafarma foi
baseada no conceito/padrão de valor pelo qual a participação em uma empresa pode ser
negociada entre partes interessadas, conhecedoras do negócio e independentes entre si,
com ausência de fatores que pressionem a liquidação da transação ou que caracterizem
uma transação compulsória;

►

Metodologia: Abordagem da Renda – Fluxo de Caixa Descontado;

►

Período de projeção: nove anos e seis meses, compreendendo o período entre 10 de
julho de 2013 a 31 de dezembro de 2022 e perpetuidade;

►

Moeda de projeção: Os Fluxos de Caixa foram projetados em Reais (R$), em termos
nominais (considerando a inflação);

►

Taxa de desconto: a taxa de desconto utilizada foi de 12,0%, de acordo com a
metodologia WACC2. Vale destacar que para fins de sensibilidade do valor econômico
financeiro da Extrafarma foi considerada variação de +/- 0,2% no WACC calculado;

►

Ajustes: ativos e passivos não operacionais não foram considerados nas projeções de
fluxo de caixa. Quando observados, foram tratados à parte e adicionados/subtraídos do
valor presente dos fluxos de caixa e perpetuidade, impactando no valor aos acionistas
da Extrafarma;

►

Premissas específicas: as projeções têm como base as informações extraídas das
demonstrações financeiras disponibilizadas pela Empresa, experiências adquiridas em
reuniões e discussões com a administração da Extrafarma e da Ultrapar, informações
públicas, a experiência da EY no setor em que a Empresa atua e em análises de
mercado, que a EY considera consistentes, relevantes e apropriadas;

►

Taxa de crescimento na perpetuidade: projetou-se uma taxa real de crescimento de
0,5%, baseada na taxa de crescimento vegetativo de longo prazo (IBGE), acrescida da
inflação (IPCA) de longo prazo (5,2%).

1 Fonte: CPC.
2 Vide Anexo C.
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Estimativa de valor econômico-financeiro da Extrafarma
Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, nossa avaliação obteve
estimativa do intervalo de valor entre R$ 1.068 milhão (um bilhão e sessenta e oito milhões
de Reais) e R$ 1.170 milhão (um bilhão e cento e setenta milhões de Reais), para 100% do
capital da Extrafarma, em 30 de junho de 2013, conforme demonstrado a seguir:
Estimativa do Valor Econômico-Financeiro
(R$ milhões)
Valor Presente dos Fluxos de Caixa
Valor Presente da Perpetuidade
= Valor Operacional (EV)
(+) Ativos e passivos não operacionais líquidos
(-) Dívida Líquida
= Valor aos Acionistas

Estimativa de valor (base)
(R$ milhões)
(137)

Múltiplos implícitos - EV/SALES
Extrafarma**
Mercado***

982
1.255

1.117

Múltiplos implícitos - EV/EBITDA
Extrafarma**
Mercado***

273
VP Fluxos de
Caixa

VP Perpetuidade Valor Operacional

Ajustes NãoOperacionais

Valor aos
Acionistas

Intervalo de Valor *
Mínimo
Base
Máximo
269
273
276
936
982
1.031
1.206
1.255
1.307
8
8
8
(145)
(145)
(145)
1.068
1.117
1.170
0,9x
1,0x

0,9x
1,0x

1,0x
1,0x

12,6x
15,3x

13,1x
15,3x

13,6x
15,3x

Fonte: EY/ Demonstrações financeiras Extrafarma / Capital IQ
(*) Intervalo de valor baseado na variação de +/- 0,2 p.p. no WACC
calculado de 12,0%, conforme demonstrado no Apêndice B.
(**) Baseado na receita líquida e no EBITDA estimado do ano de 2014.
(***) Baseado na média das empresas comparáveis 3. Vide Apêndice C.

Fonte: EY

Os resultados obtidos pela utilização do método do FCD são relevantes no contexto da
operação planejada, dado que:
► As premissas de lucratividade e valor estão em linha com os dados históricos e com o
mercado de atuação da Empresa, bem como estão consistentes com indicadores
financeiros4 das empresas comparáveis;
► Os parâmetros de avaliação são consistentes com o porte e com a expectativa de
crescimento de longo prazo da Empresa, considerando a visão individual do negócio
(stand alone);
► O método do FCD é o que melhor traduz o valor de um investimento baseando-se em
rentabilidade futura (Abordagem da Renda).
Essa estimativa de valor não considera possíveis contingências, insuficiências ou
superveniências ativas ou passivas que não estejam registradas na posição patrimonial da
Empresa. Devido a isso, os resultados apresentados não consideram o seu efeito, caso
existam.
3 Múltiplos de empresas comparáveis foram baseados nos valores de mercado das empresas selecionadas na data-base de 30 de
junho de 2013. Projeções de Receita e EBITDA destas empresas foram baseados em informações de analistas de mercado (BB
Banco de Investimento, Bradesco S.A., BTG Pactual, Espírito Santo).Fonte: CapitalIQ.
4 Vide Apêndice C.
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2. Informações do Avaliador

2.1 A EY
Histórico
Este laudo foi preparado pela EY, empresa ligada à rede EY Global, uma das principais
companhias globais de auditoria, consultoria e assessoria empresarial resultante da fusão de
escritórios de contabilidade e assessoria que surgiram nos Estados Unidos no início de 1900.
A história da EY iniciou-se no início do século XX nos Estados Unidos. Em 1906, o escocês
Arthur Young abriu em Chicago uma firma contábil para cuidar dos negócios de empresas
inglesas, formando a Arthur Young & Co. Enquanto isso, em Cleveland, já funcionava o
pequeno escritório contábil Ernst & Ernst, fundado pelos irmãos A.C. e Theodore Ernst em
1903. Nos anos subsequentes ambas as firmas adquiriram outros escritórios contábeis e
abriram novas filiais.
Em 1979, a relação internacional iniciada por A. C. Ernst culminou na fusão com a firma
britânica Whinney Murray & Co., formando uma sociedade mundial, a Ernst & Whinney.
Em 1989, a Ernst & Whinney fundiu-se com a Arthur Young, criando a Ernst & Young,
empresa que hoje atua em mais de 140 países e conta com 175 mil profissionais.
No Brasil, a EY possui cerca de cinco mil colaboradores.
TAS – Transaction Advisory Services
O Departamento de Transaction Advisory Services (TAS) da EY provê serviços e soluções
financeiras relacionados a Fusões e Aquisições, Project Finance, Real Estate Advisory Services,
Estratégia Financeira, Suporte a Transações (serviços de Due Diligence), Avaliações de Ativos
Fixos e ativos intangíveis, serviços de Business Modeling e Valuation.
A área de Valuation & Business Modeling do departamento de TAS da EY foi responsável pela
avaliação econômico-financeira da Extrafarma.
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2.2 O Processo de Qualidade na EY
O processo de revisão seguido na EY é criterioso e composto de várias etapas, nas quais
profissionais qualificados, de todos os níveis hierárquicos, que participaram e que não
participaram do trabalho, são engajados.
Especificamente na área de Valuation & Business Modeling, responsável pela Avaliação
Econômico-Financeira da Extrafarma, todos os modelos/ planilhas e laudo de avaliação
passam por um processo de revisão que é iniciado pelo Gerente responsável pelo projeto.
Após sua aprovação os documentos são novamente revisados por um Gerente Sênior. Em
seguida há a revisão independente de um Sócio. A última etapa do processo refere-se à
revisão e aprovação do Sócio responsável pelo projeto.
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2.3 Equipe Responsável pela Avaliação
Nossa abordagem considera o elemento humano fundamental para que os objetivos sejam
atendidos. Dessa forma, procuramos formar uma equipe com experiência na área em que a
Extrafarma opera.
O projeto foi conduzido por profissionais com experiência em Avaliação de Empresas,
Assessoria Financeira e Finanças Corporativas do Departamento de TAS da EY.
Nossa equipe foi liderada pelo Sr. Sérgio B. D. de Almeida, o Sócio responsável pelo grupo de
Valuation & Business Modeling na área de TAS da EY, sendo o coordenador de todo o projeto.
A revisão independente foi realizada pela Sra. Andréa de Brito Fuga, Sócia também
responsável pelo grupo de Valuation & Business Modeling na área de TAS da EY.
A responsabilidade pela execução dos serviços esteve a cargo do Sr. Felipe Miglioli, Gerente
Sênior Executivo do grupo de Valuation & Business Modeling na área de TAS da EY.
 Sérgio B. D. de Almeida (sergio.almeida@br.ey.com) – Sócio
Líder do grupo de Valuation da EY, responsável pela execução de projetos financeiros para
clientes de middle-market e globais.
Gerencia e supervisiona as operações de uma equipe de aproximadamente 100 profissionais
em quatro mercados (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife). Possui experiência
em avaliações de empresas para fins fiscais, fusões e aquisições, análise de estratégias
financeiras e de operação, viabilidade econômica de projetos, avaliação de ativos intangíveis e
assessoria em processos de reestruturações societárias envolvendo CVM (Comissão de
Valores Mobiliários), ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), entre outras entidades
fiscalizadoras. O Sócio Sérgio Almeida faz parte do grupo de Valuation & Business Modeling
da EY há 15 anos.
Mestre em Administração de Empresas pela EAESP/FGV
Empresas de São Paulo/Fundação Getúlio Vargas), possui
Finanças (IBMEC/SP – Instituto Brasileiro de Mercado de
Administração de Empresas pela Universidade do Estado
Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

(Escola de Administração de
título de MBA Executivo em
Capitais), e é graduado em
do Rio de Janeiro (UERJ –

Participou de diversos treinamentos de especialização, tais como, Association of American
Appraisers (ASA) 1, 2, 3 e 4, Private Equity Valuation Reviews pelo ASA, Advanced
Management Business Certificate (Harvard Business Publishing 2010), Americas Partner and
Principals Meeting (Atlanta 2010), Americas New Partner and Principals Meeting (Boca Raton
2009) and Conference and Training Section in Washington (V&BM Senior Manager 2005).
Estritamente confidencial
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 Andréa de Brito Fuga (andrea.fuga @br.ey.com) – Sócia Revisora Independente
Líder do grupo de Valuation da EY, responsável pela execução de projetos financeiros para
clientes de middle-market e globais.
Sócia do grupo Capital Transformation da área de Transaction Advisory Services da EY, possui
ampla experiência em avaliações econômicas e processos de Fusões e Aquisições de empresas.
Lidera projetos de avaliações econômicas realizadas com objetivo de dar suporte a registros
contábeis, processos tributários, reestruturações societárias, ofertas públicas e negociações
de empresas.
Coordena, como especialista, revisões de avaliações econômicas utilizadas em relatórios
financeiros, relacionadas a valor justo de investimentos, ativos biológicos e ativos intangíveis,
assim como análises de recuperabilidade de ativos.
Elaborou diversos estudos de análise de viabilidade, modelagem financeira e construção de
plano de negócios, envolvendo negócios em marcha e greenfields.
Participou também de projetos de consultoria relacionados à estruturação de capital e
maximização de valor para o acionista, e de processos de disputas judiciais relacionadas a
temas de avaliações econômicas ou M&A.
Coordenou processos de assessoria em M&A, incluindo a busca por potenciais investidores,
preparação de Information Memoranda, contatos iniciais e posterior negociação de preço,
termos e contratos da transação.
Entre seus clientes destacam-se os setores de produto de consumo, sucroalcooleiro, florestal,
alimentos e bebidas, e serviços.
Desenvolveu e ministrou diversos treinamentos relacionados a avaliações econômicas de
empresas e ativos.
Ao longo de sua carreira, Andréa desenvolveu experiências em instituições financeiras e em
empresas globais de consultoria e auditoria.
Graduada em Administração Pública, pela Fundação Getulio Vargas (SP, Brasil). Possui MBA
em Finanças e Estratégia pela Simon Graduate School of Business, na University of Rochester
(NY, EUA).
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 Felipe Miglioli (felipe.miglioli@br.ey.com) – Gerente Sênior Executivo
Gerente Sênior Executivo da prática de Valuation & Business Modeling (V&BM) do grupo de
Transaction Advisory Services da EY.
Possui foco em projetos de avaliação econômico-financeira de empresas para fusões e
aquisições, joint ventures, análise de viabilidade de novos projetos, processos de
reestruturação societária envolvendo a CVM e avaliação de ativos intangíveis para fins
contábeis (IFRS e USGAAP).
Entre seus clientes destacam-se os setores: farmacêutico, varejo e bens de consumo,
healthcare, serviços, Oil & Gas, Mídia, entre outros.
Possui experiência de M&A nas seguintes indústrias: varejo, real estate, educação, tecnologia.
Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA Executivo em
Finanças pelo Insper – Instituto de Ensino e Pesquisa.
Participação em cursos de especialização de avaliação de empresas, avaliação de ativos
intangíveis e Private Equity Valuation Reviews realizados pela American Society of Appraisers
(ASA) e International Institute of Business Valuers (IIBV).
 Daniel de Oliveira Fernandes (daniel.o.fernandes@br.ey.com) – Gerente
Gerente da prática de Valuation
Transaction Advisory Services da EY.

&

Business

Modeling

(V&BM)

do

grupo

de

Possui foco em projetos de avaliação econômico-financeira de empresas para fusões e
aquisições, análise de viabilidade econômico-financeira de projetos, processos de
reestruturação administrativa e financeira.
Bacharel em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-EAESP) e MBA
em Gestão Econômica e Financeira de Empresas pela FGV.
Participação em cursos de especialização de avaliação de empresas realizados pela Apimec,
American Society of Appraisers (ASA) e International Institute of Business Valuers (IIBV).
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2.4 Credenciais
O departamento de TAS da EY já prestou serviços para clientes de diversos ramos,
demonstrando comprovada capacidade técnica.
Podemos destacar como principais serviços prestados os seguintes: Avaliação EconômicoFinanceira, Privatização, Avaliação Patrimonial, Assessoria Financeira, Fusões e Aquisições e
assessoria em Real Estate.
Dentre as empresas, para as quais prestamos serviços, destacamos as seguintes:
Empresa
Setor
Serviço Prestado

Estritamente confidencial



Aché Laboratórios
Farmacêuticos



Ambev



Boticário

Data

Farmacêutico

Avaliação econômico-financeira

2003

Bebidas

Diversos projetos de Avaliação
econômico-financeira

2013

Bens de Consumo

Assessoria econômico-financeira

2013

Diversos

Diversos projetos de Avaliação
econômico-financeira

2013

Farmacêutico

Avaliação econômico-financeira

2011



Bunge



Daiichi Sankyo Brasil
Farmacêutica



Dixie Toga

Embalagens

Avaliação econômico-financeira para
OPA (Oferta Pública de Aquisição de
Ações)

2010



Eurofarma

Farmacêutico

Avaliação econômico-financeira

2011



Galderma Pharma S. A.

Farmacêutico

Avaliação econômico-financeira

2013



Gereral Mills

Alimentos

Avaliação econômico-financeira

2012

Diversos

Diversos projetos de Avaliação
econômico-financeira
Diversos projetos de Avaliação
econômico-financeira



General Eletric do Brasil



International Paper

Papel e Celulose



Johnson & Johnson

Farmacêutico

Avaliação econômico-financeira

2013



Merck

Farmacêutico

Avaliação econômico-financeira

2013



Procter & Gamble

Diversos



Votorantim Cimentos

Cimento



Yara Fertilizantes

16

Fertilizantes

Diversos projetos de Avaliação
econômico-financeira
Diversos projetos de Avaliação
econômico-financeira
Avaliação econômico-financeira para
OPA (Oferta Pública de Aquisição de
Ações)

2013
2012

2012
2013
2011
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3. Análise Macroeconômica
Análise Macroeconômica

Análise Econômica
As principais informações referentes ao contexto macroeconômico internacional e brasileiro
estão apresentadas a seguir. A análise abaixo se refere à data base deste trabalho, conforme
informações do Banco Central do Brasil (BACEN), Boletim Focus, Fundação Getúlio Vargas
(FGV), Global Insight e JP Morgan.
Economia brasileira5
Atividade econômica

Fonte: EY

No primeiro trimestre de 2013, a atividade econômica apresentou 0,6% de crescimento,
resultado de um desempenho robusto do setor agropecuário, aumento da absorção de bens de
capital e contínuo crescimento do consumo das famílias. Para 2013, os indicadores sugerem
continuidade do movimento de expansão, de tal forma que a expectativa de mercado para o
crescimento do PIB é de 2,4% para 2013 e 3,0% para 2014.
Inflação
O índice de inflação oficial, IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) fechou o ano de
2012 em 5,8% e em junho deste ano o acumulado nos últimos doze meses atingiu 6,7%. De
acordo com as expectativas de mercado, espera-se que o IPCA fique em 5,9% em 2013 e 5,8%
em 2014, dentro do intervalo de dois pontos percentuais para cima da meta de 4,5%
estabelecida pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Já o Índice Geral de Preços do
Mercado (IGP-M), calculado pela FGV fechou o ano de 2012 em 7,8%. A expectativa dos
analistas é de que esse índice fique em 4,9% em 2013 e 5,3% em 2014.
Política Monetária
Na reunião de 28 e 29 de maio de 2013, o COPOM levou em consideração a conjuntura
macroeconômica e as perspectivas para a inflação brasileira, e decidiu elevar a taxa Selic a
8,0% a.a., 0,5 ponto percentual acima do nível anterior. O mesmo considerou o elevado
patamar do nível de preços, que vem mostrando resistência nos últimos meses e, desta forma,
entendeu que havia a necessidade de ações que visem à reversão desse quadro.
Risco-Brasil6
O índice explicita a diferença de desempenho diário dos títulos da dívida norte-americana e de
países emergentes e é um indicador da saúde financeira do país em questão. O índice
terminou o mês de junho em 237 pontos-base, o que indica uma diferença de 2,4% entre o
desempenho dos títulos brasileiros e dos títulos norte-americanos. A média do mês foi de 229
pontos-base.

5 Expectativas de mercado referem-se ao Boletim Focus de 28 de junho de 2013.
6 Fonte: Embi+ calculado pelo JP Morgan.
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Overview7

Penetração do Varejo Farmacêutico no Brasil

52,8

45,7

38,8
2011

O setor global de farmácias apresentou taxa média de crescimento (CAGR) nominal de 5,7%
entre 2007 e 2011. Américas e Europa representam os maiores mercados, com 42,1% e
30,5% do valor de mercado global, respectivamente.

1,1%

1,0%

0,9%

2012

O setor, apesar de pulverizado, conta com a presença de algumas grandes redes de farmácias
americanas, como Walgreen, CVS e Rite Aid, que juntas respondem por cerca de 17% do
faturamento global. A tendência é de consolidação no setor, por meio da abertura de lojas e
aquisições por parte das grandes redes.

2013

Vendas do Mercado Farmacêutico (em R$ bilhões)
Penetração Mercado Farmacêutico / PIB
3,1%

3,2%

52,8

45,7

38,8
2011

Mercado Farmacêutico no Brasil

3,3%

2012

2013

Vendas do Mercado Farmacêutico (em R$ bilhões)
Penetração Mercado Farmacêutico / Varejo Total

*O mercado farmacêutico não considera HPC, somente venda de
medicamentos.
Fonte: Fecomércio/ IMS Health / IBGE

O aumento da renda contribui de maneira significativa para o crescimento do mercado de
medicamentos, uma vez que amplia o gasto pessoal com saúde. Um estudo da FGV (2012)
prevê o aumento de 29% da população nas classes A e B e de 11,9% na classe C, entre 2012 e
2014. Segundo estimativas do IBGE, a população acima de 60 anos atingirá 40 milhões de
habitantes em 2030. No ano de 2012, essa população foi de aproximadamente 21 milhões e
responsável por metade do consumo total de medicamentos8.

Consumo de medicamentos por família no Brasil
(US$/ano)
1001

458
242
Classes A e B

Classe C

Classes D e E

Fonte: EY / IMS Health

Mercado Farmacêutico no Brasil – Preços Lista (sem
desconto)
17,8%

15,5%

13,2%

13,3%

67,7

2015

38,8

45,7

52,8

59,8

2011

2012

2013

2014

Mercado Farmacêutico (em R$ bilhões)

13,2%

76,7

2016

13,0%

86,7

2017

O mercado farmacêutico no Brasil é um dos que mais cresce na América Latina, refletido no
CAGR nominal de 16,1% entre os anos de 2008 a 2012. Nos últimos anos esse setor tem
aumentado sua representatividade tanto em relação ao PIB (em 2011 era 0,9% do PIB e é
esperado que em 2013 atinja 1,1% do PIB) como na comparação com o mercado total do
varejo (em 2011 representava 3,1% do varejo total e em 2013 espera-se que alcance 3,3%),
explicado pelo aumento da renda per capita, envelhecimento da população, maior incidência
de doenças crônicas, aumento do número de beneficiários de planos de saúde e a queda de
patentes de medicamentos.

13,8%

98,6

Em 2012, a venda de produtos farmacêuticos a preços de lista no Brasil rendeu
aproximadamente R$46 bilhões e teve um crescimento de 17,8% em relação a 2011. A
previsão é de que o crescimento continue expressivo em decorrência, principalmente, do
crescimento no mercado de genéricos.
De acordo com o estudo da IMS Health de Julho de 2013, o setor de farmácias no Brasil ainda
apresenta uma grande segmentação, sendo dividido em grandes redes, pequenas redes e
independentes. As redes representam aproximadamente 13% do total das lojas e 55% do total
de faturamento a preços descontados, já os independentes representam 87% do total das lojas
e 45% do total de faturamento.

2018

% Crescimento

*O mercado farmacêutico não considera HPC, somente venda de
medicamentos.
Fonte: EY / IMS Health

7 Fonte: Marketline, Global Drug Retail 05/2012.
8 Fonte: Medical Expenditure Panel Survey – NACDS Industry Profile
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Segundo a Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), no ano de
2012, as redes associadas abriram 407 lojas apresentando um crescimento de 8,3% em
relação a 2011 e foram responsáveis por aproximadamente 25 bilhões de reais de vendas,
sendo que 69% foi a participação da venda de medicamentos e 31% a participação dos não
medicamentos.
O mercado de medicamentos é segmentado em medicamentos de Referência/Marca, MIP
(OTC), Genéricos:

Mix dos produtos – Preços Lista

24%

29%

Marca
Genérico
OTC
19%
28%

Fonte: EY / IMS Health

Referência

 Referência/Marca 9 : medicamento de Referência é um medicamento inovador, com
registro de patente, que possui marca registrada, com qualidade, eficácia terapêutica e
segurança, comprovados através de testes científicos, registrado pelo órgão de vigilância
sanitária. Medicamento de Marca tem o mesmo princípio ativo, concentração, forma
farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica do medicamento de
referência registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária no Brasil ou órgão de
federal responsável pela vigilância sanitária. São representados através de sua própria
marca comercial, diferente dos medicamentos Genéricos que são representados pelo
princípio ativo;
 Genéricos: medicamentos que contêm o mesmo fármaco (princípio ativo), nas mesmas
doses e formas farmacêuticas que os medicamentos de marca. São medicamentos
produzidos após o término do período de proteção de patente dos originais;
 OTC: medicamentos de venda livre, que tratam sintomas ou doenças leves. Conhecidos
como OTC (Over The Counter) ou MIP (Medicamentos Isentos de Prescrição).
No ano de 2012, levando em consideração o mercado farmacêutico, o segmento de genéricos
contribuiu para 19% da receita com medicamentos no país. Os OTC ou MIP corresponderam a
28% e os de marca, 53% (somando-se patenteados/referência e outros medicamentos de
marca).
Para o ano de 2013, as grandes redes continuam com a tendência de consolidação do
mercado pela estratégia de abertura de novas lojas, sendo esperado que as três principais
empresas do mercado abram 320 lojas.
Medicamentos de Marca / Referência
Apesar do crescimento da demanda por Genéricos, ainda é percebido potencial de expansão
nas vendas de medicamentos de marca / referência. Um dos motivos é o alto investimento de
indústrias multinacionais em pesquisas no Brasil e a maior confiança de parte dos
consumidores em marcas reconhecidas.
O vencimento de patentes nos próximos anos pode fazer com que a demanda por
determinados medicamentos patenteados migre para seus possíveis equivalentes genéricos.
9Os medicamentos de Marca possuem o mesmo princípio ativo do medicamento Referência, que, por sua vez, ainda são patenteados.
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No entanto, a falta de tecnologia avançada para produzir genéricos de remédios complexos
tende a manter um crescimento moderado nas vendas de medicamentos de Marca/ Referência.
A previsão é de que, até 2018, o mercado de medicamentos de Marca/ Referência apresente
um CAGR nominal de 10,9%10 no país.
Genéricos
O mercado mundial de genéricos cresce aproximadamente 10,8%11 ao ano e movimenta mais
de US$ 150 bilhões. No mercado mundial, os Estados Unidos têm especial destaque, com
vendas de genéricos da ordem de US$ 56 bilhões ao ano.
De acordo com o IMS Health, no Brasil, os genéricos atualmente respondem por 19% em
termos de faturamento sem desconto (preço lista).
Em países como França, Alemanha e Reino Unido, onde o mercado de genéricos já se encontra
mais maduro, a participação desses medicamentos é de 42%, 66% e 60%, em volume,
respectivamente. Nos EUA, o índice é de aproximadamente 80%.
Os medicamentos genéricos no Brasil são, oficialmente, no mínimo 35% mais baratos que os
medicamentos de Marca. Na prática, são em média 50% mais baratos na venda ao consumidor.
O preço dos genéricos permite que mais consumidores consigam ter acesso aos
medicamentos.
Esse fato, aliado a programas do governo, como o ‘’Aqui tem Farmácia Popular’’ (que visa ao
acesso da população aos medicamentos para as doenças mais comuns), e ao vencimento de
patentes de remédios de marca, contribui para um cenário favorável no mercado de genéricos
no Brasil.
A previsão é de que, até 2018, o mercado de genéricos apresente um CAGR nominal de
18,3%12 no país.
OTC
Os medicamentos OTC ou MIP são medicamentos que podem ser adquiridos sem prescrição
médica, produzidos e distribuídos com a intenção de serem utilizados pela população por
iniciativa própria, para tratamento de sintomas e moléstias facilmente identificáveis.
Em 2012, a Anvisa publicou a RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) 41, que permite que os
medicamentos isentos de prescrição sejam expostos nas gôndolas das farmácias e drogarias,
alterando a norma datada de 2009 que determinava que esses medicamentos ficassem atrás
do balcão, como forma de evitar a automedicação irracional. A nova resolução favoreceu o
10 Fonte: IMS Health
11 Fonte: http://www.progenericos.org.br/index.php/mercado, 2012.
12 Fonte: IMS Health
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mercado de MIP’s, que deve continuar crescendo nos próximos anos, acompanhando o
crescimento do mercado farmacêutico em geral.
Os MIP’s representam atualmente aproximadamente 28% do mercado total de medicamentos,
segundo o IMS Health. A expectativa é de um CAGR nominal de 13,3%13 até 2018.
Higiene Pessoal e Cosméticos (HPC)
Os produtos de higiene pessoal e cosméticos representam uma fatia considerável do
faturamento de farmácias e drogarias.
Esse mercado tem apresentado crescimento médio de 12,1%14 entre 2007 e 2011. Em
comparação, os mercados americano e canadense tiveram um CAGR de 1,1% e 2,9% no
mesmo período.
A expectativa é de que o mercado brasileiro continue crescendo, através da melhoria da renda
e da mudança do canal de distribuição desses produtos de supermercados para as farmácias.
Espera-se que mantenha o crescimento observado nos últimos anos.

13 Fonte: IMS Health
14 Fonte: ABIHPEC
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5. Análise da empresa

5.1 Análise da Extrafarma
Extrafarma

Presença Geográfica das Lojas

Presente no mercado desde 1960, a Extrafarma é um dos maiores grupos de distribuição
farmacêutica do Norte e Nordeste do País. Nos anos 90, o grupo lançou sua operação de
varejo, que em junho de 2013 contava com 178 lojas nesta região (diagrama à esquerda),
além de um centro de distribuição localizado em Belém.
As farmácias Extrafarma estão distribuídas da seguinte forma: Pará (47%), Ceará (24%),
Maranhão (24%), Amapá (4%), Piauí (1%).
A Empresa oferece a seus clientes serviços diferenciados como a entrega a domicílio e
serviços 24 horas, além da parceria com o programa ‘’Aqui tem Farmácia Popular’’ do governo
federal. A rede é pioneira em programas de relacionamento com o cliente em sua região e
possui uma sólida base de dados com mais de 2,5 milhões de clientes ativos. Todas as lojas
possuem imagem exterior padronizada, ambientação organizada e um mix de produtos
adaptados às necessidades de cada localidade.

Fonte: Extrafarma

A Extrafarma está entre as 10 maiores15 redes de farmácia no Brasil, tanto em faturamento
como em número de lojas. A empresa registrou um faturamento bruto de mais de 800 milhões
de reais em 2012. A previsão para o ano de 2013 é que o faturamento seja de
aproximadamente R$ 1,1 bilhão, 85% relativos às vendas de varejo (por meio de lojas próprias)
e 15% correspondentes às vendas em atacado (distribuição de medicamentos para pequenas
redes, lojas independentes, clínicas e hospitais).

Mix da Receita Bruta Varejo (2012)

21,2%
41,4%

Marca
Genéricos
OTC e Outros

21,8%

O mix de produtos da Extrafarma é composto por medicamentos de Marca, Genéricos,
medicamentos isentos de prescrição médica (MIP ou OTC), produtos de higiene pessoal e
cosméticos (HPC) e produtos de conveniência.

HPC
15,6%

Fonte: Extrafarma

15 Abrafarma, 2012.
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5.2 Análise das Informações Financeiras Históricas
Desempenho Financeiro

Demonstrativo de Resultado
(R$ milhões)

Informações Financeiras Históricas
DRE

dez-12

jun-13

Receita Operacional Bruta

834

503

Receita Líquida

794

478

Lucro Bruto

241

149

58

34

EBITDA
Fonte: Extrafarma

dez-12
28,9%
6,9%

jun-13
29,6%
6,7%

Fonte: Extrafarma

(R$ milhões)

Informações Financeiras Históricas
Ativo

Ativo Não Circulante
Ativo Total
Passivo
Passivo Circulante

As informações financeiras históricas da Extrafarma foram analisadas com o propósito de
compreender as tendências dos indicadores operacionais da Empresa. A Administração nos
forneceu dados financeiros gerenciais compreendendo o ano fiscal encerrado de 31 de
dezembro de 2012 e o semestre encerrado em 30 de junho de 2013 e informações
financeiras auditadas correspondentes ao ano 2012. A tabela ao lado sumariza as
informações históricas do período analisado.

dez-12

jun-13

233

279

68

81

301

360

dez-12
206

A receita bruta teve um crescimento de 29,5% de 2012 para o ano de 2013 projetado. Esse
crescimento se deveu tanto ao aumento da receita das lojas, proporcionada pela maturação
das mesmas, bem como pela abertura de novas lojas.
Os medicamentos de marca representam16 a principal categoria de produtos em relação às
vendas (41,4%), seguidos pelos produtos de higiene pessoal e cosméticos (HPC) (21,2%). A
categoria de genéricos (15,6%) ganha maior representatividade ano após ano e apresenta o
maior crescimento dentre todos os segmentos. Uma vez que essa categoria é a que mais
cresce e incorre em menores custos em relação às demais, há uma tendência de melhora da
margem bruta.

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante

Sumário das informações financeiras históricas

Indicadores históricos

Indicadores Históricos
Indicadores Históricos
Margem Bruta
Margem EBITDA

Nossos trabalhos, nesta seção, foram baseados em demonstrações financeiras históricas
fornecidas pela Administração:

jun-13
265

Passivo Não Circulante

59

51

Patrimônio líquido

36

44

Passivo Total
Fonte: Extrafarma

301

360

Em relação ao Balanço Patrimonial vale destacar o comportamento das contas operacionais.
O ciclo de conversão de caixa da Extrafarma, que mede a exposição de caixa da Extrafarma
entre o pagamento a fornecedores e o recebimento da venda, está dentro de um intervalo de
54 a 55 dias no período histórico, em linha com os parâmetros desse segmento.
Da mesma forma, a necessidade de capital de giro (medida como um percentual da Receita
Líquida) é de aproximadamente 13,0% e está dentro do padrão da indústria17.

16 Ano de Referência 2012.
17 Apêndice C.
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5.3 Projeção das Informações Financeiras
Visão Geral das Principais Premissas

Receita Operacional Bruta

(R$ milhões, crescimento e crescimento SSS 18)
29,5%

30,0%

14,7%

133

163

177

701

917

1.226

2012

2013

2014

27,3%

9,8%

192

26,0%

9,6%

209

23,5%

9,8%
227

16,5%

8,6%

7,1%

5,8%

5,7%

9,2%

8,7%

7,1%

266

285

321

246

5,7%
303

3.253

3.486

3.685

3.895

2019

2020

2021

2022

1.594

2.042

2.554

2.994

2015

2016

2017

2018

Receita Bruta Varejo

Receita Bruta Atacado

% crescimento da receita

% crescimento SSS

Fonte: EY / Extrafarma

Perfil de Maturidade

Durante as nossas análises, foram feitas pesquisas de mercado para suportar as principais
premissas utilizadas nesse trabalho. As principais premissas adotadas foram:
Receita Operacional Bruta
A Receita Operacional Bruta (ROB) da Extrafarma provém da venda pelos canais de (1) Varejo
e (2) Atacado:
1. Varejo: representa aproximadamente 85,0% da receita total da Extrafarma na data-base, a
qual é composta pela venda de medicamentos de Marca, Genéricos, Isentos de Prescrição
(OTC), Produtos de Higiene Pessoal e Cosméticos (HPC) e Produtos de Conveniência (água,
refrigerante, biscoitos, serviço de recarga de celular, entre outros).

(Lojas Existentes)

10%
10%

Para projeção das receitas de Varejo, foram consideradas as receitas oriundas das lojas
existentes na data-base da Avaliação, bem como o plano de expansão da Extrafarma, a
qual considera a abertura de novas lojas até o ano de 2017, conforme premissas descritas
a seguir:

Menor ou igual a 1
ano
Entre 1 e 2 anos

13%
67%

 Lojas existentes: na data-base a Extrafarma possuía 178 lojas, das quais 59 eram
classificadas como não maduras (menos de 4 anos de operação) e 119 como maduras,
e que foram projetadas com base nas seguintes premissas:

Entre 2 e 3 anos
Mais que 3 anos
(Maduras)

 Lojas não maduras: foram projetadas para atingir a maturidade plena no ano 4 de
suas respectivas operações, seguindo a curva de maturação demonstrada na
tabela ao lado.

Fonte: Extrafarma

Curva de Maturação
Ano 1

60%

Ano 2

80%

Ano 3

90%

Ano 4

100%

Vale destacar que a curva de maturação seguiu as características atuais das lojas
da Extrafarma e está em linha com o perfil de maturidade de mercado19 analisado.
Com base nisso, após atingir a maturidade plena, a receita média anual das lojas
foi projetada em R$5,5 milhões20.

Fonte: Extrafarma

18 A análise de evolução das vendas por same-store sales (SSS) é comumente utilizada no segmento de varejo. Ela mostra o
crescimento das vendas em lojas comparáveis, ou seja, lojas que estavam em operação em dois períodos inteiros e consecutivos.
Quando a operação de uma loja é descontinuada ou se inicia no meio de um período, não é considerada no cálculo de SSS.
19 O benchmark de mercado foi baseado em informações públicas disponíveis de empresas comparáveis que atuam no mesmo setor
que a Extrafarma no Brasil.
20 Valor como referência no ano de 2013. Este valor foi reajustado anualmente em 0,5 p.p. (crescimento vegetativo) acima da
inflação (IPCA) projetada pelo Banco Central do Brasil ao longo dos anos da projeção.
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 Lojas maduras: receita média anual das lojas maduras foi projetada em
R$ 5,5 milhões, a qual variou ao longo dos anos em 0,5 p.p. de crescimento real
acima da inflação (IPCA) projetada pelo Banco Central do Brasil.

Mapa de Atuação

Vale destacar que este crescimento real projetado representa a expectativa de
crescimento populacional vegetativo de longo prazo informado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.
 Plano de expansão de novas lojas: a abertura de novas lojas foi projetada até 2017,
de acordo com o plano de expansão da administração da Extrafarma, considerando a
operação de forma individual21, conforme demonstrado ao lado.
Com base nisso, até o final de 2017 serão abertas 232 novas lojas (totalizando 410
lojas), estrutura que permanecerá constante a partir de 2018.
A estratégia da Extrafarma é intensificar sua presença nas regiões Norte e Nordeste.
Mix de receita

Fonte: EY / Extrafarma

A expectativa é de crescimento de todas as categorias de produtos no canal de Varejo, com
ênfase para os medicamentos Genéricos, em função da queda de patentes programada
para os próximos anos22 e pela acessibilidade de preço para o consumidor final. Com base
nisso, a tendência é que a categoria de Genéricos ganhe maior representatividade no mix
de venda do Varejo, conforme demonstrado no gráfico ao lado.

Evolução do Mix de Receita
21,2%

21,1%

21,2%

21,5%

21,2%

21,5%

21,4%

21,3%

21,2%

21,2%

19,8%

19,3%

19,0%

18,7%

18,6%

21,2%
18,6%

21,8%

21,6%

21,3%

21,0%

20,1%

15,6%

15,7%

16,3%

16,2%

17,1%

17,0%

18,0%

18,8%

19,3%

19,6%

19,6%

41,4%

41,6%

41,2%

41,4%

41,5%

41,7%

41,3%

41,0%

40,7%

40,6%

40,6%

2012

2013

2014

2015
Marca

2016 2017 2018 2019 2020
Genéricos
OTC e Outros
HPC

2021

2022

2. Atacado: representa aproximadamente 15,0% da receita na data-base, referente à
distribuição de medicamentos para pequenas redes e lojas independentes, hospitais e
clínicas.

Fonte: EY / Extrafarma

A premissa de crescimento das receitas de Atacado foi baseada na evolução de PIB mais
inflação projetada pelo Banco Central do Brasil. Ao longo do período projetivo, com a
maturação desse mercado, acredita-se que o crescimento deve convergir para 0,5 p.p de
crescimento real acima da inflação, conforme o segmento de Varejo.

Evolução do mix por produto (2012-2022)
Produto
Variação
CAGR
Marca
Genérico
OTC e Outros
HPC

-0,8 p.p.

18,5 %

4.0 p.p.

21,4 %

-3,2 p.p.

16,9 %

0,0 p.p.

18,7 %

Fonte: EY / Extrafarma

21 Este plano de expansão foi baseado na visão stand alone da operação existente na data da Avaliação, ou seja, sem considerar o
potencial plano de crescimento da Extrafarma com a Ultrapar.
22 Conforme expectativa de mercado divulgada no relatório Mercado Farmacêutico América Latina e Brasil publicado pela IMS Health
em 02 de julho de 2013.
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Deduções da Receita Bruta

Custos Operacionais
(R$ milhões e margem bruta)
28,9%

30,0%

29,8%

29,8%

30,1%

30,0%

30,1%

2.112

30,1%

2.297

29,9%

2.467

30,0%
2.607

30,0%
2.756

As deduções sobre a receita incluem devoluções de mercadorias, descontos concedidos e
impostos sobre a receita, as quais foram projetadas com base nas seguintes premissas:
 Devoluções e descontos concedidos: 0,4% da receita bruta, o qual foi baseado na
média do período histórico analisado.

1.815
1.466

553
2012

918

375

1.167

 Impostos sobre a receita: compostos por PIS, Cofins, ICMS, ISS.

329
2013

2014

2015

2016

CMV Histórico

2017

2018

CMV Projetado

2019

2020

2021

As alíquotas foram projetadas de acordo com a incidência de cada imposto por
categoria de produto, as quais foram baseadas no período histórico analisado. Desta
forma, a alíquota média variou de 4,4% a 4,2% sobre a Receita Bruta total do negócio,
refletindo a mudança do mix de vendas da Empresa.

2022

Margem Bruta (% ROB)

Fonte: EY / Extrafarma

Composição da margem bruta (2013)

Custos operacionais

(R$ milhões e % lucro bruto total)
18

306

324

5%

95%

Varejo

Atacado

Total

Fonte: EY / Extrafarma

1. Varejo: custos foram projetados por categoria de produto, com base no período histórico
analisado.
Vale destacar que no longo prazo, foi considerada a perspectiva de um aumento do nível de
competitividade no mercado, através de novos entrantes, bem como a expectativa de
consolidação do mercado farmacêutico e de laboratórios, o que impactará o nível de
rentabilidade do negócio.
2. Atacado: custos foram projetados baseados nos percentuais observados no período
histórico analisado.
Com base nas premissas descritas acima, bem como em função da expectativa de projeção de
mudança de mix de receita demonstrado anteriormente, a margem bruta ficou praticamente
estável no período analisado.

Composição da margem bruta (2022)
(R$ milhões e % lucro bruto total)

1.237

Os custos operacionais são compostos por custo da mercadoria vendida e custo de
embalagens, os quais foram projetados de forma segmentada no canal de Varejo e de Atacado,
conforme premissas descritas a seguir:

29

1.266

2%

98%

Varejo

Atacado

Total

Fonte: EY
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Despesas Operacionais e Corporativas

Despesas Operacionais e Corporativas
(R$ milhões e % da receita bruta)
21,9%

22,9%

22,9%

22,9%

22,8%

22,6%

22,1%

2012

42
205

47
274

80

75

68

31
152

21,6%

21,4%

21,4%

85

90

722

763

60

53

2013 2014 2015
Despesas Operacionais

681

640

560

453

356

2016 2017 2018 2019
Despesas Corporativas

21,3%
95

805

As despesas foram segregadas em (1) Operacionais (Varejo), (2) Operacionais (Atacado) e (3)
Corporativas.
1. Despesas Operacionais (Varejo): são relacionadas diretamente à operação de Varejo da
Extrafarma, e foram projetadas com base em suas respectivas naturezas fixas e variáveis
observadas no período histórico analisado. Com base nisso, as Despesas Operacionais são
compostas por:

2020 2021 2022
% da Receita Bruta

 Despesas com Vendas: referem-se às comissões de vendas e gastos com publicidade e
propaganda. Foram projetadas 100,0% variáveis em relação à receita bruta total de
Varejo;

Fonte: EY / Extrafarma

Despesas Operacionais e Corporativas

 Despesas com Pessoal: despesas referentes a salários e encargos. Consideradas
100,0% fixas por loja, as quais variaram anualmente conforme a (i) projeção de inflação
(IPCA) divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como (ii) crescimento real23 a fim
de refletir as condições regionais do mercado de trabalho;

(Participação no ano projetado de 2013)

3%

 Despesas Gerais e Administrativas: despesas com utilidades e serviços, manutenção,
serviços prestados por terceiros e despesas diversas. Consideradas 100,0% fixas por
loja e reajustadas pela inflação (IPCA) projetada pelo Banco Central do Brasil;

Varejo
Atacado

97%

 Despesas Ocupacionais: representadas pelas despesas de aluguel, condomínio, IPTU e
fundo de promoção. Consideradas 100,0% fixas por loja e reajustadas pelo IGP-M
projetado pelo Banco Central do Brasil.

Fonte: EY

Vale ressaltar que as parcelas fixas das despesas operacionais do canal de Varejo foram
projetadas por loja, conforme o plano de expansão demonstrado anteriormente, refletindo
com isso o incremento da estrutura para suportar o crescimento orgânico projetado para a
Extrafarma ao longo dos anos, conforme demonstrado na tabela ao lado.

Evolução das Despesas Operacionais (Varejo) por Loja
(R$ milhões e crescimento)
6,8%

6,4%

6,3%

6,2%

6,7%

6,4%

6,0%

5,6%

5,5%

1,3

1,4

1,4

1,5

1,6

1,7

1,9

1,2

1,8

1,1
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Despesa Média por Loja

2. Despesas Operacionais (Atacado): são relacionadas diretamente à operação de Atacado
da Extrafarma, e foram projetadas com base em suas respectivas naturezas fixas e
variáveis observadas no período histórico analisado. Com base nisso, as Despesas
Operacionais são compostas por:
 Despesas com Vendas: referem-se às comissões de vendas e gastos com publicidade e
propaganda. Foram projetadas 100,0% variáveis em relação à receita bruta total de
Atacado;

% crescimento

Fonte: EY / Extrafarma

23 O crescimento real inicial variou de 2,0 p.p. no ano de 2013, respaldado nas condições do mercado de trabalho observadas na
data base da Avaliação, o qual variou conforme curva de normalização linear ao longo do período explícito de projeção, atingindo
0,5 p.p. no ano de 2022.
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 Despesas com Pessoal: despesas referentes a salários e encargos. Consideradas
100,0% fixas, as quais variaram anualmente conforme a (i) projeção de inflação (IPCA)
divulgada pelo Banco Central do Brasil, bem como (ii) crescimento real24 a fim de
refletir as condições regionais do mercado de trabalho;
 Despesas Gerais e Administrativas: despesas com utilidades e serviços, manutenção,
serviços prestados por terceiros e despesas diversas. Consideradas 100,0% fixas e
reajustadas pela inflação (IPCA) projetada pelo Banco Central do Brasil;
 Despesas Ocupacionais: representadas pelas despesas de aluguel, condomínio, IPTU e
fundo de promoção. Consideradas 100,0% fixas e reajustadas pelo IGP-M projetado
pelo Banco Central do Brasil.
3. Despesas Corporativas: compostas principalmente pelas despesas indiretas da operação
da Extrafarma, e foram projetadas com base em suas respectivas naturezas fixas e
variáveis observadas no período histórico analisado, bem como considerando a expansão
da estrutura corporativa da empresa para suportar o crescimento projetado do negócio.
Com base nisso, as Despesas Corporativas são compostas por:
 Despesas com Pessoal: consideradas 75,0% fixas, reajustadas pela inflação (IPCA) e
crescimento real25 25,0% variáveis; que acompanham a evolução da receita total do
negócio;
 Despesas Gerais e Administrativas: consideradas 75,0% fixas, reajustadas pela
inflação (IPCA) e 25,0% variáveis;
 Despesas Ocupacionais: representadas pelas despesas de aluguel, condomínio, IPTU e
fundo de promoção. Consideradas 100,0% fixas e reajustadas pelo IGP-M.
Vale ressaltar que o incremento das despesas corporativas reflete a expectativa de aumento
da estrutura da Extrafarma para suportar o crescimento do negócio ao longo dos anos,
cabendo destacar os seguintes aspectos:
 Será criada uma nova diretoria operacional para atender o crescimento do negócio;
 Em função do plano de expansão, o qual prevê o aumento de 232 novas lojas ao longo
dos próximos anos, foi considerada a abertura de dois26 novos Centros de Distribuição

24 Conforme descrito anteriormente, a projeção de despesas com pessoal considerou variação de 2,0 p.p. acima da inflação em
2013, a qual foi normalizada para atingir 0,5 p.p. acima da inflação em 2022.
25 Conforme descrito anteriormente, a projeção de despesas com pessoal considerou variação de 2,0 p.p. acima da inflação em
2013, a qual foi normalizada para atingir 0,5 p.p. acima da inflação em 2022.
26 Com base na característica operacional da Extrafarma, bem como em função do plano de expansão projetado, foi considerado um
novo Centro de Distribuição para cada 100 novas lojas.
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na região Nordeste do Brasil, o que impactará no incremento de despesas corporativas
de pessoal, utilidades e gastos de manutenção.
EBITDA
(R$ milhões e % da receita bruta)
6,9%

7,1%

6,8%

7,3%

6,9%

8,1%

7,4%

261

8,4%

297

8,5%

322

8,6%

345

8,7%

366

206
165
123

58

43
34

96

2012

2013

2014

2015

2016

EBITDA Histórico

2017

2018

EBITDA Projetado

2019

2020

2021

2022

Como resultado das premissas destacadas acima, o total das despesas operacionais e
corporativas, em percentual da receita bruta, variou de 22,9% em 2013 a 21,3% em 2022.
Vale destacar que, consequentemente, a expectativa é de incremento na margem EBITDA27 ao
longo dos anos, a qual variará de 7,1% em 2013 a 8,7% em 2022. Esse aumento se deve
principalmente aos seguintes fatores: (i) variação do mix de produtos, com maior
representatividade de linhas de produtos de maior margem bruta (ex: Genéricos); (ii) ganhos
de escala devido a diluição das despesas fixas da Extrafarma em função do crescimento das
receitas do negócio e (iii) maturação das lojas.

Margem EBITDA (% ROB)

Fonte: EY / Extrafarma

Depreciação
A depreciação do imobilizado existente foi projetada de forma linear, de acordo com a
natureza do ativo e às taxas médias históricas.
A depreciação de novos investimentos foi projetada de acordo com a taxa média de
depreciação observada para o imobilizado existente, equivalente a 13,7% ao ano.

Impostos Diretos

Impostos Diretos

(R$ milhões e alíquota efetiva)
34,6%

34,0%

34,0%

55

82

102

2013

2014

2015

34,0%

34,0%

139

171

2016

2017

EBIT

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

34,0%

220

250

267

286

303

2018

2019

2020

2021

2022

Os Impostos Diretos projetados para a Extrafarma foram divididos em: (i) Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IR); e (ii) Contribuição Social Lucro Líquido (CSLL), conforme a legislação
brasileira vigente para o regime de tributação por lucro real, conforme descrito a seguir:

Alíquota Efetiva

Fonte: EY / Extrafarma

–

Imposto de Renda: calculado de acordo com a atual legislação brasileira (Lei n.º 9.430
de 27 de dezembro de 1996), a saber, incidência de 15% sobre o Lucro Antes dos
Impostos e 10% sobre a parcela do lucro excedente a R$ 240 mil por ano;

–

Contribuição Social: calculada de acordo com a atual legislação brasileira (Lei nº
10.637 de 30 de dezembro de 2002), a saber, 9% sobre o Lucro Antes dos Impostos.

27 Como percentual da receita bruta total da Extrafarma.
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Capital de Giro

Premissa Capital de Giro
Parâmetro

dez-12

jun-13

Premisssa
Selecionada

Aplicações
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Impostos a Recuperar
Adiantamentos
Estoques

% ROL
d ROL
% ROL
d ROL
d CMV

0,9%
29
0,9%
1
99

1,1%
29
0,9%
3
95

1,0%
29
1,0%
2
97

Recursos
Fornecedores
Obrigações Fiscais
Contas a Pagar

d CMV
d ROL
d DOP

61
7
45

59
5
45

60
6
45

% ROL
d ROL
d CMV
d DOP

Legenda
% da Receita Líquida
Dias de Receita Líquida
Dias de Custos da Mercadoria Vendida
Dias de Despesas Operacionais

Capital de Giro
(R$ milhões e % da receita)
12,4%

12,4%

12,4%

12,4%

345

12,5%

404

12,5%

441

 Com base nas informações financeiras históricas, as contas do balanço foram analisadas e,
posteriormente, foram classificados os saldos entre ativos e passivos operacionais e não
operacionais;
 Foram calculados os indicadores das projeções do capital de giro para os ativos e passivos
operacionais com base na receita operacional líquida, custos e despesas operacionais,
quando apropriado e de acordo com os parâmetros do setor;
 Ativos e Passivos não operacionais não foram considerados nas projeções de fluxo de caixa.
Quando observados, tais itens foram tratados à parte, e adicionados ou subtraídos do valor
presente dos fluxos de caixa, afetando o valor aos acionistas da Extrafarma;

Fonte: EY / Extrafarma

12,4%

Para a projeção28 do capital de giro líquido, foram utilizadas as premissas baseadas nas
demonstrações financeiras históricas da Extrafarma, conforme demonstrado no quadro ao
lado, cabendo ressaltar os seguintes aspectos:

12,6%

474

12,6%
502

12,6%
530

 Os investimentos em capital de giro na perpetuidade foram projetados com base no
balanço patrimonial projetado para a perpetuidade, cuja taxa de crescimento equivale à
projeção da taxa de inflação brasileira (IPCA) de longo prazo (5,2%), acrescida do
crescimento vegetativo projetado pelo IBGE (0,5%), totalizando 5,7%.

278
133
2013

174

2014

221

2015

2016

2017

Working Capital

2018

2019

2020

2021

2022

% Gross Sales

Fonte: EY / Extrafarma

28 Vide Apêndice A.
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Novos Investimentos – CAPEX29

Capex
(R$ milhões)

A projeção de CAPEX foi baseada no plano de expansão da Extrafarma, bem como na
manutenção da operação no longo-prazo, a qual foi baseada nas seguintes premissas:

14
12
27

34

36

38

12
5

12

17

25

31

2013

2014

2015

2016

2017

CAPEX de Manutenção

41

50

59

2018

2019

2020

70

75

2021

2022

 CAPEX de expansão: foi baseado no (i) plano de abertura de novas lojas ao longo dos anos,
bem como (ii) aumento da estrutura operacional, através da construção de novos Centros
de Distribuição, para suportar o crescimento projetado, conforme descrito a seguir:
– Expansão via abertura de novas lojas: R$550 mil para abertura de cada nova loja. Este
valor foi corrigido pela variação do IGP-M ao longo dos anos;

CAPEX de Expansão - Novas Lojas

CAPEX de Expansão - Centro de Distribuição

Fonte: EY / Extrafarma
*O valor de 2013 refere-se somente ao segundo semestre.

– Construção de Centros de Distribuição (CDs): conforme descrito anteriormente, em
função do plano de expansão da Extrafarma, foi projetada abertura de dois novos CDs
na região Nordeste do Brasil, sendo o primeiro no ano de 2015 e o segundo no ano de
2017. Para cada novo CD, foi considerado o investimento de R$ 11,0 milhões30.
 CAPEX de manutenção: considerado o reinvestimento de 100% da depreciação, com
objetivo de manter o nível de ativos imobilizados ao longo dos anos.
Além disso, com o objetivo de suportar o crescimento do negócio no longo prazo, para fins de
calculo da perpetuidade, o nível de CAPEX projetado foi baseado no parâmetro31 de empresas
comparáveis de mercado selecionadas, as quais estão em um estágio de maturidade mais
avançado em comparação com a Extrafarma.

29 Vide Apêndice A.
30 Valor como referência na data-base da Avaliação, o qual foi corrigido pelo IGP-M ao longo dos anos.
31 Baseado no nível de CAPEX das empresas CVS Caremark Corporation e Walgreen Co., o qual representou em média 1,8% da
receita líquida destas empresas nos últimos 3 anos. Vide Apêndice C.
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6.1 Análise da Metodologia Selecionada
Para esta avaliação econômico-financeira foi adotada a abordagem32 da Renda, através do
método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Segundo o método do FCD, o valor de um
negócio é igual ao valor presente dos fluxos de caixa esperados disponíveis para os donos do
capital ou dívida do negócio. Na avaliação de uma empresa, indicadores de valor são
desenvolvidos descontando fluxos de caixa livres disponíveis para distribuição ao seu valor
presente, pela taxa que representa tanto o retorno requerido pelo mercado como os riscos
inerentes ao investimento específico.
A abordagem do FCD é considerada a mais relevante para avaliação de negócios ou empresas,
pois contempla a habilidade de uma empresa em criar entradas e saídas de caixa, e em
fornecer condições de financiamento e investimento às suas operações. Mais especificamente,
entradas de caixa incluem lucros, aumento da dívida principal, venda de ativos e reduções de
capital de giro líquido. Saídas de caixa incluem pagamento da parte principal da dívida,
investimento em ativos e adições de capital de giro.
A análise do FCD aqui apresentada refere-se ao fluxo de caixa operacional, ou chamado de
fluxo de caixa livre para a empresa. Portanto, para o cálculo do FCD foi desconsiderado o
endividamento (isto é, o pagamento de juros foi excluído das despesas futuras estimadas, e o
pagamento da dívida foi excluído do cálculo do fluxo de caixa). A proposta de excluir o
pagamento de juros e da dívida do cálculo do fluxo de caixa é fornecer uma indicação do valor
operacional (EV) do negócio, o qual inclui o valor da dívida e do capital próprio.
Dessa forma, a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa livres da empresa e do valor da
perpetuidade33 indica o valor das operações, do qual ainda são somados ou deduzidos os
valores de ativos e passivos não operacionais e valores de dívida líquida para obtenção do
valor da totalidade do capital da empresa.

32 Vide Anexo B para detalhes sobre as principais abordagens de avaliação.
33 Vide principais parâmetros de cálculo do valor da perpetuidade no tópico “6.2. Implementação do Fluxo de Caixa Descontado”.
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6.2 Implementação do Fluxo de Caixa Descontado
Principais parâmetros
Fluxo de caixa livre descontado34
O fluxo de caixa livre da Extrafarma foi calculado de acordo com as premissas de projeção de
resultado, capital de giro e CAPEX apresentadas anteriormente, bem como os demais
parâmetros apresentados a seguir.
Taxa de desconto35
Os fluxos de caixa livre projetados da Extrafarma foram descontados pelo custo médio
ponderado de capital (WACC) em Reais (R$), em termos nominais, ou seja, considerando o
efeito da inflação.
O WACC foi calculado com base em informações de participantes de mercado selecionados36,
e foi estimado em 12,0%a.a.37.
Taxa de crescimento de longo-prazo e cálculo do valor da perpetuidade
Para o cálculo do valor da perpetuidade, foi considerado um percentual de crescimento (g) de
5,7% a.a. equivalente ao crescimento populacional vegetativo de longo prazo estimado pelo
IBGE (0,5% a.a.) acrescido da expectativa do Banco Central do Brasil de inflação de longo
prazo (5,2% a.a.). O percentual de 5,7% a.a. (g) foi subtraído da taxa de desconto de 12,0% (k),
para obter-se a taxa de capitalização de 6,3%. Essa taxa de capitalização foi utilizada para
estimar o valor da perpetuidade, com base no modelo de crescimento constante, conforme
demonstrado a seguir:
Valor da Perpetuidade =

34 Vide Apêndice A.
35 Vide Anexo C.
36 Vide Anexo D.
37 Vide Apêndice B.
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Fluxo de caixa livre do último ano do período explícito x (1+g)
(k - g)

6. Avaliação da Extrafarma
Ajuste dos ativos e passivos não operacionais e dívida líquida

Ativos e Passivos Não Operacionais
(R$ milhões)

Ativos e Passivos Não Operacionais

jun-13

Ativos Não Operacionais
Impostos a Recuperar LP
Depósitos Judiciais
Impostos Diferidos
Empréstimos a Receber - Mútuo

28,6
17,8
0,9
7,0
2,9

Passivos Não Operacionais
Obrigações Fiscais LP
Parcelamento de impostos
Provisões

20,7
8,9
2,2
9,6

Total
Fonte: Extrafarma

Os ativos e passivos não operacionais, assim como a dívida líquida não foram projetados no
fluxo de caixa. No entanto, tais contas foram somadas ou subtraídas do valor operacional da
Extrafarma. A tabela ao lado mostra os ativos e passivos não operacionais e a dívida líquida
da Extrafarma, de acordo com o Balanço Patrimonial da data-base da avaliação.

7,9

Dívida Líquida
(R$ milhões)

Dívida Líquida
Caixa
Aplicações Financeiras
Aplicações Financeiras LP
Dívida
Empréstimos e Financiamentos
Empréstimos a Pagar - Mútuo
Empréstimos e Financiamentos LP
Total
Fonte: Extrafarma
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jun-13
0,2
0,1
0,1
145,5
108,0
4,7
32,8
(145,3)
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Estimativa de valor econômico-financeiro da Extrafarma
Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, nossa avaliação obteve
estimativa do intervalo de valor entre R$ 1.068 milhão (um bilhão e sessenta e oito milhões
de Reais) e R$ 1.170 milhão (um bilhão e cento e setenta milhões de Reais), para 100% do
capital da Extrafarma, em 30 de junho de 2013, conforme demonstrado a seguir:
Estimativa do Valor Econômico-Financeiro
(R$ milhões)
Valor Presente dos Fluxos de Caixa
Valor Presente da Perpetuidade
= Valor Operacional (EV)
(+) Ativos e passivos não operacionais líquidos
(-) Dívida Líquida
= Valor aos Acionistas

Estimativa de valor (base)
(R$ milhões)
(137)

Múltiplos implícitos - EV/SALES
Extrafarma**
Mercado***

982
1.255

1.117

Múltiplos implícitos - EV/EBITDA
Extrafarma**
Mercado***

273
VP Fluxos de
Caixa

VP Perpetuidade Valor Operacional

Ajustes NãoOperacionais

Valor aos
Acionistas

Intervalo de Valor *
Mínimo
Base
Máximo
269
273
276
936
982
1.031
1.206
1.255
1.307
8
8
8
(145)
(145)
(145)
1.068
1.117
1.170
0,9x
1,0x

0,9x
1,0x

1,0x
1,0x

12,6x
15,3x

13,1x
15,3x

13,6x
15,3x

Fonte: EY/ Demonstrações financeiras Extrafarma / Capital IQ
(*) Intervalo de valor baseado na variação de +/- 0,2 p.p. no WACC
calculado de 12,0%, conforme demonstrado no Apêndice B.
(**) Baseado na receita líquida e no EBITDA estimado do ano de 2014.
(***) Baseado na média das empresas comparáveis 38. Vide Apêndice C.

Fonte: EY

Os resultados obtidos pela utilização do método do FCD são relevantes no contexto da
operação planejada, dado que:
► As premissas de lucratividade e valor estão em linha com os dados históricos e com o
mercado de atuação da Empresa, bem como estão consistentes com indicadores
financeiros39 das empresas comparáveis;
► Os parâmetros de avaliação são consistentes com o porte e com a expectativa de
crescimento de longo prazo da Empresa, considerando a visão individual do negócio
(stand alone);
► O método do FCD é o que melhor traduz o valor de um investimento baseando-se em
rentabilidade futura (Abordagem da Renda).
Essa estimativa de valor não considera possíveis contingências, insuficiências ou
superveniências ativas ou passivas que não estejam registradas na posição patrimonial da
Empresa. Devido a isso, os resultados apresentados não consideram o seu efeito, caso
existam.

38 Múltiplos de empresas comparáveis foram baseados nos valores de mercado das empresas selecionadas na data-base de 30 de
junho de 2013. Projeções de Receita e EBITDA destas empresas foram baseados em informações de analistas de mercado (BB
Banco de Investimento, Bradesco S.A., BTG Pactual, Espírito Santo).Fonte: CapitalIQ.
39 Vide Apêndice C.
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A. Declaração de Limitações Gerais
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1

Para atingir o objetivo do trabalho de avaliação econômico-financeira, foram aplicados
procedimentos sempre baseados em fatos históricos, perspectivas econômicas e de
mercado vigentes e da estratégia da Extrafarma existente na data base da análise. Os
valores apresentados nesse relatório são resultantes da análise de dados históricos
(financeiros e gerenciais), além de projeções de eventos futuros;

2

Os comentários e as análises apresentados neste relatório foram desenvolvidos por
profissionais da EY com informações fornecidas pela Ultrapar e Extrafarma, assim como
por fontes externas, quando indicado;

3

A EY, os sócios e/ou profissionais da equipe que tenham participado da elaboração deste
trabalho, não possuem qualquer interesse, direto ou indireto, na Ultrapar, na Extrafarma
e/ou na operação pretendida por estas, bem como atestam não haver circunstância
relevante que possa caracterizar conflito de interesse dos mesmos para com a Ultrapar, a
Extrafarma e/ou os serviços ora contratados, caracterizando, assim, sua independência.
Os honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não têm
qualquer relação com os resultados aqui reportados;

4

Nenhum controlador ou administrador da Extrafarma e/ou da Ultrapar (i) direcionou,
limitou, dificultou ou praticou quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o
acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou
metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões; (ii)
restringiu de qualquer forma, nossa capacidade de determinar as conclusões
apresentadas de forma independente; e (iii) determinou as metodologias por nós
utilizadas para elaboração da avaliação da Extrafarma;

5

Este trabalho não tem como escopo qualquer tipo de procedimento de auditoria, mas tem
como base, dentre outras, as demonstrações financeiras auditadas da Empresa e os
relatórios de due diligence elaborados pela EY;

6

As projeções têm como base as informações extraídas das demonstrações financeiras
disponibilizadas pela Empresa, experiências adquiridas em reuniões e discussões com a
Administração da Extrafarma e Ultrapar, informações públicas, a experiência da EY no
setor em que a Empresa atua e em análises de mercado, que a EY considera consistentes,
relevantes e apropriadas;

7

Não foram efetuadas investigações sobre os títulos de propriedade da Empresa, nem
verificações da existência de ônus ou gravames;

8

A EY não tem responsabilidade de atualizar este relatório para eventos e circunstâncias
que ocorram após a data-base;
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9

Não faz parte do nosso trabalho fornecer planilhas eletrônicas e/ou modelos financeiros
que suportaram nossas análises;

10 Nossa avaliação é realizada com base em elementos que são razoavelmente esperados,
portanto, não leva em consideração possíveis eventos extraordinários e imprevisíveis
(novo regulamento para as empresas, mudanças na legislação tributária, catástrofes
naturais, eventos políticos e sociais, nacionalizações, entre outros);
11 Nossa avaliação foi baseada nas melhores informações e estimativas disponíveis. No
entanto, como qualquer projeção engloba risco e incertezas, os resultados reais podem
apresentar diferença quando comparados às projeções realizadas;
12 Nossas análises tratam a Extrafarma e a Ultrapar como operações independentes (standalone) e, portanto, não incluem benefícios ou perdas operacionais, fiscais ou de outra
natureza, valor incremental e/ou custos, caso existam, que a Extrafarma e a Ultrafarma
possam ter a partir da conclusão da operação, caso efetivada, ou de qualquer outra
operação. A avaliação também não leva em conta eventuais ganhos ou perdas
operacionais e financeiras que possam haver posteriormente à operação.
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B. Principais Abordagens de Avaliação
Overview
Na avaliação de uma empresa, geralmente são utilizadas uma das três abordagens seguintes:
(i) Abordagem da Renda; (ii) Abordagem de Mercado; e (iii) Abordagem de Custos. Ainda que
cada uma dessas abordagens possa ser considerada para a estimativa de valor de uma
empresa, a natureza e as características da mesma indicarão qual a mais indicada.
Abordagem da Renda
Uma das metodologias da abordagem da renda é o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), o qual se
baseia no fluxo de caixa projetado da empresa objeto da análise. Ao aplicar esta abordagem, o
fluxo de caixa disponível para distribuição é calculado para um período finito de anos. O fluxo
de caixa disponível é definido, para fins desta análise, como a quantidade de dinheiro que pode
ser distribuída para os acionistas ou dívida do negócio sem prejudicar a rentabilidade futura ou
as operações da companhia em questão.
O fluxo de caixa disponível para distribuição e o valor final (o valor da companhia ao fim do
período de tempo estimado) são então descontados a valor presente para derivar uma
indicação de valor da participação de 100% no capital total investido da empresa.
Nesse contexto, o valor operacional é definido como o valor presente dos fluxos de caixa da
empresa. A derivação do valor operacional pode representar tanto uma participação de
controle ou uma participação minoritária, dependendo de como o fluxo de caixa for projetado.
O valor de mercado do capital de terceiros (ou o valor contabilizado se o valor de mercado não
estiver disponível), se presente, é então subtraído do valor operacional para se chegar ao
valor aos acionistas.
Abordagem de Mercado
A abordagem de Mercado é formada pelos métodos de comparação entre empresas similares
(Guideline Company Method – GCM) e o método de comparação de transações similares
(Similar Transactions Method – STM). O GCM foca em confrontar a empresa-objeto da
avaliação com outras razoavelmente similares de capital aberto. Nesse método, os múltiplos
da avaliação são: (i) derivados dos dados operacionais das empresas comparáveis
selecionadas; (ii) avaliados e ajustados com base nos pontos fortes e fracos da empresa-objeto
em relação às comparáveis selecionadas; e (iii) aplicados aos dados operacionais da empresaobjeto para chegar a um indicativo de valor. Ao aplicar este método, os múltiplos da avaliação
são derivados com base nas demonstrações financeiras das companhias comparáveis.
Para eliminar os impactos de estruturas de capital diversas entre as empresas selecionadas,
os múltiplos da avaliação podem ser derivados de forma desalavancada. Em outras palavras,
os múltiplos são selecionados e utilizados de acordo com o capital total investido. Indicações
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de valor derivadas de comparação entre empresas semelhantes geralmente são utilizadas no
mercado referente a ações minoritárias.
No STM, o foco é o valor pago em transações ocorridas na indústria da empresa-objeto ou em
setores da indústria relacionados. Este método utiliza múltiplos baseados em transações reais
para chegar a um indicativo de valor. Tais indicativos de valor são geralmente voltados para o
valor do controle majoritário.
Abordagem do Custo
O método do patrimônio líquido ajustado representa uma das metodologias compreendidas na
Abordagem do Custo. Neste método, a análise de valor é realizada nos ativos fixos, ativos
financeiros e demais ativos reconhecíveis da empresa-objeto. O valor agregado derivado
destes ativos é então compensado em relação ao valor estimado de todos os passivos
existentes e possíveis, resultando em uma indicação do valor ajustado do patrimônio líquido.
Indicações de valor derivadas do método do patrimônio líquido ajustado são voltadas
geralmente para o controle majoritário. Uma companhia em exercício geralmente possui um
valor mais alto do que o estimado para seus ativos devido a vários fatores: (i) os ativos
avaliados separadamente podem não refletir o valor econômico relativo ao fluxo de caixa
projetado que os mesmos podem gerar; (ii) esta abordagem pode não refletir completamente
a sinergia dos ativos, mas apenas seus valores independentes; e (iii) ativos intangíveis
inerentes à atividade da companhia tais como reputação, marca, sistemas proprietários e
procedimentos ou oportunidades superiores de crescimento são difíceis de medir de modo
independente do fluxo de caixa gerado pelos mesmos.
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C. Derivação da Taxa de Desconto
A aplicação do método do fluxo de caixa descontado requer a utilização de uma taxa de
desconto adequada. O método do FCD é aplicado sobre condições de incerteza. No uso comum,
o risco de mercado refere-se a qualquer exposição a algo incerto que possa provocar
consequências negativas. Normalmente, assume-se que os participantes do mercado são
avessos ao risco, estes optando por atuar com grau reduzido de incerteza, e uma expectativa
de lucro que reflita essa situação. Os participantes do mercado procuram compensação,
referida como prêmio de risco, para aceitarem a incerteza.
Portanto, a determinação da taxa de desconto implica nos fluxos de caixa gerados pelo ativo,
comparados aos fluxos de caixa gerados pelo mais favorável investimento alternativo. Nesse
sentido, deve ser observado cuidadosamente que os fluxos de caixa do ativo em análise e o
investimento alternativo são equivalentes em termos de risco e maturidade.
A determinação da taxa de desconto é baseada no WACC. A seguinte fórmula é aplicada no
cálculo do WACC:
WACC = WE * KE + WD * KD
Onde:
WE

= valor do capital próprio/ valor do capital total

KE

= custo do capital próprio

WD

= valor do capital de terceiros/ valor do capital total

KD

= custo do capital de terceiros

Como o WACC reflete um risco específico de uma empresa, os ajustes são determinados com
base no perfil de risco de um ativo específico.
Custo do capital próprio
Para estimar o custo do capital próprio, é usado o capital asset pricing model (CAPM). O CAPM
postula que o custo de oportunidade do capital próprio é igual ao retorno de um ativo livre de
risco, mais o prêmio de risco individual. O prêmio de risco é o risco sistêmico de uma
companhia (beta), multiplicado pelo prêmio de risco.
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A equação para o custo de capital próprio é:
KE

= RF + ß * MRP + αBR + SP, com

KE

= retorno esperado do mercado

RF

= taxa livre de risco

ß

= risco sistemático de uma ação

MRP

= prêmio de risco

αBR

= risco país

SP

= risco específico

O ponto inicial para estimar o custo do capital próprio é a taxa de retorno livre de risco. Na
prática, a taxa de juros de longo prazo de investimentos financeiros livre de risco (e.g. títulos
financeiros pré-fixados do setor público) é usada como guia para determinar a taxa de juros de
interesse.
O prêmio de risco de mercado é definido como a diferença entre um retorno esperado num
portfólio de mercado e a taxa livre de risco. Estudos de mercado de capitais de longo prazo
têm mostrado que os investimentos históricos em ações geram retornos entre 4,0% e 7,0%
mais altos que os investimentos em ativos de baixo risco.
O Capital Asset Pricing Model (CAPM) leva em conta o risco específico da companhia através
dos fatores beta. Tais fatores representam uma figura de ponderação para a sensibilidade do
retorno da companhia comparada com a tendência de todo o mercado. Eles são, portanto,
medidas de volatilidade do risco sistêmico. Quanto maior for a diferença positiva entre o beta
e número um, maior será a volatilidade. Quanto maior for a diferença negativa entre o beta e
o número um, menor a volatilidade com relação a média do mercado. Fatores beta são
idealmente determinados com referência a todo mercado de capitais, desde que o conceito de
risco sistêmico e específico exija que ações individuais sejam medidas com relação ao portfólio
do mercado.
Quando atividades em diferentes países são levadas em consideração, pode ser apropriado o
uso do prêmio de risco do país específico.
Estrutura de Capital
A estrutura de capital é derivada de uma média da estrutura de capital de um grupo de
empresas comparáveis.
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D. Empresas Comparáveis Selecionadas
Descrições dos participantes de mercado40
 Brasil Pharma S.A. é uma rede brasileira de farmácias. Em setembro de 2012, operava
1.050 lojas, incluindo 681 lojas sob as marcas Big Ben, Guararapes, Drogaria Rosário
Distrital, Sant’Ana e Mais Econômica, e 369 franqueadas sob o nome Farmais. A Brasil
Pharma S.A. foi fundada em 2009 e está sediada em São Paulo.
 Raia Drogasil S.A. opera no varejo de medicamentos, perfumaria, produtos de higiene,
cosméticos e dermocosméticos no Brasil. Opera 864 lojas, localizadas nos estados de São
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A Raia Drogasil
está sediada em São Paulo.
 Walgreen Co., juntamente com suas subsidiárias, opera uma rede de drogarias nos
Estados Unidos. Comercializa bens e serviços relacionados à saúde e bem estar, por meio
de farmácias, telefone e website. A companhia vende medicamentos prescritos e OTC,
produtos de higiene e beleza, conveniência e soluções em saúde e bem estar. Também
gerencia clínicas de cuidados com a saúde, primeiros socorros e saúde ocupacional, e
fitness centers, para tratar pacientes e administrar imunizações e vacinas. Opera cerca
de 8.000 farmácias em 50 estados, distrito de Columbia e Porto Rico. Também opera
aproximadamente 700 centros de saúde e bem-estar. A companhia foi fundada em 1901
está sediada em Deerfield, Illinois.
 CVS Caremark Corporation, juntamente com suas subsidiárias, opera serviços integrados
de farmácia e saúde nos Estados Unidos. A companhia opera seus negócios sob os nomes
CVS Caremark Pharmacy Services, Caremark, CVS Caremark, CarePlus CVS/pharmacy,
RxAmerica e Accordant. O segmento de farmácias e drogarias comercializa
medicamentos com prescrição, OTC, produtos de beleza e cosméticos, conveniência e
serviços de fotografia. Os produtos são comercializados por meio de drogarias, website e
clínicas. Em dezembro de 2012, a companhia operava 7.458 farmácias, 640
MinuteClinics, 31 farmácias de produtos especializados, 12 farmácias delivery de
produtos especializados e outras 5 farmácias delivery. A CVS Caremark Corporation foi
fundada em 1892 e está sediada Woonsocket, Rhode Island.
 Clicks Group Limited atua na distribuição e no varejo referente a área de saúde. Trabalha
também com comercialização de produtos de saúde e beleza na África do Sul. Também
comercializa DVDs, jogos e acessórios, sob a marca Musica. Opera cerca de 600 lojas na

40 Fonte para todas as empresas apresentadas: Capital IQ.
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África do Sul. A companhia foi fundada em 1968 e possui sede em Cape Town, África do
Sul.
 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A recentemente entrou no canal
de varejo com a aquisição das redes Drogasmil e Farmalife. Trabalha com a distribuição
de produtos farmacêuticos, saúde e produtos de beleza. A empresa distribui
principalmente produtos hospitalares e vacinas e de higiene pessoal e produtos de beleza,
bem como os medicamentos de marca, genéricos e OTC nas regiões Sul, Sudeste,
Nordeste e Centro-Oeste do Brasil por meio de 12 centros de distribuição. A empresa foi
fundada em 1961 e está sediada em Rio de Janeiro, Brasil.
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Ultrapar Participações S.A.

Apêndice A

Avaliação Econômico-Financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Data-base: 30 de junho de 2013
Em milhões de R$

Receita Operacional Bruta
Deduções
Receita Operacional Líquida
Custo das mercadorias vendidas
Lucro Bruto
Despesas Totais
EBITDA
Depreciação / Amortização
EBIT

2012

1S 2013

2S 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Perpetuidade

834
(40)
794
(553)
241
(183)
58
(7)
51

503
(24)
478
(329)
149
(115)
34
(4)
29

577
(28)
549
(375)
175
(132)
43
(5)
38

1.403
(68)
1.336
(918)
418
(322)
96
(14)
82

1.786
(87)
1.700
(1.167)
533
(409)
123
(21)
102

2.251
(107)
2.144
(1.466)
678
(513)
165
(26)
139

2.781
(133)
2.648
(1.815)
834
(628)
206
(35)
171

3.241
(153)
3.088
(2.112)
976
(715)
261
(41)
220

3.519
(164)
3.355
(2.297)
1.058
(761)
297
(47)
250

3.770
(175)
3.596
(2.467)
1.129
(807)
322
(55)
267

3.988
(184)
3.804
(2.607)
1.197
(853)
345
(59)
286

4.216
(194)
4.021
(2.756)
1.266
(900)
366
(63)
303

4.458
(205)
4.252
(2.914)
1.338
(952)
387
(66)
321

38
(13)
25
5
(17)
(5)
8

82
(28)
54
14
(38)
(40)
(10)

102
(35)
68
21
(64)
(47)
(22)

139
(47)
92
26
(61)
(57)
(1)

171
(58)
113
35
(82)
(67)
(1)

220
(75)
145
41
(41)
(59)
86

250
(85)
165
47
(50)
(37)
126

267
(91)
176
55
(59)
(33)
139

286
(97)
189
59
(70)
(27)
150

303
(103)
200
63
(75)
(29)
159

321
(109)
212
66
(77)
(30)
170

6
3
0,97
8

18
12
0,89
(9)

30
24
0,80
(18)

42
36
0,71
(0)

54
48
0,64
(1)

66
60
0,57
49

78
72
0,51
64

90
84
0,45
63

102
96
0,40
61

114
108
0,36
57

Fluxo de caixa descontado
EBIT
IR&CS
NOPAT
Depreciação
Capex
Variação do capital de giro
Fluxo de caixa livre
Meses (final do período)
Meses (meio do período)
Fator de Desconto | WACC @ 12,0%
Fluxo de caixa descontado
Taxa de desconto
Composição do valor
Valor presente da perpetuidade
Valor operacional
Ativo e passivo não operacional líquido
Dívida líquida
Valor aos acionistas
Múltiplos implícitos - NFY
Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Empresas comparáveis

12,2%
269
936
1.206
8
(145)
1.068

12,0%
273
982
1.255
8
(145)
1.117

EV/Sales
0,9 x
1,0 x

EV/EBITDA
13,1 x
15,3 x

11,8%
276
1.031
1.307
8
(145)
1.170

Perpetuidade: Gordon growth method
Fluxo de caixa ano terminal
Dividido por: Cap. Rate
Valor futuro da perpetuidade
Fator de desconto
Valor presente da perpetuidade

Crescimento perpetuidade (g)
Inflação
Crescimento real

170
6,3%
2.723
0,36
982

5,7%
5,2%
0,5%
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Apêndice B

Avaliação Econômico-Financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Data-base: 30 de junho de 2013

1 Nome da Empresa (comparável)
Brasil Pharma S.A.
Raia Drogasil SA
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
Walgreen Co.
CVS Caremark Corporation
Clicks Group Limited

Ticker

Beta alavancado

D/E

Alíquota de imposto

Beta desalavancado

0,74
0,70
0,59
0,70
0,78
0,76

5,6%
0,2%
34,3%
7,4%
15,1%
2,3%

34,0%
30,4%
34,0%
36,9%
38,9%
27,8%

0,71
0,69
0,48
0,67
0,72
0,75

0,71
0,72

10,8%
6,5%

33,7%
34,0%

0,67
0,70

BOVESPA:BPHA3
BOVESPA:RADL3
BOVESPA:PFRM3
NYSE:WAG
NYSE:CVS
JSE:CLS

Média
Mediana

Cálculo do custo de capital de terceiros (Kd)

Cálculo do custo de capital próprio (Ke)
Descrição
Beta desalavancado
Capital de terceiros/ Capital próprio
Taxa de IR&CS
Beta realavancado
Prêmio de risco de mercado
Taxa livre de risco (RF EUA)
Diferencial de inflação
Risco Brasil EMBI +
Prêmio por tamanho
CAPM (Ke)

[a]
[a]
[b]
[f]
[c]
[e]
[d]
[g]

Parametros
0,67
10,8%
34,0%
0,72
6,5%
1,8%
3,2%
1,7%
1,1%
12,6%

Custo antes de impostos
Taxa de imposto esperada
Custo após impostos

Custo médio ponderado de capital (WACC)
Capital de terceiros (D)
Capital próprio (E)

WACC = (D x Kd) + (E x Ke) | arredondado

Notas:
[a] Baseado na média das empresas comparáveis selecionadas. Fonte: Capital IQ
[b] Baseado na Legislação Brasileira
[c] Fonte: Federal Reserve (média dos últimos 12 meses - 20y T-bond)
[d] Fonte: JP Morgan
[e] Fonte: Banco Central do Brasil e Global Insight
[f] Fonte: EY LLP - O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro
[g] Baseado no Morningstar, Inc. 2012 Ibbotson SBBI Valuation Yearbook, mid-cap
[h] De acordo com as taxas de captação praticadas atualmente pela Empresa.

[h]
[b]

9,8%
90,2%

11,1%
34,0%
7,3%

Kd
Ke

7,3%
12,6%

12,0%
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Apêndice C

Avaliação Econômico-Financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Data-base: 30 de junho de 2013

EV (a) / Receita Operacaional Líquida (b)
NFY NFY + 1
LFY

Empresas Comparáveis

NFY + 2

EV/ EBITDA múltiplos
LFY
NFY

NFY + 1

NFY + 2

Margem Bruta
LFY - 1
LFY

NFY

NFY + 1

NFY + 2

Margem EBITDA
LFY - 1
LFY

NFY

NFY + 1

NFY + 2

1,2x
1,4x
0,3x
0,6x
0,6x
0,9x

0,9x
1,1x
0,2x
0,6x
0,6x
0,8x

0,8x
0,9x
0,2x
0,6x
0,6x
0,7x

0,7x
0,8x
0,2x
0,6x
0,6x
0,7x

21,5x
24,6x
9,7x
9,8x
8,7x
11,8x

13,3x
17,2x
6,4x
8,4x
7,9x
11,0x

10,6x
12,3x
5,3x
7,5x
7,5x
9,9x

8,8x
10,6x
4,8x
6,9x
7,1x
8,9x

37,2%
26,3%
5,8%
28,4%
19,2%
23,0%

33,1%
27,7%
6,3%
28,4%
18,3%
22,5%

31,0%
27,7%
9,1%
29,5%
18,9%
21,9%

31,2%
27,8%
10,1%
29,5%
18,9%
21,9%

31,0%
27,2%
10,3%
29,6%
19,0%
22,1%

4,9%
5,6%
2,6%
7,1%
7,4%
7,8%

5,4%
5,5%
2,9%
6,4%
7,3%
7,7%

6,9%
6,5%
3,7%
7,5%
7,9%
7,4%

7,3%
7,6%
3,7%
8,0%
8,0%
7,5%

7,6%
7,6%
3,8%
8,3%
8,2%
7,6%

Máximo
Média
Mediana
Mínimo

1,4x
0,8x
0,8x
0,3x

1,1x
0,7x
0,7x
0,2x

0,9x
0,6x
0,7x
0,2x

0,8x
0,6x
0,6x
0,2x

24,6x
14,4x
10,8x
8,7x

17,2x
10,7x
9,7x
6,4x

12,3x
8,8x
8,7x
5,3x

10,6x
7,9x
7,9x
4,8x

37,2%
23,3%
24,7%
5,8%

33,1%
22,7%
25,1%
6,3%

31,0%
23,0%
24,8%
9,1%

31,2%
23,2%
24,8%
10,1%

31,0%
23,2%
24,6%
10,3%

7,8%
5,9%
6,3%
2,6%

7,7%
5,9%
6,0%
2,9%

7,9%
6,6%
7,2%
3,7%

8,0%
7,0%
7,5%
3,7%

8,3%
7,2%
7,6%
3,8%

(*) Empresas brasileiras selecionadas
Máximo
Média
Mediana
Mínimo

1,4x
1,3x
1,3x
1,2x

1,1x
1,0x
1,0x
0,9x

0,9x
0,9x
0,9x
0,8x

0,8x
0,7x
0,7x
0,7x

24,6x
23,1x
23,1x
21,5x

17,2x
15,3x
15,3x
13,3x

12,3x
11,4x
11,4x
10,6x

10,6x
9,7x
9,7x
8,8x

37,2%
31,7%
31,7%
26,3%

33,1%
30,4%
30,4%
27,7%

31,0%
29,3%
29,3%
27,7%

31,2%
29,5%
29,5%
27,8%

31,0%
29,1%
29,1%
27,2%

5,6%
5,2%
5,2%
4,9%

5,5%
5,4%
5,4%
5,4%

6,9%
6,7%
6,7%
6,5%

7,6%
7,5%
7,5%
7,3%

7,6%
7,6%
7,6%
7,6%

Capex / Receita Operacional Líquida
Média 3
LFY - 1
LFY
LTM
anos

Média 5
anos

Depreciação / Receita Operacional Líquida
Média 3
LFY - 1
LFY
LTM
anos

Média 5
anos

LFY - 1

LFY

LTM

Média 3
anos

Média 5
anos

Brasil Pharma S.A. (*)
Raia Drogasil SA (*)
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
Walgreen Co.
CVS Caremark Corporation
Clicks Group Limited

Capital de Giro / Receita Operacional Líquida
Média 3 Média 5
LFY - 1
LFY
LTM
anos
anos

Empresas Comparáveis

CAPEX / Depreciação

17,1%
20,0%
23,1%
3,7%
5,6%
1,2%

14,3%
13,5%
21,6%
2,8%
4,4%
2,2%

13,9%
14,4%
24,2%
2,4%
4,9%
1,6%

13,5%
14,5%
22,5%
3,5%
5,6%
1,2%

13,5%
12,5%
22,8%
4,1%
5,9%
0,6%

4,2%
3,1%
0,3%
1,7%
1,7%
1,5%

3,8%
4,8%
0,2%
2,2%
1,6%
1,7%

3,9%
4,9%
0,2%
1,9%
1,6%
1,8%

4,0%
4,3%
0,3%
1,8%
1,8%
1,6%

4,0%
3,7%
0,3%
2,4%
2,1%
1,6%

0,8%
1,4%
0,2%
1,1%
1,0%
1,1%

1,0%
1,6%
0,2%
1,2%
1,0%
1,2%

0,6%
1,3%
0,2%
1,3%
1,1%
1,2%

0,8%
1,5%
0,2%
1,2%
1,1%
1,1%

0,8%
1,4%
0,2%
1,2%
1,0%
1,0%

5,3x
2,1x
1,3x
1,5x
1,7x
1,4x

3,6x
3,1x
0,9x
1,8x
1,6x
1,4x

6,4x
3,8x
0,9x
1,5x
1,5x
1,5x

5,1x
2,8x
1,2x
1,5x
1,7x
1,5x

5,1x
2,7x
1,6x
2,1x
2,1x
1,6x

Máximo
Média
Mediana
Mínimo

23,1%
11,8%
11,4%
1,2%

21,6%
9,8%
8,9%
2,2%

24,2%
10,2%
9,4%
1,6%

22,5%
10,1%
9,6%
1,2%

22,8%
9,9%
9,2%
0,6%

4,2%
2,1%
1,7%
0,3%

4,8%
2,4%
1,9%
0,2%

4,9%
2,4%
1,8%
0,2%

4,3%
2,3%
1,8%
0,3%

4,0%
2,4%
2,3%
0,3%

1,4%
1,0%
1,1%
0,2%

1,6%
1,0%
1,1%
0,2%

1,3%
0,9%
1,2%
0,2%

1,5%
1,0%
1,1%
0,2%

1,4%
0,9%
1,0%
0,2%

5,3x
2,2x
1,6x
1,3x

3,6x
2,1x
1,7x
0,9x

6,4x
2,6x
1,5x
0,9x

5,1x
2,3x
1,6x
1,2x

5,1x
2,5x
2,1x
1,6x

(*) Empresas brasileiras selecionadas
Máximo
Média
Mediana
Mínimo

20,0%
18,5%
18,5%
17,1%

14,3%
13,9%
13,9%
13,5%

14,4%
14,2%
14,2%
13,9%

14,5%
14,0%
14,0%
13,5%

13,5%
13,0%
13,0%
12,5%

4,2%
3,6%
3,6%
3,1%

4,8%
4,3%
4,3%
3,8%

4,9%
4,4%
4,4%
3,9%

4,3%
4,1%
4,1%
4,0%

4,0%
3,9%
3,9%
3,7%

1,4%
1,1%
1,1%
0,8%

1,6%
1,3%
1,3%
1,0%

1,3%
0,9%
0,9%
0,6%

1,5%
1,1%
1,1%
0,8%

1,4%
1,1%
1,1%
0,8%

5,3x
3,7x
3,7x
2,1x

3,6x
3,4x
3,4x
3,1x

6,4x
5,1x
5,1x
3,8x

5,1x
4,0x
4,0x
2,8x

5,1x
3,9x
3,9x
2,7x

Brasil Pharma S.A. (*)
Raia Drogasil SA (*)
Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
Walgreen Co.
CVS Caremark Corporation
Clicks Group Limited

Notas:
EV: Valor Operacional; LFY: Último Ano Fiscal; NFY: Próximo Ano Fiscal n/a: informação não disponível.
(a) Total do capital investido é defino como o patrimônio líquido + componentes da dívida + ações preferenciais - caixa e equivalentes de caixa.
(b) Múlitplos negativos foram considerados não significativos.
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TRADUÇÃO LIVRE PARA FINS MERAMENTE INFORMATIVOS, SOMENTE PARA REFERÊNCIA DA
ULTRAPAR. A presente tradução livre não possui qualquer validade legal perante a Ultrapar ou quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive terceiros, e não gera qualquer direito ou
obrigação para o Morgan Stanley ou qualquer outra parte. Em nenhuma hipótese poderá a presente tradução
ser considerada documento válido ou tradução fiel da Fairness Opinion firmada pelo Banco Morgan Stanley
S.A. em 11 de dezembro de 2013. Em caso de divergência entre esta tradução livre e a Fairness Opinion
elaborada em inglês pelo Banco Morgan Stanley S.A., o documento, em inglês, prevalecerá para todos os
fins e efeitos de direito.

11 de dezembro de 2013

Conselho de Administração
Ultrapar Participações S.A.
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, São Paulo

Membros do Conselho de Administração:
Entendemos que a Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) e Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
(“Extrafarma”), juntamente com 100% (cem por cento) dos acionistas da Extrafarma, celebraram um contrato de
associação datado de 30 de setembro de 2013 (o "Contrato de Associação"), que prevê, entre outros, a incorporação
da totalidade das ações ordinárias emitidas pela Extrafarma (as “Ações Ordinárias da Extrafarma”) pela Ultrapar (a
“Associação”). Conforme estabelecido no Contrato de Associação, a Extrafarma se tornará uma subsidiária integral
da Ultrapar e cada ação ordinária da Extrafarma emitida será convertida no direito de receber até 7,155418 ações
ordinárias da Ultrapar, equivalente a 16.028.131 ações ordinárias da Ultrapar, na forma do Acordo de Associação
(“Contraprestação”). Os termos e condições da Associação estão descritos de forma mais detalhada no Contrato de
Associação.
O Conselho de Administração solicitou nossa opinião a respeito da Contraprestação conforme estabelecida no
Contrato de Associação ser adequada do ponto de vista financeiro para a Ultrapar.
Para os fins da opinião expressada aqui, nós:
1)

Revisamos certas demonstrações financeiras e outras informações financeiras e sobre o negócio da Extrafarma;

2)

Revisamos certas demonstrações financeiras internas e outras informações operacionais e financeiras relativas
à Extrafarma;

3)

Revisamos certas projeções financeiras preparadas pela administração da Extrafarma e certas premissas
preparadas pela administração da Ultrapar, respectivamente;

4)

Revisamos a condição operacional e financeira atual e histórica, bem como as perspectivas da Extrafarma;

5)

Revisamos os preços listados das ações ordinárias da Ultrapar, bem como suas variações em bolsa de valores;

6)

Comparamos o desempenho financeiro da Extrafarma com o desempenho de certas companhias negociadas em
bolsa de valores comparáveis à Extrafarma, e seus valores mobiliários;

7)

Revisamos os termos financeiros, na medida em que disponíveis publicamente, de certas transações de
aquisição comparáveis;

8)

Revisamos o Contrato de Associação; e

9)

Realizamos outras análises e revisamos outras informações e consideramos outros fatores, conforme julgamos
apropriado.

TRADUÇÃO LIVRE PARA FINS MERAMENTE INFORMATIVOS, SOMENTE PARA REFERÊNCIA DA
ULTRAPAR. A presente tradução livre não possui qualquer validade legal perante a Ultrapar ou quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, inclusive terceiros, e não gera qualquer direito ou
obrigação para o Morgan Stanley ou qualquer outra parte. Em nenhuma hipótese poderá o presente ser
considerado documento válido ou tradução fiel da Fairness Opinion firmada pelo Banco Morgan Stanley S.A.
em 11 de dezembro de 2013. Em caso de divergência entre esta tradução livre e a Fairness Opinion
elaborada em inglês pelo Banco Morgan Stanley S.A., o documento, em inglês, prevalecerá para todos os
fins e efeitos de direito.

Nós assumimos e confiamos, sem verificação independente, na precisão e completude da informação disponível
publicamente ou a nós fornecida ou de qualquer outra forma disponibilizada pela administração da Extrafarma e da
Ultrapar, respectivamente, e que serviu de base substancial para esta opinião. Com relação às projeções financeiras e
premissas disponibilizadas ao Morgan Stanley pela administração da Extrafarma e da Ultrapar, respectivamente,
assumimos que foram preparadas de maneira razoável em bases que refletem as melhores estimativas e julgamentos
disponíveis das respectivas administrações da Extrafarma e Ultrapar sobre o desempenho financeiro futuro da
Extrafarma. Em adição, assumimos que a Associação será consumada de acordo com os termos estabelecidos no
Contrato de Associação, sem qualquer renúncia, aditamento ou atraso de quaisquer de seus termos e condições. O
Morgan Stanley assumiu que, em relação ao recebimento das aprovações necessárias de órgãos governamentais,
regulatórios ou quaisquer outras aprovações e autorizações requeridas para a Associação proposta, não serão
impostos atrasos, limitações, condições ou restrições que afetariam adversamente de forma material os benefícios
contemplados esperados como resultado da Associação proposta. Nós não somos assessores legais, tributários ou
regulatórios. Somos assessores financeiros apenas e nos baseamos, sem verificação independente, na avaliação da
Ultrapar e da Extrapar e nos seus respectivos assessores legais, tributários ou regulatórios, a respeito de questões
legais, tributárias ou regulatórias. Nós não expressamos opinião a respeito da razoabilidade do montante ou da
natureza da compensação de quaisquer dos diretores, conselheiros ou funcionários, ou qualquer sub-nível destes
cargos, da Extrafarma, em relação à Contraprestação a ser paga aos titulares de Ações Ordinárias da Extrafarma.
Nós não realizamos, nem nos foi fornecida, avaliação ou laudo independente dos ativos ou passivos da Extrafarma
ou da Ultrapar. Nossa opinião é necessariamente baseada nas condições financeiras, econômicas, de mercado e
outras condições em vigor nesta data, e as informações a nós disponibilizadas até esta data. Eventos subseqüentes a
esta data podem afetar esta opinião e as premissas utilizadas em sua preparação, e nós não assumimos nenhuma
obrigação em atualizar, revisar ou ratificar esta opinião.
Nós atuamos como assessores financeiros do Conselho de Administração da Ultrapar em relação a esta operação e
receberemos uma remuneração por nossos serviços. O Morgan Stanley poderá ainda ofertar serviços de assessoria
financeira e serviços financeiros para levantamentos de capital para a Ultrapar no futuro e espera receber
remuneração pela prestação desses serviços.
O Morgan Stanley é uma empresa global de serviços financeiros, atuante nos mercados de valores mobiliários,
gestão de investimentos e gestão de bens individuais. Nossos negócios com valores mobiliários são voltados para
sua distribuição, atividades de negociação e corretagem, câmbio, negociação de commodities e derivativos,
corretagem prime, bem como fornecer serviços de investment banking, financeiros e de assessoria financeira. O
Morgan Stanley, suas afiliadas, conselheiros e diretores poderão a qualquer momento investir diretamente ou
administrar fundos que investem, detêm posições de curto e longo prazo, financiar posições, e poderão ainda
negociar ou de outra maneira estruturar e efetuar operações, em conta própria ou em beneficio de seus clientes, em
valores mobiliários de participação ou de dívida ou empréstimos da Ultrapar, ou qualquer outra companhia, ou
qualquer moeda ou commodity, que possa estar envolvido nesta operação, ou qualquer instrumento derivado
relacionado.
Esta opinião foi aprovada por um comitê formado por profissionais da divisão de investment banking e outros
profissionais do Morgan Stanley, de acordo com nossa prática usual. Esta opinião é para a informação do Conselho
de Administração da Ultrapar apenas e não poderá ser utilizada para nenhum outro propósito sem nosso

TRADUÇÃO LIVRE PARA FINS MERAMENTE INFORMATIVOS, SOMENTE PARA REFERÊNCIA DA
ULTRAPAR. A presente tradução livre não possui qualquer validade legal perante a Ultrapar ou quaisquer
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, inclusive terceiros, e não gera qualquer direito ou
obrigação para o Morgan Stanley ou qualquer outra parte. Em nenhuma hipótese poderá o presente ser
considerado documento válido ou tradução fiel da Fairness Opinion firmada pelo Banco Morgan Stanley S.A.
em 11 de dezembro de 2013. Em caso de divergência entre esta tradução livre e a Fairness Opinion
elaborada em inglês pelo Banco Morgan Stanley S.A., o documento, em inglês, prevalecerá para todos os
fins e efeitos de direito.

consentimento prévio e por escrito; não obstante, uma copia do inteiro teor desta opinião poderá ser disponibilizada
publicamente pela Ultrapar em sua página na internet e nas páginas na internet da Comissão de Valores Mobiliários
– CVM, da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, da Securities Exchange Commission
– SEC, e da New York Stock Exchange. Esta opinião não deverá ser considerada e não constitui laudo de avaliação,
conforme definido na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou em qualquer regulamentação emitida pela CVM, ou
documento equivalente. Caso a Ultrapar julgue necessário ou apropriado à elaboração de laudo de avaliação ou
documento equivalente de acordo com a legislação e/ou regulamentação aplicável, a Ultrapar deverá tomas as
medidas necessárias para obter tal laudo de avaliação ou documento equivalente.
Adicionalmente, esta opinião não contempla, de forma alguma, uma análise de como o preço das ações ordinárias
em bolsa da Ultrapar deverá comportar-se após a consumação da Associação ou a qualquer momento, e o Morgan
Stanley não expressa nenhuma opinião ou recomendação a respeito de como os acionistas da Ultrapar devem votar
nas assembléias de acionistas a serem realizadas em conexão com a Associação.
Baseado em e sujeito ao disposto na presente, é nossa opinião, nesta data, que a Contraprestação conforme
estabelecida no Acordo de Associação é adequada do ponto de vista financeiro para a Ultrapar.
Atenciosamente,

BANCO MORGAN STANLEY S.A.

Por:
Alessandro Zema
Managing Director

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ULTRAPAR,
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2013
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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39

NI RE 35.300.109.724

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (10/2013)
Data, Hora e Local:
11 de dezembro de 2013, às 14h30, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Av . Brigadeiro Luís
An tônio, nº 1.343, 9º andar.
Presença:
Presente a to talidade dos m em bros do Conselho de Adm inistração.
Presentes também (i) os m em bros do Conselho Fiscal da Companhia, nos
termos do art. 163, §3º, da Lei nº 6.404/76, os Srs. Flavio Cesar Maia Luz,
Mario Probst e José Reinaldo Magalhães; (i i) m em bros da Diretoria da
Com panhia, os Srs. Thilo Mannhardt, André Covre, João Benjamin Parolin,
Leocadio de Alm eida Antunes Filho, Pedro Jorge Filho e Ricardo I s aac
Catran; e (iii) representantes da Ernst & Young Assessoria Em presarial
Ltda. (“Empresa Avaliadora”) e Banco Morgan Stanley S. A. (“ Morgan
Stanley”).
Mesa:
Presidente: Paulo Guilherm e Aguiar Cunha
Secretário: Thilo Mannhardt
Deliberações:
Os mem bros do Conselho de Adm inistração discutiram a proposta de
incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Imifarma
Produtos Farm acêuticos e Cosméticos S.A., companhia fechada com
sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Travessa Quintino
Bocaiúva,

nº

381,

CEP

66053-240,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

04.899.316/0001-18 (“Extrafarma”), com a consequente conversão da

(Ata da Reunião do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A,
de 11 de dezembro de 2013)

Extrafarma em subsidiária integral da Com panhia (“I ncorporação de
Aç ões”),

nos

termos

do

Acordo

de

Associação

assinado

pela

Com panhia, pela Extrafarma e seus acionistas em 30 de setembro de
2013 e do artigo 252 da Lei nº 6.404/76, a qual conta com parecer
favorável do Conselho Fiscal da Com panhia.
Os

membros

do

I ncorporação

Conselho

de Aç ões

de

Administração

reconheceram

que

a

é do interesse da Companhia e de seus

acionistas, tendo em vista viabilizar o fortalecim ento de ambas as
companhias e de suas perspectivas de crescimento a través (a ) do
ingresso da Com panhia no significativo e crescente mercado de varejo
farmacêutico brasileiro, abrindo um a nova frente de criação de valor
para a Companhia; e (b) de maior envergadura na expansão da
Extrafarma,

a

ser

potencializada

pela

maior

capacidade

de

investim entos, capilaridade dos postos Ipiranga e revendas Ul tragaz e
pela

implementação

do

reconhecido

sistema

de

governança

e

incentivos da Com panhia. Os membros do Conselho de Administração
analisaram (i) a minuta de Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações de Emissão da Extrafarma pela Companhia, a ser celebrado pelos
Diretores da Com panhia e da Extrafarma (“Protocolo e Justificação”); (ii)
o laudo de avaliação econômico-financeira das ações de emissão da
Extrafarma, para os fins dos artigos 8º e 226 da Lei nº 6.404/76 (“Laudo
de

Avaliação”),

preparado

pela

Empresa

Avaliadora,

empresa

especializada escolhida pela administração da Companhia para tal
avaliação, ad referendum da Assembleia Geral; (iii) as demonstrações
financeiras

da

Extrafarma

e

as

demonstrações

financeiras

da

Com panhia, ambas auditadas e com data-base de 30 de junho de 2013;
e

(iv)

a

fairness

I ncorporação

de

opi nion
Aç ões

sobre

o

preparada

preço
pelo

da

Extrafarm a

Morgan

Stanley

para

a

(“Fai rness

Opi nion”); bem como obtiveram esclarecimentos adicionais necessários
da Diretoria e dos representantes da Empresa Avaliadora e do Morgan
Stanley. Em seguida, os Conselheiros indagaram os representantes da
Em presa Avaliadora e do Morgan Stanley se eles, na qualidade de
especialistas

na

matéria,

consideraram

na

elaboração

de

suas

respectivas avaliações todas as normas téc nicas e legais pertinentes ao
assunto, ao que os representantes das duas empresas, cada um por si,
confirm aram a com pleta adequação de seus respectivos docum entos
aos preceitos técnicos e legais aplicáveis.

(Ata da Reunião do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A,
de 11 de dezembro de 2013)

Com base nesse exame e discussão, os Conselheiros concluíram que, no
seu m elhor juízo, tais avaliações foram preparadas à luz dos conceitos e
das

premissas

que

tais

especialistas,

livremente

e

de

forma

independente no exercício de sua tarefa, utilizaram. Assim, exercendo o
seu dever fiduciário no cumprimento de suas responsabilidades, nos
termos dos artigos 153, 154 e 155 da Lei nº 6.404/76, e tendo verificado
que os docum entos acim a referidos e a I ncorporação de Ações estão
em conformidade com as disposições legais e estatu tárias aplicáveis, os
membros

do

Conselho

de

Administração

decidiram

recomendar

e

encaminhar à aprovação dos acionistas da Companhia a proposta de
I ncorporação

de

Aç ões,

Justificação,

autorizando

nos

termos

a

e

condições

convocação

de

do

Protocolo

Assembleia

e

Geral

Extraordinária da Companhia, nos term os do artigo 28, alíneas “h” e “m”
do Esta tu to Social da Companhia, para deliberar sobre a proposta de
I ncorporação de Açõ es, incluindo-se na ordem do dia: (i) o Protocolo e
Justificação; (ii) a ratificação da nomeação e da contra tação da
Em presa

Avaliadora

com o

em presa

especializada

responsável

pela

elaboração do Laudo de Avaliação, para os fins do disposto nos artigos
226 e 8º da Lei nº 6.404/76; (iii) o Laudo de Av aliação; (iv) o aumento do
capital social da Companhia e a emissão de novas ações em razão da
I ncorporação de Ações; (v ) a al teração do artigo 5º do Esta tu to Social
da

Companhia

de

forma

a

refletir

o

aumento

de

capi tal

social

decorrente da I ncorporação de Ações; (vi) a emissão dos bônus de
subscrição, em razão da Incorporação de Ações; e (vi i) a autorização
para

que

os

adm inistradores

da

Companhia

adotem

todas

as

providências necessárias visando a formalizar a Incorporação de Aç ões,
inclusive perante as repartições públicas competentes. Os Conselheiros
autorizaram ainda, no âmbito da I ncorporação de Ações, a em issão das
demonstrações financeiras da Companhia, com data-base de 30 de
junho de 2013.
Os membros do Conselho de Adm inistração aprovaram, nos ter mos do
artigo 28, alínea “b” do Estatu to Social, a eleição do Sr. Paulo Correa
Lazera,

brasileiro,

casado,

em presário,

portador

da

Cédula

de

Identidade RG nº 975.948 (SSP/P A) e inscrito no CPF/MF sob o nº
056.161.582-91, com endereço profissional na Cidade de Belém, Estado
do Pará, na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 381, CEP 66053-240 para o
cargo

de

Diretor

sem

designação

específica

da

Companhia,

condicionada à aprovação da I ncorporação de Ações na Assem bleia

(Ata da Reunião do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A,
de 11 de dezembro de 2013)

Geral Extraordinária da Companhia a ser convocada nos termos acim a.
O mandato do Sr. Paulo Correa Lazera deverá coincidir com o mandato
dos m embros da Diretoria Executiva em exercício, até a Assembleia
Geral Ordinária de 2015, a qual irá examinar os docum entos a que se
refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em
31 de dezem bro de 2014. Após a implementação da condição ora
m encionada, o novo Diretor poderá tom ar posse em seu cargo, quando
ele deverá declarar que (i) não está incurso em qualquer delito que o
impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, (ii)
não

ocupa

cargo

em

sociedades

que

possam

ser

consideradas

concorrentes no m ercado com a Com panhia e (iii) não possui interesse
conflitante com a Com panhia, de acordo com o artigo 147 da Lei nº
6.404/76.
As

deliberações

foram

tom adas,

sem

emendas

ou

ressalvas,

pela

to talidade dos m em bros do Conselho de Administração presentes.
Nada m ais havendo a tra tar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Paulo, 11 de dezembro de 2013.

Membros do Conselho de Administração:

Paulo Guilherme Agui ar Cunha – Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho – Vice Presidente

Ana Maria Levy Villela Igel

Ivan de Souza Monteiro

(Ata da Reunião do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A,
de 11 de dezembro de 2013)

Nildemar Secches

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Paulo Vieira Belotti

Pedro Wongtschowski

Renato Ochman

Membros do Conselho Fiscal:

Flavio Cesar Maia Luz

Mario Probst

José Reinaldo Magalhães

Membros da Diretoria:

Thilo Mannhardt – Diretor Presidente

André Covre

(Ata da Reunião do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A,
de 11 de dezembro de 2013)

João Benjamin Parolin

Leocadio de Alm eida An tunes Filho

Pedro Jorge Filho

Ricardo Isaac Catran

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA ULTRAPAR, REALIZADA EM 11
DE DEZEMBRO DE 2013, CONTENDO O PARECER DO CONSELHO FISCAL
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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39

NIRE 35.300.109.724

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL (13/2013)
Data, Hora e Local:
11 de dezembro de 2013, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na
Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar.
Presença:
(i)

Membros

do

Conselho

Fiscal,

abaixo

assinados;

(ii)

representante

da

administração da Companhia, o Sr. Roberto Kutschat Neto; e (iii) representantes
do Departamento Jurídico da Companhia, as Sras. Sandra López Gorbe e Denize
Sampaio Bicudo.
Deliberações:
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia, tendo examinado (i) a minuta de
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A., companhia fechada com sede na
Cidade de Belém, Estado do Pará, na Travessa Quintino Bocaiúva, nº 381, CEP
66053-240, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.899.316/0001-18 (“Extrafarma”) pela
Companhia (“Protocolo e Justificação”) apresentada pelo escritório Mattos Filho,
Veiga Filho, Marrey Junior e Quiroga Advogados;

(ii) o laudo de avaliação

econômico-financeira das ações de emissão da Imifarma a serem incorporadas ao
patrimônio da Companhia, elaborado pela Ernst & Young Assessoria Empresarial
Ltda., com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar,
Torre I, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº 59.527.788/0001-31, (“Laudo de Avaliação”); (iii) as
demonstrações financeiras da Extrafarma e as demonstrações financeiras da
Companhia,

ambas

com

data-base

de

30

de

junho

de

2013,

auditadas,

respectivamente, pela KPMG Auditores Independentes e pela Deloitte Touche
Tohmatsu; e (iv) a fairness opini on sobre a avaliação da incorporação de ações
preparada pelo Banco Morgan Stanley S.A., bem como recebido todos os
esclarecimentos

solicitados

à

administração

da

Companhia,

aos

auditores

(Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ultrapar Participações S.A., de 11 de dezembro de 2013)

independentes, advogados externos e peritos que elaboraram o Laudo de
Avaliação e a fairness opini on, emitiram o parecer constante do Anexo A e, por
unanimidade, dentro do limite de suas competências estabelecidas por lei,
opinaram favoravelmente às propostas de incorporação de ações, aumento de
capital social e emissão de bônus de subscrição, a serem submetidas à Assembleia
Geral da Companhia.
Foi

consignado

adequados

e

que
de

os

documentos

acordo

com

as

referentes

às

determinações

propostas
legais,

acima

estão

regulamentares

e

estatutárias relacionadas a tais propostas.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente
ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Flavio César Maia Luz

Mario Probst

José Reinaldo Magalhães

(Ata de Reunião do Conselho Fiscal da Ultrapar Participações S.A., de 11 de dezembro de 2013)

ANEXO A
PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Ultrapar Participações S.A. (“ Companhia” ou “Ultrapar”), no
exercício da atribuição que lhe é conferida pelo inciso III do artigo 163 da Lei nº
6.404/76, examinou as propostas, na forma da minuta do Protocolo e Justificação
de Incorporação de Ações de Emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e
Cosméticos S.A. pela Ultrapar, a qual foi rubricada pelos membros do Conselho
Fiscal e arquivada na sede da Companhia, de (i) incorporação, pela Ultrapar, das
ações

de

emissão

da

Imifarma

Produtos

Farmacêuticos

e

Cosméticos

S.A.,

companhia fechada com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, na Travessa
Quintino

Bocaiúva,

nº

381,

CEP

66053-240,

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

nº

04.899.316/0001-18 (“Extrafarma”); (ii) aumento de capital social da Companhia
mediante a emissão de novas ações a serem entregues aos acionistas da
Extrafarma em decorrência da incorporação de ações; e (iii) emissão de bônus de
subscrição pela Companhia a serem entregues aos acionistas da Extrafarma em
decorrência da incorporação de ações. Com base nos exames efetuados, nas
informações e esclarecimentos recebidos da administração da Companhia, dos
auditores independentes, dos advogados externos e dos peritos que elaboraram o
laudo de avaliação e fairness opini on, e tendo verificado que os documentos
analisados e a incorporação de ações a que se referem estão em conformidade
com as disposições legais, regulamentares e estatutárias aplicáveis, os membros
do Conselho Fiscal, dentro dos limites de suas competências estabelecidas pela
Lei nº 6.404/76, OPINAM FAVOR AVELMENTE às propostas que serão submetidas aos
acionistas da Ultrapar em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada pelo
Conselho de Administração relativamente à incorporação, pela Ultrapar, das
ações de emissão da Extrafarma.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO DA ULTRAPAR EM 30 DE JUNHO DE 2013, AUDITADAS PELA
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES
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Ultrapar Participações S.A.
Demonstrações Financeiras Intermediárias
Individuais e Consolidadas de Propósito
Específico Referentes ao Período de Seis
Meses Findo em 30 de Junho de 2013 e
Relatório dos Auditores Independentes

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Ultrapar Participações S.A.
Demonstrações Financeiras Intermediárias de Propósito
Específico
em 30 de junho de 2013

Conteúdo

Parecer dos auditores independentes

3-5

Balanços patrimoniais

6

Demonstrações de resultados

7

Notas explicativas

8 – 87

Ultrapar Participações S.A. e Controladas

Balanços patrimoniais
em 30 de junho de 2013
(Em milhares de Reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Dividendos a receber
Demais contas a receber
Despesas antecipadas

Nota
explicativa

4
4
5
6
7

10

Total do ativo circulante

Controladora

Consolidado

546.894
33.253
45.694
179.548
1.102
-

2.060.161
1.024.515
2.483.474
1.396.585
401.077
30.209
99.633

806.491

7.495.654

Passivo
Circulante
Financiamentos
Debêntures
Arrendamento mercantil financeiro
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Obrigações tributárias
Dividendos propostos a pagar
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Benefícios pós-emprego
Provisão para retirada de tanques
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Demais contas a pagar
Receita diferida

Nota
explicativa

14
14.g
14.i
15
16
17
20.g
24.b
18
23.a
19

Total do passivo circulante

Não circulante
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Sociedades relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Demais contas a receber
Despesas antecipadas

4
5
8.a
9.a
7

10

767.149
7
148
-

104.533
130.505
10.858
430.623
44.595
557.896
11.750
83.497

767.304

1.374.257

Não circulante
Financiamentos
Debêntures
Arrendamento mercantil financeiro
Sociedades relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Benefícios pós-emprego
Provisão para retirada de tanques
Demais contas a pagar
Receita diferida

14
14.g
14.i
8.a
9.a
23.a
24.b
18
19

Total do passivo não circulante
Investimentos
Controladas
Empreendimentos controlados em conjunto
Coligadas
Outros
Imobilizado
Intangível

Total do ativo não circulante

11.a
11.a e 11.b
11.c
12 e 14.i
13

5.337.490
19.551
246.163

36.709
13.096
2.814
4.686.115
1.977.666

5.603.204

6.716.400

6.370.508

8.090.657

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de reavaliação
Reservas de lucros
Ações em tesouraria
Lucros acumulados
Ajustes de avaliação patrimonial
Ajustes acumulados de conversão
Patrimônio líquido atribuível a:
Acionistas da Ultrapar
Acionistas não controladores de controladas
Total do patrimônio líquido

Total do ativo

7.176.999

15.586.311

Total do passivo e do patrimônio líquido

6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias de propósito específico.

20.a
20.c
20.d
20.e
20.b
2.c e 20.f
2.r e 20.f

Controladora

Consolidado

13.841
39
141
30
8.579
214
-

1.723.259
19.433
1.883
986.259
207.869
134.598
15.295
40.875
10.035
3.482
53.017
13.170
13.059

22.844

3.222.234

797.240
524
-

3.594.038
1.397.054
43.401
3.872
85.922
562.666
125.511
67.977
94.109
8.731

797.764

5.983.281

3.696.773
20.246
6.583
2.221.555
(114.885)
530.007
(12.602)
8.714

3.696.773
20.246
6.583
2.221.555
(114.885)
530.007
(12.602)
8.714

6.356.391
-

6.356.391
24.405

6.356.391

6.380.796

7.176.999

15.586.311

Ultrapar Participações S.A. e Controladas

Demonstrações de resultados
Período de 1º de janeiro a 30 de junho de 2013
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota
explicativa

Receita líquida de vendas e serviços
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados

Controladora
01/01/2013 a
30/06/2013

25
26

Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais
Gerais e administrativas
Resultado na venda de bens
Outros resultados operacionais, líquidos

26
26
27

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Equivalência patrimonial

28
28
11

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido
Incentivos fiscais

9.b
9.b
9.b e 9.c

Lucro líquido do período
Lucro atribuível a:
Acionistas da Ultrapar
Acionistas não controladores de controladas
Lucro líquido por ação do capital social
(média ponderada do período) - R$
Básico
Diluído

29
29

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias de propósito específico.
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Consolidado
01/01/2013 a
30/06/2013
-

28.804.072
(26.580.121)

-

2.223.951

(5.196)
5.246

(848.603)
(485.577)
14.722
35.245

50
48.602
(45.760)
584.956

939.738
100.438
(255.282)
(2.042)

587.848

782.852

(60.908)
(36)
(60.944)

(244.695)
(30.051)
22.100
(252.646)

526.904

530.206

526.904
-

526.904
3.302

0,9866
0,9823

0,9866
0,9823

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

1

Contexto operacional

A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Sociedade”) é uma Sociedade Anônima de capital aberto
domiciliada no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1343 em São Paulo – SP.
A Sociedade tem por atividade a aplicação de capitais próprios no comércio, na indústria e na prestação de
serviços, mediante a subscrição ou aquisição de ações e cotas de outras sociedades. Por meio de suas
controladas, atua no segmento de distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP (“Ultragaz”), na
distribuição de combustíveis e atividades relacionadas (“Ipiranga”), na produção e comercialização de
produtos químicos (“Oxiteno”) e na prestação de serviços de armazenagem de granéis líquidos
(“Ultracargo”). A Sociedade também atua na atividade de refino de petróleo, por meio de participação
compartilhada na Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. (“RPR”).
Em 30 de setembro de 2013, a Ultrapar assinou acordo de associação com a Imifarma Produtos
Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Imifarma”), que opera rede de drogarias no Brasil através da marca
Extrafarma, com objetivo de atuar no segmento de atacado e varejo farmacêutico. O fechamento da operação
está previsto para o primeiro trimestre de 2014. Para maiores detalhes desta operação, vide Fato Relevante de
30 de setembro de 2013.

2

Resumo das principais práticas contábeis

Essas demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas de 30 de junho de 2013 foram
preparadas somente com o propósito específico de atender aos requerimentos da Instrução n° 319/99 da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM para a operação de incorporação de ações da Imifarma pela
Ultrapar. Essas demonstrações financeiras intermediárias incluem somente os balanços patrimoniais
individual e consolidado em 30 de junho de 2013 e as demonstrações do resultado individual e consolidada
para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2013, nos termos do item 29.12 do OfícioCircular/CVM/SNC/SEP nº 01/2007, e não representam um conjunto completo de demonstrações financeiras,
não podendo, assim, ser utilizadas para outros propósitos.
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas de propósito específico (“demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas”) foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de
relatório financeiro - International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”) e as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”) e foram
apresentadas considerando o propósito específico descrito acima.
As demonstrações financeiras intermediárias individuais de propósito específico (“demonstrações financeiras
intermediárias individuais”) foram elaboradas de acordo com o BR GAAP e foram apresentadas
considerando o propósito específico descrito acima. Os investimentos em controladas, coligadas e negócios
em conjunto estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, sendo que para fins de IFRS seriam
avaliados pelo custo ou pelo valor justo.
As demonstrações financeiras intermediárias individuais e as demonstrações financeiras intermediárias
consolidadas formam em conjunto essas “demonstrações financeiras intermediárias”.
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e
os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
- CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão de Valores Mobiliários CVM.
As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da
Sociedade.
As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas pela Sociedade e suas controladas de maneira
consistente nessas demonstrações financeiras intermediárias.

a. Apuração do resultado
As receitas de vendas e os respectivos custos são reconhecidos no resultado quando todos os riscos e
benefícios inerentes aos produtos são transferidos para o comprador. As receitas de serviços prestados e
os respectivos custos são reconhecidos no resultado em função da sua realização. Os custos dos produtos
vendidos e dos serviços prestados incluem os custos de mercadorias (principalmente
combustíveis/lubrificantes e GLP), custos de matérias-primas (produtos químicos e petroquímicos) e os
custos de produção, distribuição, armazenamento e envasamento.

b. Caixa e equivalentes de caixa
Referem-se a caixa, bancos e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor. Vide nota explicativa nº 4 para maiores detalhes do caixa e equivalentes de caixa da
Sociedade e suas controladas.

c. Instrumentos financeiros
Conforme o International Accounting Standards (“IAS”) 32, IAS 39 e IFRS 7 (CPC 38, 39 e 40(R1)), os
instrumentos financeiros da Sociedade e suas controladas são classificados de acordo com as seguintes
categorias:
•

Mensurado ao valor justo por meio do resultado: ativos e passivos financeiros mantidos para
negociação, ou seja, adquiridos ou originados principalmente com a finalidade de venda ou de
recompra no curto prazo, e derivativos. Os saldos são demonstrados ao valor justo e tanto os
rendimentos auferidos e as variações cambiais como as variações de valor justo são contabilizados
no resultado.

•

Mantidos até o vencimento: ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis, com vencimentos definidos e para os quais a entidade tem intenção positiva e
capacidade de manter até o vencimento. Os rendimentos auferidos e as variações cambiais são
contabilizados no resultado e os saldos são demonstrados pelo custo amortizado usando o método
dos juros efetivos.
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
•

Disponíveis para venda: ativos financeiros não derivativos que são designados como disponíveis
para venda ou que não foram classificados em outras categorias no reconhecimento inicial. Os
saldos são demonstrados ao valor justo e os rendimentos auferidos e as variações cambiais são
contabilizados no resultado. As diferenças entre o valor justo e o custo de aquisição acrescido dos
rendimentos auferidos e as variações cambiais são reconhecidas em conta específica do patrimônio
líquido. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado
caso ocorra sua liquidação antecipada.

•

Empréstimos e recebíveis: ativos financeiros não derivativos com pagamentos ou recebimentos
fixos ou determináveis, que não são cotados em mercados ativos, exceto: (i) aqueles que a entidade
tem intenção de vender imediatamente ou no curto prazo, e os que a entidade classifica como
mensurados ao valor justo por meio do resultado; (ii) os classificados como disponíveis para venda;
ou (iii) aqueles cujo detentor pode não recuperar substancialmente seu investimento inicial por outra
razão que não a deterioração do crédito. Os rendimentos auferidos e as variações cambiais são
reconhecidos no resultado e os saldos são demonstrados pelo custo amortizado usando o método dos
juros efetivos. Empréstimos e recebíveis incluem caixa e bancos, contas a receber de clientes,
dividendos a receber e demais contas a receber.

A Sociedade e suas controladas utilizam instrumentos financeiros derivativos para fins de proteção,
aplicando os conceitos descritos a seguir:
•

Hedge de valor justo: instrumento financeiro derivativo utilizado para a proteção da exposição às
mudanças no valor justo de um item, atribuível a um risco em particular e que possa afetar o
resultado da entidade.

•

Contabilidade de proteção (hedge accounting): No momento da designação inicial do hedge de
valor justo, o relacionamento entre o instrumento de proteção e o item objeto de hedge é
documentado, incluindo os objetivos de gerenciamento de riscos, a estratégia na condução da
transação e os métodos que serão utilizados para avaliar sua efetividade. Uma vez que o hedge de
valor justo tenha sido qualificado como efetivo, também o item objeto de hedge é mensurado a valor
justo. Os ganhos e perdas do instrumento de proteção e dos itens objeto de hedge são reconhecidos
no resultado. A contabilidade de proteção deve ser descontinuada quando o hedge se tornar
inefetivo.

Para maiores detalhes dos instrumentos financeiros da Sociedade e suas controladas, vide notas
explicativas nº 4, 14 e 22.

d. Contas a receber
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado ajustado ao valor presente, se
aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Sociedade e de suas
controladas. 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 (vide nota explicativa nº 22 – Risco de crédito de clientes).
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Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
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e. Estoques
Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. No valor
de custo dos estoques, calculado pelo custo médio ponderado, estão incluídos os custos de aquisição e de
transformação diretamente relacionados com as unidades produzidas baseados na capacidade normal de
produção. As estimativas do valor realizável líquido baseiam-se nos preços gerais de venda em vigor no
final do período de apuração, líquidos das despesas diretas de venda. São considerados nessas
estimativas, eventos subsequentes relacionados à flutuação de preços e custos, se relevantes. Caso o valor
realizável líquido seja inferior ao valor do custo, uma provisão correspondente a essa diferença é
contabilizada. A obsolescência de materiais mantidos para uso na produção também é revisada
periodicamente e inclui produtos, materiais ou bens que (i) não atendem à especificação da Sociedade e
suas controladas, (ii) tenham expirado a data de validade ou (iii) possuam baixa rotatividade. Esta
classificação é feita pela administração com o apoio da equipe industrial.

f. Investimentos
As participações em controladas são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial nas
demonstrações financeiras intermediárias individuais.
Os investimentos em sociedades coligadas em que a administração tenha influência significativa, ou nas
quais participe com 20% ou mais do capital votante, ou que esteja sob controle compartilhado, também
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras intermediárias
(vide nota explicativa nº 11).
Os outros investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de provisão para perdas,
caso estas não sejam consideradas temporárias.

g. Imobilizado
Registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre
imobilizações em andamento, bem como custos com manutenções relevantes de bens decorrentes de
paradas de fábrica programadas e custos estimados para retirada por desativação ou restauração (vide
nota explicativa nº 18).
As depreciações são calculadas pelo método linear, pelos prazos mencionados na nota explicativa nº 12,
que levam em consideração a vida útil dos bens, que é revisada anualmente.
As benfeitorias em imóveis de terceiros são depreciadas pelo menor prazo entre a vigência do contrato ou
a vida útil dos bens.
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h. Arrendamento mercantil
•

Arrendamento mercantil financeiro

Determinados contratos de arrendamento mercantil transferem substancialmente os riscos e benefícios
inerentes à propriedade de um ativo à Sociedade e suas controladas. Esses contratos são caracterizados
como contratos de arrendamento mercantil financeiro e os ativos arrendados são registrados no ativo não
circulante no início do contrato pelo seu valor justo ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos
mínimos previstos nos respectivos contratos. Os bens reconhecidos como ativos são depreciados e
amortizados pelos prazos aplicáveis a cada grupo de ativo, conforme as notas explicativas nº 12 e 13. Os
encargos financeiros relativos aos contratos de arrendamento mercantil financeiro são apropriados ao
resultado ao longo do prazo do contrato de arrendamento, com base no método do custo amortizado e da
taxa de juros efetiva (vide nota explicativa nº 14.i).
•

Arrendamento mercantil operacional

São operações de arrendamento mercantil que não transferem os riscos e benefícios inerentes à
propriedade do ativo e que não possuem opção de compra no final do contrato ou possuem opção de
compra com valor equivalente ao valor de mercado do bem arrendado. Pagamentos efetuados sob um
contrato de arrendamento mercantil operacional são reconhecidos como custo de produção ou despesa na
demonstração de resultados, em bases lineares, pelo prazo do contrato de arrendamento (vide nota
explicativa nº 23.g).

i. Intangível
Os ativos intangíveis compreendem os ativos adquiridos de terceiros pela Sociedade e suas controladas,
seguindo os critérios abaixo (vide nota explicativa nº 13):
• Ágios por expectativa de rentabilidade futura são demonstrados líquidos de amortização acumulada
até 31 de dezembro de 2008, quando cessou sua amortização. Os ágios gerados a partir de 1 de janeiro
de 2009 são demonstrados como ativo intangível pela diferença positiva entre o valor pago ou a pagar
ao vendedor e o valor justo dos ativos identificados e passivos assumidos da entidade adquirida, e são
testados anualmente para verificar a existência de eventuais reduções de valores recuperáveis. Os ágios
por expectativa de rentabilidade futura são alocados às respectivas unidades geradoras de caixa
(“UGC”) para fins de teste de recuperabilidade.
• Os desembolsos de bonificação previstos nos contratos da Ipiranga com postos revendedores e
grandes consumidores são registrados como fundo de comércio no momento de sua ocorrência e são
amortizados linearmente conforme o prazo do contrato.
• Outros ativos intangíveis adquiridos de terceiros, tais como software, tecnologia e direitos, são
mensurados pelo valor pago na aquisição e são amortizados linearmente pelos prazos mencionados na
nota explicativa nº 13, que levam em consideração sua vida útil, que é revisada anualmente.
A Sociedade e suas controladas não têm contabilizados ativos intangíveis que tenham sido gerados
internamente. Com exceção dos ágios por expectativa de rentabilidade futura e da marca “am/pm”, a
Sociedade e suas controladas não possuem contabilizados ativos intangíveis com vida útil indefinida.
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j. Demais ativos
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 e, se aplicável, ajuste a valor presente (vide nota explicativa nº 2.u).

k. Passivos financeiros
Os passivos financeiros da Sociedade e suas controladas incluem contas a pagar a fornecedores e demais
contas a pagar, financiamentos, debêntures e instrumentos financeiros derivativos utilizados como
instrumentos de proteção. Os passivos financeiros são classificados como “passivos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado” ou “passivos financeiros mensurados ao custo
amortizado”. Os passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado referem-se a
instrumentos financeiros derivativos e a passivos financeiros designados como itens objeto de hedge de
valor justo no reconhecimento inicial (vide nota explicativa nº 2.c – hedge de valor justo). Os passivos
financeiros mensurados ao custo amortizado são demonstrados pelo valor inicial da transação acrescidos
dos juros e custos de transação, líquidos das amortizações. Os juros são reconhecidos no resultado pelo
método da taxa efetiva de juros (vide nota explicativa nº 14.j).
Os custos de transação, incorridos e diretamente atribuíveis às atividades necessárias exclusivamente à
consecução das transações de captação de recursos por meio da contratação de financiamentos ou pela
emissão de títulos de dívidas, bem como dos prêmios na emissão de debêntures e outros instrumentos de
dívida ou de patrimônio líquido, são apropriados ao respectivo instrumento e amortizados no resultado
em função da fluência do prazo dos mesmos, pelo método da taxa efetiva de juros.

l. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
O imposto de renda (“IRPJ”) e a contribuição social sobre o lucro líquido (“CSLL”), correntes e
diferidos, são calculados com base nas suas alíquotas efetivas, considerando a parcela de incentivos
fiscais. Os tributos são reconhecidos com base nas taxas de IRPJ e CSLL previstas na legislação vigente
na data de encerramento das demonstrações financeiras intermediárias. Para maiores detalhes sobre o
reconhecimento e realização de IRPJ e CSLL, vide nota explicativa nº 9.

m. Provisão para retirada de tanques
Corresponde à obrigação de retirar os tanques subterrâneos de combustíveis da Ipiranga localizados nos
postos de sua marca após determinado prazo de utilização. O custo estimado da obrigação de retirada
desses ativos é registrado como um passivo no momento em que os tanques são instalados. O custo
estimado de retirada é acrescido ao valor do bem e depreciado durante a respectiva vida útil desses
tanques. Os montantes reconhecidos como passivo são atualizados monetariamente até que o tanque
relacionado seja retirado (vide nota explicativa n° 18). Um aumento no custo estimado de retirada dos
tanques pode impactar negativamente os resultados futuros. O custo de retirada estimado é revisado
anualmente ou quando ocorre mudança significativa no seu valor.
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n. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
As provisões tributárias, cíveis e trabalhistas são constituídas para os riscos que possuam valores
estimáveis, nos quais a probabilidade de que uma obrigação exista é considerada mais provável do que
não, com base na opinião dos administradores e consultores jurídicos internos e externos, e os valores são
registrados com base nas estimativas dos resultados dos desfechos dos processos (vide nota explicativa nº
23 itens a, b, c, d).

o. Compromisso atuarial com benefícios pós-emprego
Os compromissos atuariais com benefícios pós-emprego concedidos e a conceder a empregados,
aposentados e pensionistas são provisionados com base em cálculo atuarial elaborado por atuário
independente, de acordo com o método do crédito unitário projetado (vide nota explicativa nº 24.b). Os
ganhos e perdas atuariais são reconhecidos em outros resultados abrangentes e apresentados no
patrimônio líquido. Os custos dos serviços passados são reconhecidos no resultado.

p. Demais passivos
Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando
aplicável, dos correspondentes encargos, e variações monetárias e cambiais incorridas. Quando aplicável,
os demais passivos são registrados a valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a
moeda e o risco de cada transação.

q. Transações em moeda estrangeira
As transações da Sociedade e de suas controladas realizadas em moeda estrangeira são convertidas para a
sua respectiva moeda funcional pela taxa de câmbio vigente na data de cada transação. Os ativos e
passivos monetários em aberto são convertidos pela taxa de câmbio da data das demonstrações
financeiras intermediárias. O efeito da diferença entre essas taxas de câmbio é reconhecido no resultado
até a conclusão de cada transação.
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r. Base para conversão das demonstrações financeiras intermediárias de controladas
sediadas no exterior
Os ativos e passivos das controladas sediadas no exterior, cuja moeda funcional é diferente da Sociedade
(moeda Reais) e que possuem autonomia administrativa, são convertidos pela taxa de câmbio da data das
demonstrações financeiras intermediárias. As receitas e despesas são convertidas pela taxa de câmbio
média de cada período e o patrimônio líquido é convertido pela taxa de câmbio histórica de cada
movimentação do patrimônio líquido. Os ganhos e as perdas decorrentes das variações desses
investimentos no exterior são reconhecidos diretamente no patrimônio líquido na conta de ajustes
acumulados de conversão e serão reconhecidos no resultado se esses investimentos forem alienados. O
saldo registrado em resultados abrangentes e apresentado no patrimônio líquido referente ao ajuste
acumulado de conversão em 30 de junho de 2013 foi de R$ 8.714 de ganho cambial.
As controladas sediadas no exterior, com moeda funcional diferente da Sociedade e que possuem
autonomia administrativa, estão relacionadas abaixo:
Controlada

Moeda funcional

Oxiteno México S.A. de C.V.
Oxiteno Servicios Corporativos S.A. de C.V.
Oxiteno Servicios Industriales S.A. de C.V.
Oxiteno USA LLC
Oxiteno Andina, C.A.
Oxiteno Uruguay S.A.

Peso Mexicano
Peso Mexicano
Peso Mexicano
Dólar norte-americano
Bolívar
Dólar norte-americano

País
México
México
México
Estados Unidos
Venezuela
Uruguai

Conforme IAS 29, a Venezuela é considerada um país de economia hiperinflacionária.
Consequentemente, as informações financeiras da Oxiteno Andina, C.A. (“Oxiteno Andina”) estão sendo
atualizadas conforme o Índice de Preços ao Consumidor da Venezuela.
A controlada Oxiteno Uruguay S.A. (“Oxiteno Uruguay”) determinou sua moeda funcional em dólar
norte-americano, considerando que suas vendas e compras de mercadorias, bem como suas atividades de
financiamento, são realizadas substancialmente nesta moeda.
Os ativos e passivos das demais controladas no exterior, que não possuem autonomia administrativa, são
considerados como atividades da sua investidora, sendo convertidos pela taxa de câmbio da data das
demonstrações financeiras intermediárias. Os ganhos e as perdas decorrentes de variações desses
investimentos no exterior são reconhecidos diretamente no resultado financeiro. O ganho reconhecido no
resultado em 30 de junho de 2013 totalizou R$ 2.667.
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s. Uso de estimativas, premissas e julgamentos
Na preparação das demonstrações financeiras intermediárias é necessário utilizar estimativas, premissas e
julgamentos para a contabilização de certos ativos, passivos e resultados. Para isso, a administração da
Sociedade e suas controladas utiliza as melhores informações disponíveis na data da preparação das
demonstrações financeiras intermediárias, bem como a experiência de eventos passados e correntes,
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As demonstrações financeiras intermediárias
incluem, portanto, entre outros, estimativas, premissas e julgamentos referentes, principalmente, à
determinação do valor justo de instrumentos financeiros (notas explicativas nº 4, 14 e 22), determinação
da provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota explicativa nº 5), determinações de provisões para
imposto de renda (nota explicativa nº 9), vida útil do ativo imobilizado (nota explicativa nº 12), vida útil
do ativo intangível e valor de recuperação do ágio por expectativa de rentabilidade futura (nota
explicativa nº 13), provisão para retirada de tanques (nota explicativa nº 18), provisões para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas (nota explicativa nº 23 itens a, b ,c ,d) e estimativas para elaboração de
laudo atuarial (nota explicativa nº 24.b). O resultado das transações e informações quando da efetiva
realização podem divergir das suas estimativas.

t. Redução ao valor recuperável de ativos
A Sociedade e suas controladas revisam, no mínimo anualmente, a existência de indicação de que um
ativo possa ter sofrido desvalorização. Se houver alguma indicação, a Sociedade e suas controladas
estimam o valor recuperável do ativo. Os ativos que não podem ser avaliados individualmente, são
agrupados no menor grupo de ativos que geram entrada de caixa de uso contínuo e que são em grande
parte independentes dos fluxos de caixa de outros ativos (UGC). O valor recuperável desses ativos ou
UGCs corresponde ao maior valor entre o seu valor justo líquido de despesas diretas de venda e o seu
valor em uso.
Para avaliar o valor em uso a Sociedade e suas controladas consideram, nas projeções de fluxos de caixa
futuros, tendências e perspectivas, assim como os efeitos de obsolescência, demanda, concorrência e
outros fatores econômicos. Tais fluxos são descontados aos seus valores presentes através da taxa de
desconto antes de impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de
recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo ou UGC avaliados. Nos casos em que o valor
presente dos fluxos de caixa futuros esperados são menores que o seu valor contábil, a perda por
irrecuperabilidade é reconhecida pelo montante em que o valor contábil excede o valor justo desses
ativos. Perdas por redução ao valor recuperável de ativos são reconhecidas no resultado. Na existência de
ágio por expectativa de rentabilidade futura alocado na UGC à qual os ativos pertencem, as perdas
reconhecidas referentes às UGCs são primeiramente alocadas na redução do correspondente ágio por
expectativa de rentabilidade futura. Se o ágio por expectativa de rentabilidade futura não for suficiente
para absorver tais perdas, o excedente será alocado aos demais ativos de forma pró-rata. Uma perda por
redução ao valor recuperável relacionada a ágio por expectativa de rentabilidade futura não pode ser
revertida. Para outros ativos, as perdas de valor recuperável podem ser revertidas somente na condição
em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
A Sociedade e suas controladas não registraram redução ao valor recuperável no período apresentado.
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u. Ajuste a valor presente
Algumas controladas contabilizaram o ajuste a valor presente sobre os saldos de crédito de Imposto sobre
a Circulação de Mercadorias e Serviços (“ICMS”) do ativo imobilizado (CIAP – vide nota explicativa nº
7). Por se tratar de uma recuperação de longo prazo que ocorre na fração de 1/48 avos mensais, o ajuste a
valor presente reflete, nas demonstrações financeiras intermediárias, o valor no tempo da recuperação dos
créditos desse ICMS.
A Sociedade e suas controladas analisaram os elementos integrantes do ativo e do passivo não circulante,
e circulante quando relevante, e não identificaram a aplicabilidade do ajuste a valor presente nas demais
operações.

v. Adoção dos pronunciamentos emitidos pelo CPC e IFRS
Os seguintes pronunciamentos do IASB entraram em vigor em 1 de janeiro de 2013, porém o CPC ainda
não emitiu pronunciamentos equivalentes a esses IAS/IFRS. A adoção desses pronunciamentos está
condicionada à aprovação em ato normativo da CVM e não há expectativa de impactos relevantes nas
demonstrações financeiras intermediárias da Sociedade e suas controladas:
•
•

Alterações ao IAS 1 – Apresentação de outros resultados abrangentes
Alterações ao IFRS 7 – Divulgações – compensação de ativos e passivos financeiros

As seguintes normas, emendas a normas e interpretações às IFRS emitidas pelo IASB ainda não entraram
em vigor em 30 de junho de 2013:
• Alterações ao IAS 32 – Apresentação de instrumentos financeiros
• Instrumentos financeiros – IFRS 9

Vigente em
2014
2015

O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes a esses IAS/IFRS, mas existe expectativa de que
o faça antes da data requerida de sua entrada em vigor. A adoção dos pronunciamentos do IFRS está
condicionada à aprovação prévia em ato normativo da CVM.

w. Autorização para a emissão das demonstrações financeiras intermediárias
A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras intermediárias foi dada pelo Conselho de
Administração da Sociedade em 11 de dezembro de 2013.
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3

Princípios de consolidação e participações societárias

As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas foram elaboradas segundo os princípios básicos de
consolidação previstos no IFRS 10 (CPC 36 (R3)), sendo 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 realizadas entre as sociedades. A participação dos acionistas não controladores das controladas é
apresentada como parte do patrimônio líquido e lucro líquido consolidados.
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas incluem as controladas diretas e indiretas,
compreendendo:

Os percentuais da tabela acima estão arredondados.
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Em junho de 2013, visando a simplificação da estrutura societária, a controlada Melamina Ultra S.A.
Indústria Química foi incorporada pela controladora Ultracargo – Operações Logísticas e Participações Ltda.
(“Ultracargo Participações”).
A Sociedade e suas controladas mantêm participação compartilhada nas seguintes empresas, nas quais os
estatutos sociais estabelecem o controle conjunto. Essas joint ventures são reconhecidas na Sociedade e em
suas controladas utilizando-se o método da equivalência patrimonial, conforme requerido pelo IFRS 11 (CPC
19 (R2)) – vide nota explicativa nº 11.b).

Os percentuais da tabela acima estão arredondados.
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a) Combinação de negócios – aquisição da American Chemical I.C.S.A., atual Oxiteno Uruguay
Em 1 de novembro de 2012, a Sociedade, através da sua controlada Oxiteno S.A. Indústria e Comércio
(“Oxiteno S.A.”), adquiriu a totalidade das ações da American Chemical, empresa uruguaia de especialidades
químicas, que possui uma planta em Montevidéu com capacidade de produção de 81 mil toneladas de
especialidades químicas, em particular tensoativos sulfonados e sulfatados para os mercados de cosméticos e
detergentes e produtos para a indústria de couro. O valor total pago foi R$ 113.603, incluindo ajuste de
capital de giro no montante de R$ 6.168, efetuado no 1º trimestre de 2013.
O valor pago pela aquisição das ações foi alocado entre os ativos adquiridos identificados e os passivos
assumidos, valorizados a valor justo. A apuração dos valores justos do estoque, do imobilizado e do
intangível foi concluída no 1º semestre de 2013. No processo de identificação de ativos e passivos também
foram considerados ativos intangíveis que não estavam reconhecidos nos livros da entidade adquirida. O ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura é de R$ 44.856.
O quadro a seguir resume os saldos dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da aquisição:
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Tributos a recuperar
Outros

Ativo não circulante
Imobilizado
Intangível
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Ágio por expectativa de rentabilidade
futura

Total dos ativos adquiridos e do ágio

7.147
31.169
33.459
3.163
1.906
76.844

68.420
1.969

Passivo circulante
Financiamentos
Fornecedores
Salários e encargos a pagar
Outros

Passivo não circulante
Financiamentos
Imposto de renda e contribuição
social diferidos

32.481
32.443
3.431
1.869
70.224

7.362
8.365

7.465
15.727
44.856
122.710

Total dos passivos assumidos

199.554

Valor pago

85.951
113.603

Para maiores detalhes sobre os ativos imobilizados e intangíveis adquiridos, vide as notas explicativas nº 12 e
13, respectivamente.

20

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

4

Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

Os equivalentes de caixa e aplicações financeiras, exceto caixa e bancos, estão representados,
substancialmente, por recursos aplicados: (i) no Brasil, em títulos privados de instituições de primeira linha
vinculados ao Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”), operações compromissadas e em fundos de
investimentos de curto prazo, de carteira composta exclusivamente por títulos públicos federais do governo
brasileiro; (ii) no exterior, em títulos privados de instituições de primeira linha e em fundos de investimentos
de curto prazo, de carteira composta exclusivamente por títulos emitidos pelo governo norte-americano; e (iii)
em instrumentos de proteção cambial e de juros.
Os ativos financeiros foram classificados na nota explicativa nº 22 conforme suas características e intenção da
Sociedade e suas controladas.
O saldo de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras (Consolidado) totalizaram R$ 3.189.209 em
30 de junho de 2013 e estão distribuídos conforme abaixo:
•

Caixa e equivalentes de caixa

São considerados caixa e equivalentes de caixa: (i) os saldos das contas de caixa e bancos, e (ii) aplicações
financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e
que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

Caixa e bancos
Em moeda nacional
Em moeda estrangeira
Aplicações financeiras
Em moeda nacional
Títulos e fundos de renda fixa
Em moeda estrangeira
Títulos e fundos de renda fixa
Total de caixa e equivalentes de caixa

Controladora

Consolidado

30/06/2013

30/06/2013

90
-

40.711
55.621

546.804

1.959.385

546.894

4.444
2.060.161
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•

Aplicações financeiras

As aplicações financeiras da Sociedade e suas controladas, que não são classificados como caixa e
equivalentes de caixa, estão distribuídas conforme abaixo:

Controladora

Consolidado

30/06/2013

30/06/2013

Aplicações financeiras
Em moeda nacional
Títulos e fundos de renda fixa

33.253

664.122

Em moeda estrangeira
Títulos e fundos de renda fixa

-

334.682

Resultado de instrumentos de proteção
cambial e de juros (a)
Total de aplicações financeiras

33.253

130.244
1.129.048

Circulante

33.253

1.024.515

-

104.533

Não circulante

(a) Ganhos acumulados, líquidos de imposto de renda (vide nota explicativa nº 22).
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Contas a receber de clientes (Consolidado)
30/06/2013

Clientes nacionais
Financiamentos a clientes – Ipiranga
Clientes estrangeiros
( - ) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2.299.293
268.292
186.403
(140.009)
2.613.979

Circulante

2.483.474

Não circulante

130.505

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 composição dos saldos de contas a receber de clientes (bruto de provisões para créditos de liquidação
duvidosa) é assim demonstrada:
Vencidos

30/06/2013

Total

A vencer

< 30
dias

31 a 60
dias

61 a 90
dias

2.753.988

2.473.909

76.428

10.712

6.161

91 a 180
dias

> 180 dias

14.073

172.705

A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é assim demonstrada:
Saldo em 31/12/2012
Adições
Baixas por utilização
Saldo em 30/06/2013

128.816
15.460
(4.267)
140.009
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Estoques (Consolidado)

Custo
Produtos acabados
Produtos em elaboração
Matérias-primas
Gás liquefeito de petróleo - GLP
Combustíveis, lubrificantes e graxas
Materiais de consumo e vasilhames para revenda
Adiantamentos a fornecedores
Imóveis para revenda

258.395
2.054
191.889
39.625
730.885
60.796
95.046
25.240
1.403.930

30/06/2013
Provisão
para
perdas
(5.360)
(135)
(728)
(1.122)
-

Saldo
líquido
253.035
2.054
191.754
39.625
730.157
59.674
95.046
25.240

(7.345) 1.396.585

A movimentação da provisão para perdas em estoques é assim demonstrada:
Saldo em 31/12/2012
Reversão de provisão para ajuste ao valor de realização
Adição de provisão para obsolescência e outras perdas
Saldo em 30/06/2013

8.443
(1.174)
76
7.345

A composição da provisão para perdas em estoques é demonstrada abaixo:
30/06/2013
Ajuste ao valor de realização
Obsolescência e outras perdas
Total

4.236
3.109
7.345
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Impostos a recuperar

Estão representados, substancialmente, por saldos credores do ICMS, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS, do Programa de Integração Social - PIS e do IRPJ e da CSLL.
Controladora
30/06/2013

Consolidado
30/06/2013

IRPJ e CSLL (1)
ICMS
Provisão para perdas de ICMS (2)
Ajuste a valor presente do ICMS sobre ativo
imobilizado – CIAP (vide nota explicativa n° 2.u)
PIS e COFINS
Imposto sobre Valor Adicionado - IVA das
controladas Oxiteno México, Oxiteno Andina e
Oxiteno Uruguay
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Outros

45.694
-

143.106
196.523
(60.720)

-

(482)
124.095

-

31.606
3.853
7.691

Total

45.694

445.672

Circulante

45.694

401.077

-

44.595

Não circulante
(1)

A redução do saldo de IRPJ e CSLL a recuperar deve-se a sua compensação com o IRPJ e CSLL a pagar
incidente sobre os juros sobre capital próprio recebidos pela Controladora no segundo trimestre de 2013.

(2)

A provisão para perdas de ICMS refere-se aos saldos credores que as controladas estimam não poder
compensar futuramente e sua movimentação é assim demonstrada:

Saldo em 31/12/2012
Adições
Baixas por recebimento
Saldo em 30/06/2013

61.717
2.206
(3.203)
60.720
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Partes relacionadas

a. Sociedades relacionadas
• Controladora
Ativo
Debêntures
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Total em 30/06/2013

767.149
767.149

Resultado
financeiro

38.872
38.872

Em março de 2009, a Ipiranga efetuou sua primeira emissão privada de debêntures, em série única de 108
debêntures simples ao valor nominal de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais) cada, não conversíveis em
ações, de espécie quirografária, sendo 75 debêntures subscritas pela Ultrapar com vencimento final em 31 de
março de 2016 e remuneração semestral vinculada ao CDI.

• Consolidado
Mútuos
Ativo
Passivo
Oxicap Indústria de Gases Ltda.
Química da Bahia Indústria e Comércio S.A.
Refinaria de Petróleo Riograndense S.A.
ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.
Outros
Total em 30/06/2013

10.368
490
10.858

3.046
826
3.872

Operações comerciais
A receber¹
A pagar¹
299
299

2.775
2.377
5.152

¹Incluídas nas rubricas de “contas a receber de clientes” e “fornecedores”, respectivamente.
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Oxicap Indústria de Gases Ltda.
Refinaria de Petróleo Riograndense S.A.
ConectCar Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.
Total em 30/06/2013

Operações comerciais
Vendas
Compras
3
5.981
15.188
4.662
4.665
21.169

As operações comerciais de compra e venda referem-se, substancialmente, à aquisição de matéria-prima,
insumos e serviços de transporte e armazenagem, efetuada com base em preços e condições usuais de
mercado, considerando fornecedores e clientes com igual capacidade operacional. As operações da
ConectCar acima referem-se à adesão ao plano de marketing da Ipiranga e serviços prestados. Os mútuos
contratados possuem prazos indeterminados e não contêm cláusulas de remuneração. Na avaliação da
administração da Sociedade e suas controladas, as operações comerciais com partes relacionadas não
apresentam risco de liquidação, razão pela qual não apresentam provisão para créditos de liquidação
duvidosa, nem são objeto de prestação de garantias. As garantias prestadas pela Sociedade em
financiamentos de controladas e coligadas estão mencionadas na nota explicativa nº 14.k). Os contratos
de mútuos são realizados em função de necessidades ou sobras temporárias de caixa da Sociedade, de
controladas e de coligadas.
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b. Pessoal-chave da administração – Remuneração (Consolidado)
A estratégia de remuneração para o pessoal-chave da administração combina elementos de curto e longo
prazo seguindo os princípios de alinhamento de interesses e manutenção de uma remuneração
competitiva, visando reter os executivos e remunerá-los adequadamente conforme as responsabilidades
atribuídas e o valor criado para a Sociedade e seus acionistas.
A remuneração de curto prazo é composta de: a) remuneração fixa mensal paga com o objetivo de
remunerar a experiência de cada profissional e a responsabilidade e complexidade inerentes ao cargo
incluindo salários e plano de benefícios composto de plano de saúde, check-up médico, seguro de vida,
entre outros; b) remuneração variável anual paga com o objetivo de alinhar os interesses dos executivos
aos da Sociedade, atrelada: (i) ao desempenho dos negócios, medido através da métrica de criação de
valor econômico EVA®, e (ii) ao atingimento de metas individuais anuais estabelecidas com base no
planejamento estratégico e focadas em projetos de expansão e excelência operacional, desenvolvimento
de pessoas e posicionamento de mercado, entre outros. Maiores detalhes sobre remuneração em ações
estão descritos na nota explicativa nº 8.c) e sobre benefícios pós-emprego na nota explicativa nº 24.b).
Em 30 de junho de 2013, a Sociedade e suas controladas contabilizaram despesa com remuneração de seu
pessoal-chave (conselheiros de administração e diretores estatutários da Sociedade) no montante de R$
15.563. Deste total, R$ 12.929 referem-se à remuneração de curto prazo, R$ 1.893 a remuneração em
ações e R$ 741 a benefício pós-emprego.
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c. Plano de ações
Em Assembleia Geral realizada em 27 de abril de 2001, foi aprovado plano de benefícios dos
administradores da Sociedade e de suas controladas. Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
26 de novembro de 2003, foram aprovadas certas alterações ao plano original de 2001 (“Plano de
Ações”). Conforme as regras do Plano de Ações, certos membros da administração da Sociedade e suas
controladas recebem os direitos de voto e econômico de ações e a propriedade dessas ações é retida pelas
controladas da Sociedade. O Plano de Ações prevê a transferência da nua-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 número total de ações a ser utilizado para
o Plano de Ações está sujeito à disponibilidade das ações em tesouraria. Cabe à diretoria da Ultrapar
selecionar os membros da administração elegíveis ao plano e propor o número de ações em cada caso,
para deliberação do Conselho de Administração. O valor total concedido a executivos até 30 de junho de
2013, incluindo encargos tributários, foi R$ 63.643. Tal valor está sendo amortizado pelo prazo de cinco
a dez anos a partir da concessão, e a amortização relativa ao período findo em 30 de junho de 2013 no
montante de R$ 4.950 foi registrada como despesa geral e administrativa. Os valores das concessões
foram determinados na data de outorga, com base no valor de mercado dessas ações na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).
O quadro a seguir apresenta um resumo das ações outorgadas aos administradores da Sociedade e suas
controladas:

Data da outorga
7 de novembro de 2012
14 de dezembro de 2011
10 de novembro de 2010
16 de dezembro de 2009
8 de outubro de 2008
12 de dezembro de 2007
9 de novembro de 2006
14 de dezembro de 2005
4 de outubro de 2004
18 de dezembro de 2003

Prazo para
transferência
Ações
da nuarestritas propriedade
outorgadas
das ações
350.000
120.000
260.000
250.000
576.000
106.640
207.200
93.600
167.900
239.200
2.370.540

5 a 7 anos
5 a 7 anos
5 a 7 anos
5 a 7 anos
5 a 7 anos
5 a 7 anos
10 anos
10 anos
10 anos
10 anos

Valor de
mercado das
ações na data
da outorga
(em R$)

Custos
totais da
remuneração,
incluindo
impostos

Custos de
remuneração
reconhecidos
acumulados

Custos de
remuneração
não
reconhecidos

42,90
31,85
26,78
20,75
9,99
16,17
11,62
8,21
10,20
7,58

20.710
5.272
9.602
7.155
8.090
3.570
3.322
1.060
2.361
2.501
63.643

(2.345)
(1.418)
(4.349)
(4.355)
(6.556)
(3.246)
(2.215)
(804)
(2.066)
(2.397)
(29.751)

18.365
3.854
5.253
2.800
1.534
324
1.107
256
295
104
33.892

29

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

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 imobilizado, entre outros. Os créditos estão consubstanciados na continuidade da rentabilidade
de suas operações. O IRPJ e CSLL diferidos estão apresentados pelas seguintes principais categorias:
Controladora
30/06/2013

Ativo - Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:
Provisões para perda de ativos
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Provisão para benefícios pós-emprego (vide nota explicativa n° 24.b)
Parcela referente ao ágio sobre investimentos (vide nota
explicativa n° 13)
Provisão para retirada de tanques
Demais provisões
Prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social a
compensar (d)
Total
Passivo - Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:
Reavaliação de imobilizado
Arrendamento mercantil
Provisão para diferenças caixa vs. competência
Provisão para ágio/deságio sobre investimentos
Diferenças temporárias de controladas no exterior
Demais provisões
Total

Consolidado
30/06/2013

7
-

28.228
110.786
46.086

-

95.780
14.317
75.130

-

60.296

7

430.623

-

3.192
5.957
50.582
5.426
4.242
16.523

-

85.922
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A estimativa de recuperação do ativo fiscal diferido de IRPJ e CSLL é assim demonstrada:

Controladora

Consolidado

7
-

155.683
85.163
54.820
32.989
65.932
36.036

7

430.623

Até 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 5 anos
De 5 a 7 anos
De 7 a 10 anos

b. Conciliação de imposto de renda e contribuição social no resultado
Os encargos de IRPJ e CSLL são conciliados com as alíquotas oficiais como segue:
Controladora
30/06/2013
Lucro antes da tributação e equivalência
patrimonial
Alíquotas oficiais de imposto - %
Encargos de imposto de renda e contribuição social às
alíquotas oficiais
Ajustes dos encargos à taxa efetiva:
Provisões operacionais e despesas indedutíveis/receitas não
tributáveis
Ajuste do lucro presumido
Juros sobre capital próprio
Demais ajustes
Imposto de renda e contribuição social antes dos incentivos
fiscais

Consolidado
30/06/2013

2.892
34

784.894
34

(983)

(266.864)

(355)
(59.617)
11

(12.026)
3.206
(218)
1.156

(60.944)

(274.746)

Incentivos fiscais – SUDENE
Imposto de renda e contribuição social na demonstração do
resultado

-

22.100

(60.944)

(252.646)

Corrente
Diferido
Incentivos fiscais – SUDENE

(60.908)
(36)
-

(244.695)
(30.051)
22.100
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c. Incentivos fiscais - SUDENE
As seguintes sociedades controladas gozam de isenção parcial de IRPJ, em virtude do programa do
governo para o desenvolvimento do nordeste brasileiro operado pela Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste (“SUDENE”):

Controlada

Unidades

Incentivo - %

Término

Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio

Planta de Camaçari

75

2016

Bahiana Distribuidora de Gás Ltda.

Base de Caucaia (1)
Base de Mataripe
Base de Aracaju
Base de Suape

75
75
75
75

2012
2013
2017
2018

Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar

Terminal de Aratu (2)
Terminal de Suape

75
75

2012
2020

Planta de Camaçari

75

2022

Oleoquímica Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda.

(1)

Será protocolado na SUDENE, no quarto trimestre de 2013, pleito requerendo o reconhecimento de
prorrogação do incentivo por mais 10 anos, em face do aumento de produção verificado na base de
Caucaia.

(2)

Foi protocolado em abril de 2013 na SUDENE pleito requerendo o reconhecimento de prorrogação do
incentivo por mais 10 anos, em face da modernização verificada no terminal de Aratu.

d. Prejuízos fiscais (IRPJ) e base negativa de CSLL a compensar
Em 30 de junho de 2013, a Sociedade e certas controladas possuem prejuízos fiscais (IRPJ) no montante
de R$ 181.181 e bases negativas de CSLL no montante de R$ 166.675, cujas compensações são
limitadas a 30% do lucro tributável do período, sem prazo de prescrição. Sobre estes valores foram
constituídos tributos diferidos no montante de R$ 60.296 em 30 de junho de 2013.
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10

Despesas antecipadas (Consolidado)
30/06/2013

Aluguéis
Plano de ações, líquido (vide nota explicativa nº 8.c)
Manutenção de software
Prêmios de seguros
Propaganda e publicidade (1)
Compras de vale alimentação e transporte
Tributos e demais despesas antecipadas

69.134
27.343
8.974
10.303
55.230
4.341
7.805
183.130

Circulante

99.633

Não circulante

83.497

(1)

R$ 26.472 referem-se às ações de marketing devido à Copa do Mundo de Futebol de 2014.
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11

Investimentos

a. Sociedades controladas e empreendimento controlado em conjunto (Controladora)
Abaixo estão demonstradas integralmente as posições de balanço patrimonial e de resultado das sociedades
controladas e empreendimento controlado em conjunto:
30/06/2013

Quantidade de ações ou cotas possuídas
Ativo
Passivo
Patrimônio líquido ajustado pelos lucros
não realizados entre controladas
Receita líquida de vendas e serviços
Lucro líquido do período após ajuste de
lucros não realizados
Participação no capital social - %

Ultracargo Operações
Logísticas e
Participações
Ltda.

Oxiteno S.A.
Indústria e
Comércio

Ipiranga
Produtos de
Petróleo S.A.

Refinaria
de Petróleo
Riograndense
S.A.

11.839.764
1.045.674
19.985

35.102.127
3.015.753
588.946

224.467.228.244
8.688.041
6.803.047

5.078.888
205.547
146.666

1.025.689
-

2.426.807
440.367

1.884.994
25.132.229

58.881
101.830

37.178
100

81.430
100

464.944
100

7.120
33

Os percentuais acima estão arredondados.

As informações financeiras das operações das controladas encontram-se detalhadas na nota explicativa nº 21.

A composição e movimentação dos investimentos em sociedades controladas e empreendimento controlado
em conjunto é demonstrada abaixo:
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b. Empreendimentos controlados em conjunto (Consolidado)
A composição e movimentação dos investimentos em empreendimentos controlados em conjunto é
demonstrada abaixo:
Movimentação dos investimentos
União Vopak
Saldo em 31/12/2012
Aporte de capital
Dividendos recebidos
Equivalência patrimonial
Saldo em 30/06/2013

RPR

ConectCar

Total

5.714

19.759

2.736

28.209

-

-

12.580

12.580

-

(1.612)

-

(1.612)

692

1.404*

(4.564)

(2.468)

6.406

19.551

10.752

36.709

* inclui ajustes referentes à conclusão dos trabalhos de auditoria de 2012.

Abaixo estão demonstradas integralmente as posições de balanço patrimonial e de resultado dos
empreendimentos controlados em conjunto:
30/06/2013
União Vopak

RPR

ConectCar

Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Receita líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro e IRPJ e CSLL
Lucro (prejuízo) líquido

4.550
9.652
1.390
12.812
6.404
(4.412)
(608)
1.384

110.107
95.440
39.175
107.491
58.881
101.830
(91.146)
(3.564)
7.120

13.687
15.073
7.258
21.502
1.379
(15.145)
4.638
(9.128)

Quantidade de ações ou cotas possuídas
Participação no capital social - %

29.995
50

5.078.888
33

25.000.000
50

Os percentuais acima estão arredondados.
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A Sociedade participa da RPR, que tem como atividade principal o refino de petróleo.
A controlada Ultracargo Participações participa da União Vopak, que tem como atividade principal a
armazenagem de granéis líquidos no porto de Paranaguá.
A controlada Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (“IPP”) participa da ConectCar, que tem como atividade
principal a atuação no segmento de pagamento eletrônico de pedágios, estacionamentos e combustíveis. A
ConectCar, constituída em novembro de 2012, iniciou sua operação em 23 de abril de 2013 no Estado de São
Paulo.
Esses investimentos estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial com base nas suas
demonstrações financeiras intermediárias de 30 de junho de 2013.

c. Sociedades coligadas (Consolidado)
A composição e movimentação dos investimentos em sociedades coligadas é demonstrada abaixo:

Movimentação dos investimentos
Química da
Transportadora
Oxicap
Bahia
Sulbrasileira
Indústria de
Indústria e
de Gás S.A.
Gases Ltda.
Comércio S.A.

Saldo em 31/12/2012
Equivalência patrimonial
Saldo em 30/06/2013

7.014
469
7.483

2.020
(39)
1.981

3.636
(4)
3.632

Total

12.670
426
13.096

A controlada IPP participa da Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A., que tem como atividade principal a
prestação de serviço de transporte de gás natural.
A controlada Oxiteno S.A. participa da Oxicap Indústria de Gases Ltda. (“Oxicap”), que tem como atividade
principal o fornecimento de nitrogênio e oxigênio para as suas sócias no polo petroquímico de Mauá.
A controlada Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio (“Oxiteno Nordeste”) participa da Química da
Bahia Indústria e Comércio S.A., que tem como atividade principal a industrialização, comércio e
processamento de produtos químicos. Atualmente esta coligada está com a sua atividade operacional
suspensa.
A controlada Companhia Ultragaz S.A. (“Cia. Ultragaz”) participa da Metalúrgica Plus S.A., que tem como
atividade principal a fabricação e comercialização de vasilhames de acondicionamento de GLP. Atualmente
esta coligada está com a sua atividade operacional suspensa.
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A controlada IPP participa da Plenogás Distribuidora de Gás S.A., que tem como atividade principal a
comercialização de GLP. Atualmente esta coligada está com a sua atividade operacional suspensa.
O investimento da controlada Oxiteno S.A. na coligada Oxicap está avaliado pelo método da equivalência
patrimonial com base nas suas informações de 31 de maio de 2013, enquanto as demais coligadas estão
avaliadas com base nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2013.
Abaixo estão demonstradas integralmente as posições de balanço patrimonial e de resultado das sociedades
coligadas:

30/06/2013
Transportadora
Sulbrasileira de
Gás S.A.
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Receita líquida
Custos e despesas operacionais
Resultado financeiro e imposto
de renda
Lucro (prejuízo) líquido
Quantidade de ações ou cotas
possuídas
Participação no capital social - %

Oxicap Química da Bahia
Indústria de
Indústria e
Gases Ltda.
Comércio S.A.

Metalúrgica
Plus S.A.

Plenogás
Distribuidora
de Gás S.A.

10.636
20.299
671
332
29.932
3.975
(2.147)

16.548
76.675
9.707
75.592
7.924
15.629
(15.848)

93
9.852
2.681
7.264
(25)

357
611
26
1.709
(767)
(86)

287
2.926
121
3.794
(702)
182

48
1.876

63
(156)

17
(8)

(86)

182

20.124.996
25

156
25

1.493.120
50

3.000
33

1.384.308
33

Os percentuais acima estão arredondados.
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Imobilizado (Consolidado)

A composição e movimentação do imobilizado é demonstrada abaixo:

Custo:
Terrenos
Edificações
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
Máquinas e equipamentos
Equipamentos e instalações
para distribuição de
combustíveis
claros/lubrificantes
Tanques e vasilhames para GLP
Veículos
Móveis e utensílios
Obras em andamento
Adiantamentos a fornecedores
Importações em andamento
Equipamentos de informática

Depreciação acumulada:
Edificações
Benfeitorias em imóveis de
terceiros
Máquinas e equipamentos
Equipamentos e instalações
para distribuição de
combustíveis
claros/lubrificantes
Tanques e vasilhames para GLP
Veículos
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática

Provisão para perdas:
Terrenos
Máquinas e equipamentos
Equipamentos de informática
Veículos
Móveis e utensílios

Custo líquido
(1)

Prazo médio
ponderado de
depreciação
(anos)

Saldo em
31/12/2012

28

403.563
1.152.647

3.760
641

-

(10)
31.700

(4.480)
(4.919)

12
12

507.548
3.465.698

2.057
37.969

-

22.570
50.005

1.816.791
441.006
198.674
117.296
294.328
12.881
174
197.881
8.608.487

32.558
40.510
7.210
1.732
104.869
1.616
60
5.130
238.112

-

(496.449)

-

(237.447)
(1.673.635)

Depreciações

Adições

Transferências

Mais valia
Oxiteno
Uruguay (1)

Baixas

Variação
cambial

Saldo em
30/06/2013

6.881
(279)

880
1.236

410.594
1.181.026

(631)
(1.484)

18.048

3
(8.551)

531.547
3.561.685

28.153
(30)
4.991
1.926
(143.433)
(729)
(82)
846
(4.093)

(7.832)
(19.896)
(6.347)
(140)
(1.468)
(2.051)
(49.248)

156
24.806

(298)
(65)
3.413
3
253
(3.126)

1.869.670
461.590
204.386
120.749
257.709
13.768
155
202.059
8.814.938

(19.274)

(923)

2.740

-

901

(513.005)

-

(16.293)
(108.210)

(31)
925

537
832

-

(2)
11.640

(253.236)
(1.768.448)

(972.014)
(216.707)
(89.221)
(83.447)
(166.721)
(3.935.641)

-

(52.325)
(13.738)
(4.436)
(4.137)
(6.146)
(224.559)

1
28
1
(1)
-

5.149
8.847
4.313
110
1.490
24.018

-

285
315
2
13.141

(1.019.189)
(221.570)
(89.059)
(87.158)
(171.376)
(4.123.041)

(197)
(5.616)
(3)
(10)
(5.826)

(157)
(106)
(263)

-

-

298
2
5
2
307

-

-

(197)
(5.475)
(1)
(101)
(8)
(5.782)

4.667.020

237.849

(224.559)

(4.093)

(24.923)

24.806

10.015

4.686.115

-

14
12
9
8
5

-

Para maiores informações sobre a aquisição da Oxiteno Uruguay vide nota explicativa nº 3.a).

As obras em andamento referem-se substancialmente às ampliações e reformas dos parques industriais e
terminais e à construção e modernização de postos de serviços e bases de distribuição de combustíveis.
Os adiantamentos efetuados a fornecedores de bens patrimoniais referem-se basicamente à fabricação sob
encomenda de equipamentos para expansão das unidades industriais, terminais e bases, modernização de
postos de combustíveis e aquisição de imóveis operacionais.
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Intangível (Consolidado)

A composição e movimentação do ativo intangível é demonstrada conforme a seguir:
Ágio por
expectativa de
rentabilidade
futura (i)

Saldo em 31/12/2012
Adições
Baixas
Transferências
Amortizações
Variação cambial
Aquisição
da
Uruguay (1)

Oxiteno

Saldo em 30/06/2013
Prazo médio ponderado de
amortização (anos)
(1)

Software
(ii)

Tecnologia
(iii)

Direitos de
propriedade
comercial
(iv)

Fundo de
comércio
(v)

Outros
(vi)

Total

804.697

91.357

9.540

11.368

1.018.954

29.380

1.965.296

-

9.135
3.905
(16.239)
614

(2.975)
-

(275)
-

169.195
(320)
(145.622)
-

624
(111)
(31)
2.676

178.954
(111)
3.585
(165.142)
3.290

(10.071)

-

-

-

1.865

-

(8.206)

794.626

88.772

6.565

11.093

1.044.072

32.538

1.977.666

5

5

30

5

9

Para maiores informações sobre a aquisição da Oxiteno Uruguay vide nota explicativa nº 3.a).

i) Os ágios gerados por expectativa de rentabilidade futura na aquisição de empresas foram amortizados até
31 de dezembro de 2008, quando cessou sua amortização. O saldo líquido remanescente é testado anualmente
para fins de análise de recuperabilidade.

A Sociedade possui os seguintes saldos de ágio por expectativa de rentabilidade futura:
30/06/2013
Ágio na aquisição de:
Ipiranga
União Terminais
Texaco
Oxiteno Uruguay
Temmar
DNP
Repsol
Outros

276.724
211.089
177.759
44.856
43.781
24.736
13.403
2.278
794.626
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Em 31 de dezembro de 2012, a Sociedade realizou os testes de recuperabilidade dos saldos de ágios por
expectativa de rentabilidade futura demonstrados na tabela acima. O processo de determinação do valor em
uso envolve utilização de premissas, julgamentos e estimativas sobre os fluxos de caixa, tais como taxas de
crescimento das receitas, custos e despesas, estimativas de investimentos e capital de giro futuros e taxas de
descontos. As premissas sobre projeções de crescimento dos fluxos de caixa futuros são baseadas no plano de
negócios da Sociedade, bem como em dados comparáveis de mercado e representam a melhor estimativa da
administração acerca das condições econômicas que existirão durante a vida econômica das diferentes UGCs
às quais os ágios estão relacionados.
A avaliação do valor em uso é efetuada por um período de 5 anos, e a partir de então considera-se a
perpetuidade das premissas, tendo em vista a capacidade de continuidade dos negócios por tempo
indeterminado.
As taxas de desconto e de crescimento utilizadas para extrapolar as projeções variaram de 10,4% a 29,6% e
0% a 3,5% a.a., respectivamente, dependendo da UGC analisada.
O teste de recuperação dos saldos de ágios da Sociedade não resultou na necessidade de reconhecimento de
perda no exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
ii) Software inclui as licenças de uso e gastos com a implantação dos diversos sistemas utilizados pela
Sociedade e suas controladas, tais como: sistemas integrados de gestão e controle, administração financeira,
comércio exterior, automação industrial, gerenciamento operacional de armazenagem e informações
contábeis, entre outros.
iii) As controladas Oxiteno S.A., Oxiteno Nordeste e Oleoquímica Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda. (“Oleoquímica”) registram como tecnologia certos direitos de uso por elas detidos. Tais
licenciamentos abrangem a produção de óxido de eteno, etilenoglicóis, etanolaminas, éteres glicólicos,
etoxilados, solventes, ácidos graxos de óleos vegetais, alcoóis graxos e especialidades químicas, produtos
estes que atendem diversos segmentos da economia.
iv) Direitos de propriedade comercial incluem os descritos a seguir:
•

Em 11 de julho de 2002, a controlada Terminal Químico de Aratu – Tequimar (“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 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 à 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.
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v) Fundo de comércio refere-se principalmente aos desembolsos de bonificação previstos nos contratos da
Ipiranga com postos revendedores e grandes consumidores. Os desembolsos de bonificação são registrados
no momento de sua ocorrência e reconhecidos como despesa no resultado pelo prazo do contrato (tipicamente
5 anos) e são revistos à medida que ocorrem mudanças nos termos dos contratos.
vi) Outros intangíveis representam substancialmente os custos de aquisição da marca ‘am/pm’ no Brasil.

As despesas de amortização foram reconhecidas nas demonstrações financeiras intermediárias, conforme
demonstrado abaixo:
30/06/2013
Estoques e custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Despesas com vendas e comerciais
Despesas gerais e administrativas

6.399
143.588
15.155
165.142
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Financiamentos, debêntures e arrendamento mercantil financeiro (Consolidado)

a. Composição

Descrição
Moeda estrangeira:
Notas no mercado externo (b)
Financiamento externo (c.1) (*)
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio
Financiamento externo (c.2)
Instituições financeiras (e)
BNDES (d)
Instituições financeiras (e)
Adiantamento de Cambiais Entregues
Instituições financeiras (e)
Instituições financeiras (e)

30/06/2013

552.286
174.598
136.042
132.588
91.805
52.604
44.343
28.107
24.352
10.500

Subtotal

1.247.225

Moeda nacional:
Banco do Brasil pós-fixado (f)
Banco do Brasil pré-fixado (f) (*)
Debêntures – 4ª emissão (g)
BNDES (d)
Debêntures – 1ª emissão pública IPP (g)
Banco do Nordeste do Brasil
BNDES (d)
Arrendamento mercantil financeiro (i)
FINEP
Nota de crédito à exportação (h) (*)
FINEP
Arrendamento mercantil financeiro pré-fixado (i)
FINAME

2.293.069
867.806
811.081
678.542
605.406
112.101
54.881
45.096
30.804
16.264
12.486
188
48

Subtotal

5.527.772

Resultado de instrumentos de proteção cambial e
de juros

Índice/Moeda

Encargos financeiros
médios ponderados
em 30/06/2013
- % a.a.

Vencimento

US$
US$ + LIBOR (i)
US$
US$ + LIBOR (i)
US$
US$
US$ + LIBOR (i)
US$
MX$ + TIIE (ii)
Bs (iii)

+7,3
+0,8
+1,6
+1,0
+2,3
+5,6
+2,0
+1,5
+1,3
+10,4

2015
2015
< 348 dias
2014
2013 a 2017
2013 a 2020
2017
< 109 dias
2014 a 2016
2013 a 2015

CDI
R$
CDI
TJLP (iv)
CDI
R$
R$
IGP-M (v)
R$
R$
TJLP (iv)
R$
TJLP (iv)

103,3
+12,1
108,3
+2,5
107,9
+8,5 (vi)
+5,3
+5,6
+4,0
+8,0
+0,0
+13,7
+2,8

2014 a 2019
2014 a 2015
2015
2013 a 2020
2017
2018 a 2021
2015 a 2019
2031
2019 a 2021
2016
2014
2013 a 2014
2013

4.071

Total

6.779.068

Circulante

1.744.575

Não circulante

5.034.493

(*) Essas operações foram designadas para hedge accounting (vide nota explicativa nº 22 – Contabilidade de proteção).
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(i)

LIBOR = London Interbank Offered Rate.

(ii) MX$ = peso mexicano; TIIE = taxa mexicana de juros interbancários de equilíbrio.
(iii) Bs = bolívar venezuelano.
(iv) TJLP = fixada pelo Conselho Monetário Nacional, a TJLP é o custo básico de financiamento do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”). Em 30 de junho de 2013, a TJLP estava fixada em 5,0% a.a.
(v) IGP-M = Índice Geral de Preços de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas.
(vi) Contrato vinculado à taxa do FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste), que tem como objetivo
fomentar o desenvolvimento do setor industrial, administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil. Em 30 de junho de 2013,
a taxa de juros do FNE estava em 10% a.a., sobre os juros incide bônus de adimplência de 15%.

Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:

30/06/2013
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
De 4 a 5 anos
Mais de 5 anos

1.994.288
1.209.018
215.603
698.082
917.502
5.034.493

Conforme IAS 39 (CPC 8 (R1)), os custos de transação e os prêmios de emissão associados às operações
de captações financeiras da Sociedade e suas controladas foram agregados aos respectivos passivos
financeiros, conforme demonstrado na nota explicativa n° 14.j).
Para algumas dívidas, a administração contratou instrumentos de proteção à exposição cambial e à taxa
de juros (vide nota explicativa n° 22).
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b. Notas no mercado externo
Em dezembro de 2005, a controlada LPG International Inc. (“LPG”) emitiu US$ 250 milhões de notas no
mercado externo, com vencimento em dezembro de 2015 e encargo financeiro de 7,2% a.a., pagos
semestralmente. O preço da emissão foi de 98,7% do valor de face da nota, o que representou um
rendimento total para o investidor de 7,4% a.a. no momento da emissão. As notas foram garantidas pela
Sociedade e pela sua controlada Oxiteno S.A.
Em decorrência da emissão de notas no mercado externo, a Sociedade e suas controladas, 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 quanto se obteria em mercado.

•

Obrigação de deliberação do Conselho de Administração da Sociedade para transações com
acionistas que possuam mais de 5% de qualquer classe do capital da Sociedade, ou com controlada
destes, em montante superior a US$ 15 milhões (excetuando-se transações da Sociedade com suas
controladas e entre suas controladas).

•

Restrição de alienação da totalidade ou da quase totalidade dos ativos da Sociedade e das controladas
LPG e Oxiteno S.A.

•

Restrição de gravames em ativos superior a US$ 150 milhões ou 15% do valor dos ativos tangíveis
consolidados.

A Sociedade e suas controladas mantêm os níveis de covenants requeridos por este empréstimo. 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.
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c. Financiamentos externos
1)

A controlada IPP contratou financiamento externo no montante de US$ 80 milhões. O financiamento
externo possui vencimento em novembro de 2015 e encargo financeiro de LIBOR + 0,8% a.a., pago
trimestralmente. A IPP contratou instrumentos de proteção à taxa de juros flutuante em dólar e à
variação cambial, trocando os encargos do financiamento externo para 104,1% do CDI (vide nota
explicativa nº 22). A IPP designou os instrumentos de proteção como hedge de valor justo, desta forma,
tanto o financiamento quanto o instrumento de proteção são apresentados pelo seu valor justo calculado
desde o início de sua contratação, sendo as variações de valor justo reconhecidas no resultado. O
financiamento externo é garantido pela Sociedade.

2)

A controlada Oxiteno Overseas Corp. possui financiamento externo no montante de US$ 60 milhões. O
financiamento externo possui vencimento em junho de 2014, e encargo financeiro de LIBOR + 1,0%
a.a., pagos semestralmente. A Sociedade, através da controlada Cia. Ultragaz, contratou instrumentos de
proteção à taxa de juros flutuante em dólar e à variação cambial, trocando os encargos do financiamento
externo para 86,9% do CDI (vide nota explicativa nº 22). O financiamento externo é garantido pela
Sociedade e pela controlada Oxiteno S.A.
Em decorrência destes financiamentos, algumas obrigações mencionadas na nota explicativa n° 14.b)
também devem ser mantidas pela Sociedade e suas controladas. Adicionalmente, durante a vigência
destes contratos, a Sociedade deverá manter os seguintes índices financeiros, apurados com base nas suas
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas auditadas:
• 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.
A Sociedade mantém os níveis de covenants requeridos por estes empréstimos. 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. BNDES
A Sociedade e suas controladas possuem financiamentos junto ao BNDES para alguns de seus
investimentos realizados e para capital de giro.
Durante a vigência destes contratos, a Sociedade deverá manter os seguintes níveis de capitalização e de
liquidez corrente, apurados em balanço anual consolidado auditado:
- nível de capitalização: patrimônio líquido / ativo total igual ou superior a 0,30; e
- nível de liquidez corrente: ativo circulante / passivo circulante igual ou superior a 1,3.
A Sociedade mantém os níveis de covenants requeridos por estes empréstimos. 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.
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e. Instituições financeiras
As controladas Oxiteno México S.A. de C.V, Oxiteno Andina, Oxiteno USA LLC e Oxiteno Uruguay
possuem empréstimos para financiamento de investimentos e de capital de giro.

f. Banco do Brasil
A controlada IPP possui empréstimos pré e pós-fixados junto ao Banco do Brasil destinados ao
financiamento para comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos de origem
agropecuária (etanol). A IPP contratou instrumentos de proteção de taxa de juros, convertendo os
encargos dos empréstimos pré-fixados para 99,3% do CDI em média (vide nota explicativa nº 22). A IPP
designa os instrumentos de proteção como hedge de valor justo, desta forma, tanto os empréstimos
quanto os instrumentos de proteção são apresentados pelo seu valor justo calculado desde o início de sua
contratação, sendo as variações no valor justo reconhecidas no resultado.
Os empréstimos têm vencimentos distribuídos conforme abaixo:

Vencimento
jan/14
mar/14
abr/14
mai/14
mai/15
fev/16
mai/16
mai/19

30/06/2013
391.330
241.080
61.444
432.013
435.793
511.313
301.852
786.050

Total

3.160.875

Durante o primeiro e segundo trimestres de 2013, a IPP renegociou empréstimos que venceriam durante
estes períodos, nos valores de principal de R$ 500 milhões e R$ 300 milhões, alterando seus
vencimentos, respectivamente para fevereiro de 2016 e maio de 2016 com taxa pós-fixada de 104,3% do
CDI.
No segundo trimestre de 2013, a IPP captou empréstimo adicional no valor de principal de R$ 800
milhões, com vencimento em maio de 2019 e taxa pós-fixada de 104,0% do CDI.
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g. Debêntures
• Em dezembro de 2012, a controlada IPP efetuou sua primeira emissão pública de debêntures em série
única de 60.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, todas
nominativas e escriturais, cujas principais características são:
Valor nominal unitário:
Vencimento final:
Pagamento do valor nominal:
Remuneração:
Pagamento da remuneração:
Repactuação:

R$ 10.000,00
16 de novembro de 2017
Parcela única no vencimento final
107,9% do CDI
Semestralmente
Não haverá repactuação

• Em março de 2012, a Sociedade efetuou sua quarta emissão de debêntures, em série única de 800
debêntures simples, não conversíveis em ações, de espécie quirografária, cujas principais características
são:
Valor nominal unitário:
Vencimento final:
Pagamento do valor nominal:
Remuneração:
Pagamento da remuneração:
Repactuação:

R$ 1.000.000,00
16 de março de 2015
Parcela única no vencimento final
108,3% do CDI
Anualmente
Não haverá repactuação

h. Nota de crédito à exportação
Em março de 2013, a controlada Oxiteno Nordeste contratou nota de crédito à exportação no montante de
R$ 17,5 milhões, com vencimento em março de 2016 e encargos financeiros pré-fixados de 8% a.a.,
pagos trimestralmente. A Oxiteno Nordeste contratou instrumentos de proteção de taxa de juros,
convertendo os encargos pré-fixados para 93,9% do CDI (vide nota explicativa nº 22). A Oxiteno
Nordeste designou os instrumentos de proteção como hedge de valor justo, desta forma, tanto os
empréstimos quanto os instrumentos de proteção são apresentados pelo seu valor justo calculado desde o
início de sua contratação, sendo as variações de valor justo reconhecidas no resultado.

i. Contratos de arrendamento mercantil financeiro
A controlada Cia. Ultragaz mantém contrato de arrendamento mercantil financeiro relativo à locação de
bases de engarrafamento e vasilhames de GLP com vencimento em abril de 2031.
A controlada Serma – Associação dos Usuários de Equipamentos de Processamento de Dados e Serviços
Correlatos (“Serma”) mantém contratos de arrendamento mercantil financeiro relacionados a
equipamentos de informática, com prazos de 36 meses. A controlada tem a opção de comprar os ativos
por um preço substancialmente mais baixo do que o valor justo à data da opção, e a administração possui
a intenção de exercê-la.
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Os contratos de arrendamento mercantil financeiro de veículos para transporte de combustíveis da
controlada Tropical Transportes Ipiranga Ltda. (“Tropical”) foram encerrados em março e abril de 2013,
tendo a controlada recebido o direito de propriedade definitiva dos veículos.
Os valores do imobilizado e do intangível, líquidos de depreciação e amortização, e do passivo
correspondentes a esses equipamentos, estão abaixo demonstrados:
30/06/2013
Bases de
engarrafamento
e vasilhames de GLP

Equipamentos de
informática

Veículos para
transporte de
combustíveis

Total

Imobilizado e intangível, líquidos
de depreciação e amortização

32.151

498

835

33.484

Financiamento (valor presente)

45.096

188

-

45.284

1.695
43.401

188
-

-

1.883
43.401

Circulante
Não circulante

Os desembolsos futuros (contraprestações), assumidos em decorrência desses contratos, estão
apresentados abaixo:

Até 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos
De 4 a 5 anos
Mais de 5 anos

Equipamentos de
informática

30/06/2013
Veículos para
transporte de
combustíveis

Total

3.949
3.949
3.949
3.949
3.949
50.678

226
-

-

4.175
3.949
3.949
3.949
3.949
50.678

70.423

226

-

70.649

Bases de
engarrafamento
e vasilhames de GLP

As contraprestações acima incluem os valores de Imposto sobre Serviços (“ISS”), a serem pagos em
contraprestações mensais, exceto para os desembolsos referentes às bases de engarrafamento de GLP.
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j. Custos de transação
Os custos de transação incorridos na captação de recursos financeiros foram deduzidos do valor do
instrumento financeiro contratado e apropriados ao resultado de acordo com a taxa efetiva, conforme
abaixo:
Taxa efetiva
do custo de
transação
(% a.a.)
Banco do Brasil (f)
Debêntures (g)
Notas no mercado externo (b)
Outros

Saldo em
31/12/2012

Custos
incorridos

Amortizações

Variação
cambial

Saldo em
30/06/2013

13.315
8.116
3.021
1.435

16.212
-

(5.206)
(1.595)
(506)
(265)

214
23

24.321
6.521
2.729
1.193

25.887

16.212

(7.572)

237

34.764

0,4
0,4
0,2
0,2

Total

O montante a apropriar ao resultado nos próximos exercícios tem a seguinte composição:

Banco do Brasil (f)
Debêntures (g)
Notas no mercado externo (b)
Outros
Total

Até 1
ano

De 1 a
2 anos

De 2 a
3 anos

De 3 a
4 anos

De 4 a
5 anos

Mais de
5 anos

Total

7.868
3.575
1.091
557

3.890
2.810
1.092
332

2.452
53
546
189

2.951
58
86

3.514
25
29

3.646
-

24.321
6.521
2.729
1.193

13.091

8.124

3.240

3.095

3.568

3.646

34.764
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k. Garantias
Os financiamentos estão garantidos por garantias reais no montante de R$ 39.255 em 30 de junho de
2013 e por avais, fianças e notas promissórias no montante de R$ 2.540.277 em 30 de junho de 2013.
Além disso, a Sociedade e suas controladas oferecem avais em cartas de fianças de processos judiciais e
comerciais no montante de R$ 148.852 em 30 de junho de 2013.
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$ 9.007 em 30 de junho de 2013, com vencimentos de até
210 dias. Até 30 de junho de 2013, a Sociedade e suas controladas não sofreram perdas relacionadas a
essas garantias. O valor justo das garantias outorgadas reconhecido em demais contas a pagar no passivo
circulante é de R$ 221 em 30 de junho de 2013, sendo reconhecido no resultado à medida que os clientes
liquidam a sua obrigação com as instituições financeiras.
A Sociedade e suas controladas têm em certos financiamentos 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$ 15 milhões. Em 30 de junho de 2013 não havia casos de inadimplência em relação às
dívidas da Sociedade e de suas controladas.
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15

Fornecedores (Consolidado)
30/06/2013
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros

900.898
85.361
986.259

A Sociedade e suas controladas adquirem combustíveis e GLP da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e de
suas controladas e eteno da Braskem S.A. e da Braskem Qpar S.A. Esses fornecedores possuem
praticamente a totalidade dos mercados destes produtos no Brasil. A Sociedade e suas controladas
dependem da capacidade desses fornecedores de fornecer produtos em tempo hábil e por preços e termos
favoráveis. A perda de algum dos principais fornecedores ou uma redução significativa na disponibilidade
do produto desses fornecedores poderia ter um efeito negativo significativo na Sociedade e suas
controladas. A Sociedade e suas controladas acreditam que os relacionamentos com seus fornecedores são
satisfatórios.

16

Salários e encargos sociais (Consolidado)
30/06/2013

Participação nos lucros, bônus e prêmios
Provisões sobre folha de pagamento
Encargos sociais
Salários e honorários
Benefícios
Outros

60.712
113.713
22.996
8.550
1.225
673
207.869
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17

Obrigações tributárias (Consolidado)
30/06/2013

ICMS
PIS e COFINS
IVA das controladas Oxiteno México,
Oxiteno Andina e Oxiteno Uruguay
ISS
IPI
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Outros

77.758
7.541
9.600
5.106
4.791
2.115
23.044
4.643
134.598

18

Provisão para retirada de tanques (Consolidado)
Esta provisão corresponde à obrigação legal de retirar tanques subterrâneos da Ipiranga localizados em
postos de sua marca após determinado prazo de utilização (vide nota explicativa nº 2.m).
A tabela a seguir indica a movimentação da provisão para retirada de tanques:

Saldo em 31/12/2012
Adições (novos tanques)
Gastos com tanques retirados
Despesa com atualização

70.411
266
(1.787)
2.569

Saldo em 30/06/2013

71.459

Circulante
Não circulante

3.482
67.977
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Receita diferida (Consolidado)
A Sociedade e suas controladas têm reconhecidas as seguintes receitas diferidas:
30/06/2013
Programa de fidelidade Km de Vantagens
Taxa inicial de franquia am/pm

8.562
13.228
21.790

Circulante
Não circulante

13.059
8.731

A Ipiranga possui um programa de fidelidade chamado Km de Vantagens que recompensa os clientes
cadastrados com pontos quando estes compram produtos nos postos Ipiranga ou em seus parceiros. O
cliente pode trocar os pontos, durante o período de um ano, por descontos em produtos e serviços
oferecidos pela Ipiranga e pelos seus parceiros. Os pontos recebidos por clientes da Ipiranga e passíveis de
utilização no parceiro Multiplus Fidelidade e por descontos no posto virtual da Ipiranga na internet
(www.postoipiranganaweb.com.br) são considerados parte da receita de vendas, com base no valor justo
dos pontos emitidos. A receita é diferida considerando a expectativa de resgate dos pontos, e é reconhecida
no resultado quando os pontos são resgatados, momento no qual os custos incorridos também são
reconhecidos no resultado. A receita diferida de pontos não resgatados também é reconhecida no resultado
quando os pontos expiram.
A taxa inicial de franquia relacionada à rede de lojas de conveniência am/pm e recebida pela Ipiranga é
diferida e apropriada ao resultado pelo regime de competência, conforme a essência dos contratos com os
franqueados.
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Patrimônio líquido

a. Capital social
A Sociedade é uma sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas no segmento Novo
Mercado da BM&FBOVESPA e na Bolsa de Nova Iorque (NYSE) através de American Depositary
Receipts (“ADRs”) nível III. O capital social subscrito e integralizado está representado por 544.383.996
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, sendo vedadas as emissões de ações preferenciais e de
partes beneficiárias. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.
A Sociedade está autorizada a aumentar o capital social até o limite de 800.000.000 ações ordinárias,
independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração.
Em 30 de junho de 2013 estavam em circulação no exterior 34.014.797 ações ordinárias na forma de
ADRs.

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 Instruções CVM 10, de
14 de fevereiro de 1980, e 268, de 13 de novembro de 1997. No primeiro semestre de 2013, não houve
recompra de ações.
Em 30 de junho de 2013, 7.971.556 ações ordinárias eram mantidas em tesouraria pela Sociedade,
adquiridas ao custo médio de R$ 14,42.
O preço das ações de emissão da Sociedade em 30 de junho de 2013 na BM&FBOVESPA era de R$
53,12.

c. Reserva de capital
A reserva de capital reflete o ganho com a alienação de ações a preço de mercado para manutenção em
tesouraria nas controladas da Sociedade, ao preço médio de R$ 17,44 por ação. Tais ações foram
utilizadas para concessão de usufruto a executivos dessas controladas, conforme mencionado na nota
explicativa nº 8.c).

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 constituídos por essas controladas.
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e. Reservas de lucros
Reserva legal
Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade apropria 5% do seu lucro líquido anual para
reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser usada para aumento de
capital ou absorção de perdas, porém não pode ser usada para distribuição de dividendos.
Reserva de retenção de lucros
Constituída em exercícios anteriores e destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de
capital, principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos, em
conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
Reserva estatutária para investimentos
Constituída em conformidade com o artigo 194 da Lei das Sociedades por Ações e o artigo 55.c) do
Estatuto Social com a finalidade de preservar a integridade do patrimônio social e reforçar o capital da
Sociedade, permitindo a realização de novos investimentos.

f. Outros resultados abrangentes
Ajustes de avaliação patrimonial
São reconhecidas diretamente no patrimônio líquido, na conta ajustes de avaliação patrimonial, as
diferenças entre o valor justo e o custo amortizado das aplicações financeiras classificadas como
disponíveis para venda. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o
resultado, caso ocorra a liquidação antecipada dos instrumentos financeiros.
Os ganhos e perdas atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por
atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial.
Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassificados para o resultado, caso ocorra a
liquidação do plano de benefícios pós-emprego.
Ajustes acumulados de conversão de moeda estrangeira
A variação de taxas de câmbio sobre os ativos, passivos e resultados de controladas no exterior com (i)
moeda funcional diferente da moeda funcional da Sociedade e (ii) administração própria, é reconhecida
diretamente no patrimônio líquido. Esse efeito acumulado é revertido para o resultado do exercício como
ganho ou perda somente em caso de alienação ou baixa do investimento.
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g. Dividendos
Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 50% do lucro líquido
ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos e juros sobre o capital
próprio propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua
aprovação em assembleia de acionistas.

21

Informações por segmento

A Sociedade possui quatro segmentos de negócios relevantes: distribuição de gás, distribuição de
combustíveis, químico e armazenagem. O segmento de distribuição de gás (Ultragaz) distribui GLP a
consumidores residenciais, comerciais e industriais, principalmente nas Regiões Sul, Sudeste e Nordeste do
País. O segmento de distribuição de combustíveis (Ipiranga) opera na distribuição e venda de gasolina, etanol,
diesel, óleo combustível, querosene, gás natural para veículos, lubrificantes e atividades relacionadas, em
todo território nacional. O segmento químico (Oxiteno) produz óxido de eteno e seus principais derivados e
alcoóis graxos, que são matérias-primas para os segmentos de cosméticos e detergentes, agroquímicos, e de
tintas e vernizes, entre outros. O segmento de armazenagem (Ultracargo) opera terminais para granéis
líquidos, principalmente nas Regiões Sudeste e Nordeste do País. Os segmentos apresentados nas
demonstrações financeiras intermediárias 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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As principais informações financeiras sobre cada um dos segmentos da Sociedade podem ser assim
demonstradas:
30/06/2013
Receita líquida de vendas e serviços:
Ultragaz
1.925.197
Ipiranga
25.159.437
Oxiteno
1.576.016
Ultracargo
161.367
Outros (1)
17.323
Vendas entre segmentos
(35.268)
Total
28.804.072
Vendas entre segmentos:
Ultragaz
Ipiranga
Oxiteno
Ultracargo
Outros (1)
Total

647
15
17.393
17.213
35.268

Receita líquida de vendas e serviços, excluindo vendas entre segmentos:
Ultragaz
1.924.550
Ipiranga
25.159.437
Oxiteno
1.576.001
Ultracargo
143.974
Outros (1)
110
Total
28.804.072

Lucro operacional:
Ultragaz
Ipiranga
Oxiteno
Ultracargo
Outros (1)
Total
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Equivalência patrimonial
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

70.781
690.748
121.389
54.340
2.480
939.738
100.438
(255.282)
(2.042)
782.852
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30/06/2013
Adições ao imobilizado e intangível:
Ultragaz
Ipiranga
Oxiteno
Ultracargo
Outros (1)
Total de adições ao imobilizado e intangível (vide notas
explicativas nº 12 e 13)
Provisão para retirada de tanques (vide nota explicativa nº 18)
Juros capitalizados
Total de investimentos em imobilizado e intangível (fluxo de caixa)

84.437
256.520
53.824
18.246
4.038
417.065
(267)
(3.681)
413.117

30/06/2013
Depreciação e amortização no resultado:
Ultragaz
Ipiranga
Oxiteno
Ultracargo
Outros (1)
Total

66.331
220.471
66.290
23.199
5.946
382.237

30/06/2013
Ativos totais:
Ultragaz
Ipiranga
Oxiteno
Ultracargo
Outros (1)
Total

2.394.911
7.400.685
3.567.855
1.309.981
912.879
15.586.311

(1) A linha “Outros” é formada principalmente pela controladora Ultrapar.
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Informações relativas à área geográfica
Os ativos imobilizados e intangíveis da Sociedade e suas controladas estão localizados no Brasil, exceto
aqueles referentes às plantas da Oxiteno no exterior, conforme demonstrado abaixo:
30/06/2013
México
Venezuela
Uruguai
Estados Unidos

56.358
19.521
48.313
77.246

A Sociedade gera receitas em suas operações no Brasil, no México, na Venezuela e no Uruguai, bem como
através da exportação de produtos a clientes estrangeiros, como apresentado a seguir:
30/06/2013
Receita líquida das vendas:
Brasil
México
Venezuela
Outros países da América Latina
Estados Unidos e Canadá
Extremo Oriente
Europa
Outros
Total

28.337.553
66.784
88.570
164.845
76.174
18.809
32.547
18.790
28.804.072
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22

Riscos e instrumentos financeiros (Consolidado)

Gestão de riscos e instrumentos financeiros - Governança
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 e suas
controladas utilizam e as suas contrapartes. Esses riscos são administrados por meio de políticas de controle,
estratégias específicas e determinação de limites.
A Sociedade possui uma política conservadora de gestão dos recursos, instrumentos e riscos financeiros
aprovada pelo seu Conselho de Administração (“Política”). De acordo com a Política, a administração
financeira tem como principais objetivos preservar o valor e a liquidez dos ativos financeiros e garantir
recursos financeiros para o bom andamento dos negócios, incluindo suas expansões. Os principais riscos
financeiros considerados na Política são riscos de moedas, juros, crédito e seleção de instrumentos
financeiros. A governança da gestão dos riscos e instrumentos financeiros segue a segregação de
responsabilidades abaixo:
•
•

•
•
•

A execução da gestão dos recursos, instrumentos e riscos financeiros é feita pela diretoria financeira,
através da tesouraria, com acompanhamento das áreas fiscal e contábil.
A supervisão e monitoramento do cumprimento dos princípios, diretrizes e parâmetros da Política é
de responsabilidade do Comitê de Riscos e Aplicações Financeiras, composto por membros da
Diretoria Executiva da Sociedade (“Comitê”). O Comitê se reúne regularmente e tem como
atribuições, entre outras, a discussão e acompanhamento das estratégias financeiras, das exposições
existentes e das operações relevantes que envolvam aplicação, captação de recursos ou mitigação de
riscos. O Comitê monitora mensalmente os parâmetros de risco estabelecidos pela Política através de
um mapa de acompanhamento.
As alterações da Política ou revisões dos seus parâmetros são sujeitas à aprovação do Conselho de
Administração da Sociedade.
O contínuo aprimoramento da Política é responsabilidade conjunta do Conselho de Administração,
do Comitê e da diretoria financeira.
A auditoria interna audita o cumprimento dos parâmetros da Política.
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Risco de moedas
A maior parte das operações da Sociedade e suas controladas se localiza no Brasil e, portanto, a moeda de
referência para a gestão do risco de moedas é o Real. A gestão do risco de moedas é guiada pela neutralidade
de exposições cambiais e considera os riscos transacional, contábil e operacional da Sociedade e suas
controladas às mudanças nas taxas de câmbio. A Sociedade considera como suas principais exposições
cambiais os ativos e passivos em moeda estrangeira e o fluxo de curto prazo das vendas líquidas em moeda
estrangeira da Oxiteno.
A Sociedade e suas controladas utilizam instrumentos de proteção cambial (principalmente entre o Real e o
dólar norte-americano) disponíveis no mercado financeiro para proteger seus ativos, passivos, recebimentos e
desembolsos em moeda estrangeira, com o objetivo de reduzir os efeitos da variação cambial em seus
resultados e fluxo de caixa em Reais, dentro dos limites de exposição de sua Política. Tais instrumentos de
proteção cambial possuem montantes, prazos e índices substancialmente equivalentes aos dos ativos,
passivos, recebimentos e desembolsos em moeda estrangeira aos quais se encontram vinculados. Estão
demonstrados a seguir os ativos e passivos em moeda estrangeira, convertidos para Reais em 30 de junho de
2013:
Ativos e passivos em moeda estrangeira
em milhões de Reais
Ativos em moeda estrangeira
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras em moeda estrangeira
(exceto instrumentos de proteção)
Contas a receber de clientes no exterior, líquidas de provisão para perda
Investimentos em controladas no exterior (ativos não-monetários líquidos
de passivos não-monetários)

30/06/2013

394,7
185,3
353,2
933,2

Passivos em moeda estrangeira
Financiamentos em moeda estrangeira
Contas a pagar decorrentes de importações, líquidas de adiantamentos a
fornecedores estrangeiros

(1.247,2)
(57,7)
(1.304,9)

Saldo (bruto) da ponta em moeda estrangeira de instrumentos de proteção cambial

484,8

Posição líquida ativa – total

113,1
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Análise de sensibilidade dos ativos e passivos em moeda estrangeira
A tabela abaixo demonstra o efeito da variação cambial nos diferentes cenários, com base na posição de R$
113,1 milhões ativa em moeda estrangeira:

em milhões de Reais

(1) Efeito no resultado
(2) Efeito no patrimônio líquido
(1) + (2)

(3) Efeito no resultado
(4) Efeito no patrimônio líquido
(3) + (4)

Risco

Depreciação do Real
Efeito

Apreciação do Real
Efeito

Cenário I
10%

Cenário II Cenário III
25%
50%

(6,2)
17,5
11,3

(15,4)
43,7
28,3

(30,8)
87,4
56,6

6,2
(17,5)
(11,3)

15,4
(43,7)
(28,3)

30,8
(87,4)
(56,6)

O ganho (perda) reconhecido diretamente no patrimônio líquido na conta de ajustes acumulados de conversão
decorre das variações cambiais sobre o patrimônio líquido das subsidiárias no exterior (vide nota explicativa
nº 2.r).

Risco 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 mantidas principalmente em operações vinculadas ao CDI, conforme divulgado na nota
explicativa nº 4. As captações são principalmente oriundas de financiamentos do Banco do Brasil, BNDES e
outros órgãos de fomento, debêntures e captações em moeda estrangeira, conforme divulgado na nota
explicativa nº 14.
A Sociedade não gerencia ativamente os riscos associados a alterações no patamar das taxas de juros,
procurando manter seus ativos e passivos financeiros de juros em taxas flutuantes. Em 30 de junho de 2013 a
Sociedade e suas controladas possuíam instrumentos financeiros derivativos de taxa de juros vinculados a
empréstimos nacionais, trocando os juros de certas dívidas de pré-fixados para taxa flutuante (CDI).
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Estão demonstrados a seguir os ativos e passivos financeiros, expostos a taxas de juros pós-fixadas em 30 de
junho de 2013:

CDI
Equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Saldo (bruto) da ponta ativa dos instrumentos de proteção cambial - CDI
Financiamentos e debêntures
Saldo (bruto) da ponta passiva dos instrumentos de proteção cambial - CDI
Saldo (bruto) da ponta passiva dos instrumentos de taxas de juros préfixada para CDI

Nota
explicativa

30/06/2013

4
4
22
14
22

1.959.385
664.122
26.479
(3.709.556)
(448.368)

22

(809.289)
(2.317.227)

Posição líquida passiva em CDI
TJLP
Empréstimos e financiamentos - TJLP
Posição líquida passiva em TJLP

14

(691.076)
(691.076)

22
14

310.713
(351.529)
(40.816)

14

(24.352)
(24.352)

LIBOR
Saldo (bruto) da ponta ativa dos instrumentos de proteção cambial - LIBOR
Empréstimos e financiamentos - LIBOR
Posição líquida passiva em LIBOR
TIIE
Empréstimos e financiamentos – TIIE
Posição líquida passiva em TIIE
Posição líquida passiva total

(3.073.471)
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Análise de sensibilidade dos riscos de juros flutuantes

A tabela abaixo demonstra a despesa e a receita incremental que teria sido reconhecida no resultado
financeiro de 30 de junho de 2013, devido aos efeitos da variação das taxas de juros flutuantes nos
diferentes cenários:

em milhões de Reais

Risco

Cenário I Cenário II Cenário III
10%
25%
50%

Exposição a juros flutuantes
Efeito nos juros dos equivalentes de caixa e das
aplicações financeiras

Elevação CDI

6,9

17,1

34,1

Efeito no resultado das pontas ativas em CDI dos
instrumentos de proteção cambial

Elevação CDI

0,1

0,1

0,3

Elevação CDI

(9,3)

(23,3)

(46,6)

Elevação CDI

(6,3)

(15,6)

(31,3)

(8,6)

(21,7)

(43,5)

(1,7)

(4,2)

(8,4)

(1,7)

(4,2)

(8,4)

Efeito nos juros da dívida
Efeito no resultado das pontas passivas em CDI dos
instrumentos de proteção a dívidas
Despesa incremental
Efeito nos juros da dívida

Elevação TJLP

Despesa incremental
Efeito no resultado das pontas ativas em LIBOR dos
instrumentos de proteção cambial

Elevação LIBOR

0,2

0,5

1,0

Efeito nos juros da dívida

Elevação LIBOR

(0,1)

(0,2)

(0,3)

0,1

0,3

0,7

(0,1)

(0,1)

(0,3)

(0,1)

(0,1)

(0,3)

Receita incremental
Efeito nos juros da dívida
Despesa incremental

Elevação TIIE
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Risco de crédito
Os instrumentos financeiros que sujeitam a Sociedade e suas controladas a riscos de crédito da contraparte
são representados, basicamente, pelas disponibilidades (caixa e bancos), aplicações financeiras, instrumentos
de proteção e contas a receber.
Risco de crédito de instituições financeiras - Tal risco decorre da incapacidade de instituições financeiras
cumprirem suas obrigações financeiras com a Sociedade ou suas controladas por insolvência. A Sociedade e
suas controladas executam regularmente análise de crédito das instituições nas quais mantêm
disponibilidades, aplicações financeiras e instrumentos de proteção através de diversas metodologias que
avaliam liquidez, solvência, alavancagem, qualidade da carteira, etc. As disponibilidades, aplicações
financeiras e instrumentos de proteção são mantidos somente em instituições com histórico de sólida posição
de crédito, privilegiando segurança e solidez. O volume de disponibilidades, aplicações financeiras e
instrumentos de proteção são objeto de limites máximos por instituição, requerendo, portanto, diversificação
de contraparte.
Risco de crédito de governos - A Política da Sociedade permite aplicação em títulos públicos federais de
países classificados como grau de investimento AAA ou Aaa por agências de risco especializadas e em títulos
do governo brasileiro. O volume de aplicações financeiras é objeto de limites máximos por país, requerendo,
portanto, diversificação de contraparte.
Risco de crédito de clientes - Tais riscos são administrados por cada unidade de negócio através de critérios
específicos de aceitação de clientes e análise de crédito, além de serem mitigados pela diversificação de
vendas. Nenhum cliente individual ou grupo representa mais de 10% da receita total.
A Sociedade manteve as seguintes provisões para perdas nas contas a receber:
30/06/2013
Ipiranga
Ultragaz
Oxiteno
Ultracargo
Total

119.011
16.283
2.136
2.579
140.009

65

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
Risco de liquidez
As principais fontes de liquidez da Sociedade e suas controladas derivam (i) do saldo de caixa e aplicações
financeiras, (ii) do fluxo de caixa gerado por suas operações e (iii) de empréstimos. A Sociedade e suas
controladas acreditam que essas fontes são adequadas para atender aos seus atuais usos de fundos, o que
inclui, mas não se limita a, capital de giro, capital de investimento, amortização de dívidas e pagamento de
dividendos.
A Sociedade e suas controladas examinam, de tempos em tempos, oportunidades de aquisições e
investimentos. Consideram diferentes tipos de investimentos, tanto diretamente quanto através de “joint
ventures”, ou empresas coligadas, e financiam esses investimentos com o caixa gerado pelas suas operações,
com captação de dívida, com aporte de capital, ou pela combinação desses métodos.
A Sociedade e suas controladas acreditam possuir capital de giro suficiente para atender a suas necessidades
atuais. O endividamento bruto a vencer nos próximos 12 meses, incluindo juros estimados sobre
financiamento totaliza R$ 1.800,3 milhões. Adicionalmente, o plano de investimentos para 2013 totaliza R$
1.426 milhões. Em 30 de junho de 2013, a Sociedade e suas controladas possuíam R$ 3.084,7 milhões em
caixa, equivalentes de caixa e em aplicações financeiras de curto prazo (para informações quantitativas, vide
notas explicativas nº 4 e 14).
A tabela abaixo apresenta um resumo dos passivos financeiros em 30 de junho de 2013 da Sociedade e suas
controladas, por faixas de vencimento. Os valores divulgados nesta tabela são os fluxos de caixa não
descontados contratados, portanto esses valores podem ser diferentes dos saldos em 30 de junho de 2013 no
balanço patrimonial.
Passivos financeiros
Financiamentos e juros
estimados sobre
financiamentos (1) (2)
Instrumentos de proteção (3)
Fornecedores

Total

8.590,7
45,1
986,3

Menos de 1 ano

1.800,3
18,4
986,3

Entre 1 e 3 anos

4.032,0
25,4
-

em milhões de Reais
Entre 3 e 5 anos Mais de 5 anos

1.128,7
1,3
-

1.629,7
-

(1) Para calcular os juros estimados sobre financiamentos utilizamos algumas premissas macroeconômicas, incluindo, na
média para o período: (i) CDI de 10,52%, (ii) taxa de câmbio do Real frente ao dólar de R$ 2,31 em 2013, R$ 2,50 em
2014, R$ 2,74 em 2015, R$ 2,96 em 2016 e R$ 3,15 em 2017 (iii) TJLP de 5,0% e (iv) IGP-M de 4,9% em 2013, 5,6%
em 2014, 5,5% em 2015, 5,5% em 2016 e 5,5% em 2017(fonte: BM&FBOVESPA, Boletim Focus e instituições
financeiras).
(2) Inclui pagamentos de juros estimados sobre a dívida de curto e longo prazo até os respectivos pagamentos.
(3) Os instrumentos de proteção foram estimados com base nos contratos futuros de dólar norte-americano e na curva
futura do contrato DI x Pré, cotados na BM&FBOVESPA em 28 de junho de 2013, e na curva futura de LIBOR (BBA –
British Bankers Association) em 28 de junho de 2013. Na tabela acima foram considerados apenas os instrumentos de
proteção com resultado negativo projetado no instante da liquidação.
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Gestão de capital
A Sociedade administra sua estrutura de capital com base em indicadores e benchmarks. Os indicadoreschave relacionados ao objetivo de gestão da estrutura de capital são o custo médio ponderado do capital,
endividamento líquido / LAJIDA, índice de cobertura de juros e relação dívida / patrimônio líquido. O
endividamento líquido é formado pelo caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras (vide nota
explicativa nº 4) e empréstimos e financiamentos, incluindo debêntures (vide nota explicativa nº 14). A
Sociedade pode alterar sua estrutura de capital conforme as condições econômico-financeiras, visando
otimizar sua alavancagem financeira e sua gestão de dívida. A Sociedade procura também melhorar o seu
retorno sobre capital empregado através da implementação de uma gestão eficiente de capital de giro e de um
programa seletivo de investimentos.
Seleção e utilização de instrumentos financeiros
Na seleção de aplicações financeiras e instrumentos de proteção são analisados os retornos estimados, riscos
envolvidos, liquidez, metodologia de cálculo do valor contábil e do valor justo e documentação aplicável ao
instrumento financeiro. Os instrumentos financeiros utilizados para a gestão dos recursos financeiros
disponíveis da Sociedade e suas controladas visam preservar valor e liquidez.
A Política prevê a utilização de instrumentos financeiros derivativos somente para a cobertura de riscos
identificados e em montantes compatíveis com o risco (limitado a 100% do risco identificado). Os riscos
identificados na Política estão descritos nas seções acima nesta nota explicativa e, portanto, são objeto da
gestão de risco. De acordo com a Política, a Sociedade e suas controladas podem utilizar contratos a termo,
swaps, opções e contratos futuros para a gestão de riscos identificados. Instrumentos alavancados em
derivativos não são permitidos. Como a utilização de instrumentos financeiros derivativos é limitada à
cobertura de riscos identificados, a Sociedade e suas controladas utilizam a terminologia “instrumentos de
proteção” quando se referem a instrumentos financeiros derivativos.
Conforme mencionado na seção Gestão de riscos e instrumentos financeiros – Governança desta nota
explicativa, o Comitê monitora mensalmente a aderência aos parâmetros de risco estabelecidos pela Política,
através de um mapa de acompanhamento de riscos, incluindo a utilização de instrumentos de proteção. Em
adição, a auditoria interna audita o cumprimento dos parâmetros da Política.
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A tabela abaixo sumariza a posição dos instrumentos de proteção contratados pela Sociedade e suas
controladas:

Contraparte

Valor de referência
1
(nocional)
Vencimento

Valor justo

Valores a pagar ou a
receber no período
(30/06/2013)

30/06/2013

Valor a
receber

Valor a
pagar

R$ milhões

R$ milhões

R$ milhões

310,7
202,5
(448,4)
64,8

310,7
202,5
513,2

448,4
448,4

-

26,4
(28,3)
(1,9)

26,4
26,4

28,3
28,3

R$ 617,5
R$ (617,5)
-

891,1
(809,3)
81,8

891,1
891,1

809,3
809,3

144,7
(18,6)
126,1

1.430,7
(18,6)
1.412,1

1.286,0
1.286,0

30/06/2013
Instrumentos de proteção
a – Swaps cambiais ativos em dólares norteamericanos
Ativos em dólares norte-americanos (LIBOR)
Ativos em dólares norte-americanos (Pré)
Passivo em taxa de juros CDI
Resultado acumulado

Bradesco, BTMU,
Citibank,HSBC,
Itaú, JP Morgan,
Santander

b – Swaps cambiais passivos em dólares norteamericanos + CUPOM
Ativo em taxa de juros CDI
Passivo em dólares norte-americanos
Resultado acumulado
c – Swap de juros em Reais
Ativo em taxa de juros pré-fixada
Passivo em taxa de juros CDI
Resultado acumulado

Bradesco, HSBC,
Itaú

Banco do Brasil, Itaú

Resultado acumulado total bruto
Imposto de renda
Resultado acumulado total líquido
Resultado acumulado positivo (vide nota
explicativa nº 4)
Resultado acumulado negativo (vide nota
explicativa nº 14)
1

jul/2013 a
abr/2017

jul/2013 a
ago/2013

mai/2014 a
mar/2016

US$ 140,0
US$ 89,0
US$ (229,0)
-

US$ 12,7
US$ (12,7)

130,2
(4,1)

Em milhões. Moeda conforme indicado.

Todas as operações acima citadas foram devidamente registradas na CETIP S.A.
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Estão descritos abaixo os instrumentos de proteção existentes em 30 de junho de 2013, de acordo com sua
categoria, risco e estratégia de atuação:
a - Proteção à exposição cambial de passivos em moeda estrangeira - O objetivo destes contratos é (i)
compensar o efeito da variação cambial de dívidas ou compromissos firmes em dólares norte-americanos,
transformando-os em dívidas ou compromissos firmes em Reais indexados ao CDI e (ii) transformar uma
aplicação financeira indexada ao CDI dada em garantia de empréstimo em dólar, em aplicação financeira
indexada ao dólar. Em 30 de junho de 2013, a Sociedade e suas controladas possuíam contratos de swap em
aberto que totalizavam US$ 229,0 milhões de principal com posição passiva, na média a 106,2% do CDI,
sendo US$ 89,0 milhões, com posição ativa a US$ + 4,8% a.a. e US$ 140,0 milhões com posição ativa a US$
+ LIBOR + 1,0% a.a.
b - Proteção à exposição cambial operacional - O objetivo destes contratos é igualar, no prazo do ciclo
operacional, a taxa de câmbio do faturamento das controladas Oleoquímica, Oxiteno S.A. e Oxiteno Nordeste
à taxa de câmbio do custo de suas principais matérias-primas. Em 30 de junho de 2013, estes contratos de
swap totalizavam US$ 12,7 milhões e tinham na média uma posição ativa a 74,4% do CDI e passiva a US$ +
0,0% a.a.
c - Proteção à taxa de juros fixa em empréstimo nacional – O objetivo destes contratos é transformar a taxa de
juros de empréstimos contratados em Reais de fixa para flutuante. Em 30 de junho de 2013 estes contratos de
swap totalizavam R$ 617,5 milhões de valor nocional e, na média, tinham uma posição ativa em 12,0% a.a. e
passiva a 99,1% do CDI.
Contabilidade de proteção (hedge accounting)
A Sociedade e suas controladas verificam, ao longo de toda a duração do hedge, a eficácia de seus
instrumentos financeiros derivativos, bem como suas alterações de valor justo. A Sociedade e suas
controladas designam como hedge de valor justo instrumentos financeiros derivativos utilizados para
compensar variações decorrentes de mudanças de taxas de juros e câmbio, no valor de mercado de dívidas
contratadas em Reais e dólares norte-americanos.
Em 30 de junho de 2013 os instrumentos de proteção de taxa de juros totalizavam R$ 617,5 milhões de valor
nocional referentes ao principal dos empréstimos pré-fixados em Reais, sendo reconhecida no resultado em
2013 uma despesa de R$ 18,7 milhões referente ao resultado dos instrumentos de proteção, uma receita de R$
54,5 milhões referente ao ajuste de valor justo da dívida e uma despesa de R$ 80,3 milhões referente a
apropriação de juros da dívida, transformando o custo médio efetivo das operações em 99,1% do CDI.
Em 30 de junho de 2013, os instrumentos de proteção de taxa de câmbio designados como hedge de valor
justo totalizavam US$ 80,0 milhões de valor nocional, sendo reconhecida no resultado em 2013, uma receita
de R$ 9,4 milhões referente ao resultado dos instrumentos de proteção, uma despesa de R$ 0,7 milhão
referente ao ajuste de valor justo da dívida e uma despesa de R$ 14,8 milhões referente a resultado financeiro
da dívida, transformando o custo médio efetivo da operação em 104,1% do CDI (vide nota explicativa nº
14.c.1).
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Ganhos (perdas) de instrumentos de proteção
A tabela abaixo sumariza os valores dos ganhos (perdas) registrados em 30 de junho de 2013 que afetaram a
demonstração de resultado e o patrimônio líquido da Sociedade e suas controladas:

30/06/2013
R$ milhões
Resultado
Patrimônio
líquido
a - Swaps cambiais ativos em dólares norte-americanos (i) e (ii)
b - Swaps cambiais passivos em dólares norte-americanos
c - Swaps de juros em Reais (iii)
Total

(12,6)
(1,7)
35,7

-

21,4

-

A tabela acima: (i) não considera o efeito da variação cambial nos swaps cambiais ativos em dólares norteamericanos, quando tal efeito é compensado no resultado do objeto protegido (dívida), (ii) considera o efeito
da designação dos hedges cambiais e (iii) considera o efeito da designação dos hedges de juros em Reais.
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Valor justo dos instrumentos financeiros
Os valores justos e os saldos contábeis dos instrumentos financeiros, incluindo os instrumentos de proteção
cambial e de juros, em 30 de junho de 2013 estão demonstrados a seguir:

Categoria

Nota
explicativa

30/06/2013
Valor
Valor
Contábil
justo

Ativos financeiros:
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
Títulos e fundos de renda fixa em
moeda nacional
Títulos e fundos de renda fixa em
moeda estrangeira
Aplicações financeiras
Títulos e fundos de renda fixa em
moeda nacional
Títulos e fundos de renda fixa em
moeda nacional
Títulos e fundos de renda fixa em
moeda estrangeira
Instrumentos de proteção cambial e
de juros

Empréstimos e
recebíveis
Mens. ao valor justo
através do resultado
Mens. ao valor justo
através do resultado

4
4

96.332

96.332

1.959.385

1.959.385

4

4.444

4.444

Disponível para venda
Mantidos até o
vencimento

4

653.504

653.504

4

10.618

10.618

Disponível para venda
Mens. ao valor justo
através do resultado

4

334.682

334.682

4

130.244

130.244

3.189.209

3.189.209

14

1.058.668

1.058.668

14

4.254.558

4.301.630

14

1.416.487

1.408.620

14

45.284

45.284

14

4.071

4.071

6.779.068

6.818.273

Total
Passivos financeiros:
Financiamentos
Financiamentos
Debêntures
Arrendamento mercantil financeiro
Instrumentos de proteção cambial e
de juros
Total

Mens. ao valor justo
através do resultado
Mens. pelo custo
amortizado
Mens. pelo custo
amortizado
Mens. pelo custo
amortizado
Mens. ao valor justo
através do resultado
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O valor justo dos instrumentos financeiros, incluindo os instrumentos de proteção cambial e juros, foi
determinado conforme descrito a seguir:
•
•
•
•

Os saldos em caixa e bancos têm seus valores justos idênticos aos saldos contábeis.
As aplicações financeiras em fundos de investimentos estão valorizadas pelo valor da cota do fundo
na data das demonstrações financeiras intermediárias, que corresponde ao seu valor justo.
As aplicações financeiras em CDBs (Certificado de Depósito Bancário) e instrumentos similares
possuem liquidez diária com recompra na “curva do papel” e, portanto, a Sociedade entende que seu
valor justo corresponde ao seu valor contábil.
Para cálculo do valor justo das notas no mercado externo da LPG (vide nota explicativa nº 14.b) é
utilizado o preço observado destes títulos em mercado ativo.

O valor justo de outras aplicações financeiras, instrumentos de proteção e financiamentos foi apurado através
de metodologias de cálculo comumente utilizadas para marcação a mercado, que consistem em calcular os
fluxos de caixa futuros associados a cada instrumento contratado, trazendo-os a valor presente pelas taxas de
mercado em 30 de junho de 2013. Para alguns casos, onde não há mercado ativo para o instrumento
financeiro, a Sociedade e suas controladas podem utilizar-se de cotações fornecidas pelas contrapartes das
operações.
A interpretação dos dados de mercado quanto à escolha de metodologias de cálculo do valor justo exige
considerável julgamento e estabelecimento de estimativas para se chegar a um valor considerado adequado
para cada situação. Consequentemente, as estimativas apresentadas podem não indicar, necessariamente, os
montantes que poderão ser obtidos no mercado corrente.
Os instrumentos financeiros foram classificados como empréstimos e recebíveis ou passivos financeiros
mensurados ao custo amortizado, com exceção de (i) todos os instrumentos de proteção cambial e de juros,
que estão mensuradas ao valor justo por meio do resultado, (ii) aplicações financeiras classificadas como
mensurados a valor justo através do resultado, (iii) aplicações financeiras classificadas como disponíveis para
venda, que são mensuradas ao valor justo através de outros resultados abrangentes (vide nota explicativa nº
4), (iv) financiamentos mensurados ao valor justo por meio do resultado (vide nota explicativa nº 14) e (v)
garantias de clientes que possuem vendor (vide nota explicativa nº 14.k), que estão mensuradas ao valor justo
por meio do resultado. As aplicações financeiras classificadas como mantidas até o vencimento estão
mensuradas pelo custo amortizado. Caixa, bancos e contas a receber de clientes estão classificados como
empréstimos e recebíveis. Fornecedores e demais contas a pagar estão classificados como passivos
financeiros mensurados pelo custo amortizado.
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Hierarquia de valor justo dos instrumentos financeiros no balanço patrimonial
Os instrumentos financeiros reconhecidos a valor justo no balanço patrimonial são classificados de acordo
com as seguintes categorias:
(a) Nível 1 - preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos idênticos ou passivos;
(b) Nível 2 - inputs diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indiretamente (derivados dos preços); e
(c) Nível 3 - inputs para o ativo ou passivo que não são baseados em variáveis observáveis de mercado
(inputs não observáveis).
A tabela abaixo demonstra em resumo os ativos financeiros e passivos financeiros mensurados a valor justo
no balanço patrimonial da Sociedade e de suas controladas em 30 de junho de 2013:

Categoria
Ativos financeiros:
Equivalentes de caixa
Títulos e fundos de renda fixa em moeda
nacional
Títulos e fundos de renda fixa em moeda
estrangeira
Aplicações financeiras
Títulos e fundos de renda fixa em moeda
nacional
Títulos e fundos de renda fixa em moeda
estrangeira
Instrumentos de proteção cambial e de juros

Mens. ao valor justo
através do resultado
Mens. ao valor justo
através do resultado

Nota
explicativa 30/06/2013

Nível 1

1.959.385

1.959.385

4.444

4.444

4
4

Nível 2

Nível 3

-

-

-

-

Disponível para venda

4

653.504

653.504

-

-

Disponível para venda
Mens. ao valor justo
através do resultado

4

334.682

87.156

247.526

-

4

130.244

-

130.244

-

3.082.259

2.704.489

377.770

-

Total
Passivos financeiros:
Financiamentos
Instrumentos de proteção cambial e de juros
Total

Mens. ao valor justo
através do resultado
Mens. ao valor justo
através do resultado

14
14

1.058.668
4.071
1.062.739

-

1.058.668

-

4.071

-

1.062.739

-
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Análise de sensibilidade
A Sociedade e suas controladas utilizam-se de instrumentos financeiros derivativos somente para a proteção
de riscos identificados e em montantes compatíveis com o risco (limitado a 100% do risco identificado).
Desta forma, para fins de análise de sensibilidade, conforme exigida pela Instrução CVM nº 475/08, para
riscos de mercado originados por instrumentos financeiros, a Sociedade analisa conjuntamente o instrumento
de proteção e o objeto de proteção, conforme demonstrado nos quadros abaixo.
Para a análise de sensibilidade dos instrumentos de proteção cambial, a administração adotou como cenário
provável as taxas de câmbio Real/dólar norte-americano para o vencimento de cada derivativo, utilizando os
contratos futuros de dólar norte-americano, cotados na BM&FBOVESPA em 28 de junho de 2013. Como
referência, a taxa de câmbio para o último vencimento de instrumentos de proteção cambial é de R$ 3,02 no
cenário provável. Os cenários II e III foram estimados com uma apreciação ou depreciação adicional de 25%
e 50% do Real em relação ao cenário provável, respeitando o risco ao qual o objeto protegido está exposto.
Com base nos saldos dos instrumentos de proteção e dos objetos protegidos em 30 de junho de 2013, foram
substituídas as taxas de câmbio e calculadas as variações entre o novo saldo em Reais e o saldo em Reais em
30 de junho de 2013 em cada um dos três cenários. A tabela abaixo demonstra a variação dos valores dos
principais instrumentos derivativos e seus objetos de proteção, considerando-se as variações da taxa de
câmbio nos diferentes cenários:

Risco
Swaps cambiais ativos em dólares norteamericanos
(1) Swaps dólar norte-americano/Real
(2) Dívidas/compromissos firmes em dólar
(1)+(2)
Swaps cambiais passivos em dólares norteamericanos
(3) Swaps Real/dólar norte-americano
(4) Margem bruta da Oxiteno
(3)+(4)

Apreciação
do dólar
Efeito líquido

Depreciação do
dólar
Efeito líquido

Cenário I
(Provável)

Cenário II

Cenário III

89.141
(89.133)
8

238.531
(238.535)
(4)

387.921
(387.936)
(15)

(285)
285
-

6.809
(6.809)
-

13.902
(13.902)
-
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Para a análise de sensibilidade dos instrumentos de proteção à taxa de juros em Reais, a Sociedade utilizou a
curva futura do contrato DI x Pré da BM&FBOVESPA em 28 de junho de 2013 para os vencimentos de cada
swap e de cada dívida (objeto de proteção), para fins de definição do cenário provável. Os cenários II e III
foram estimados com uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, da estimativa de taxa pré-fixada do
cenário provável.
Com base nos três cenários de taxas de juros em Reais a Sociedade estimou os valores de suas dívidas e dos
instrumentos de proteção conforme o risco que está sendo protegido (variações nas taxas de juros pré-fixadas
em Reais), levando-os a valor futuro pelas taxas contratadas e trazendo-os a valor presente pelas taxas de
juros dos cenários projetados. O resultado está demonstrado na tabela abaixo:

Risco
Swap de taxa de juros (em Reais)
(1) Swap taxa fixa - CDI
(2) Dívida a taxa fixa
(1)+(2)

Redução da taxa
pré-fixada
Efeito líquido

Cenário I
(Provável)

Cenário II

Cenário III

-

29.345
(29.345)
-

60.550
(60.549)
1
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23

Provisões, contingências e compromissos (Consolidado)

a. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
A Sociedade e suas controladas são partes em ações tributárias, cíveis e trabalhistas em andamento e
estão discutindo estas questões tanto na esfera administrativa quanto na judicial, as quais, quando
aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as perdas decorrentes destes
processos são estimadas e atualizadas pela administração, baseada na opinião dos departamentos jurídicos
da Sociedade e de seus assessores legais externos.
O quadro a seguir demonstra a composição das provisões por natureza e sua movimentação:

Saldo em
31/12/2012

Adições

Baixas

Atualizações

Saldo em
30/06/2013

IRPJ e CSLL
PIS e COFINS
ICMS
INSS
Cíveis
Trabalhistas
Outras

305.815
82.938
62.491
12.789
91.242
44.186
1.016

15.464
728
93
8.688
3.132
80

(641)
(17.422)
(3.606)
(2.537)
-

7.648
2.070
1.145
333
31

328.286
85.008
46.942
13.215
96.324
44.781
1.127

Total

600.477

28.185

(24.206)

11.227

615.683

Circulante
Não circulante

49.514
550.963

Provisões

53.017
562.666

Algumas das provisões acima apresentadas possuem depósitos judiciais a elas relacionados no montante
de R$ 423.637 em 30 de junho de 2013.
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b. Processos tributários
Provisões
Em 7 de outubro de 2005, as controladas Cia. Ultragaz e Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. (“Bahiana”)
ingressaram com mandado de segurança e obtiveram liminar para suportar a compensação de créditos de
PIS e COFINS sobre compras de GLP com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal, notadamente IRPJ e CSLL. A decisão foi confirmada em sentença favorável de 1ª instância em
16 de maio de 2008. Nos termos da liminar obtida, as controladas vêm realizando o depósito judicial
desses débitos, cujo saldo totaliza R$ 308.042 em 30 de junho de 2013 e constituindo passivo
correspondente para esse fim.
A controlada IPP possui provisão para processo de IRPJ e CSLL referente a inconstitucionalidade da Lei
nº 9.316/96, a qual tornou indedutível a CSLL na base de cálculo do IRPJ, no montante de R$ 19.420 em
30 de junho de 2013.
As controladas Oxiteno S.A., Oxiteno Nordeste, Cia. Ultragaz, Tequimar, Tropical, Empresa Carioca de
Produtos Químicos S.A. (“EMCA”) e IPP possuem mandados de segurança objetivando a exclusão do
ICMS na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. A Oxiteno Nordeste e a IPP obtiveram
liminares e efetuaram depósitos judiciais dos valores questionados, bem como constituíram a respectiva
provisão no montante de R$ 83.668 em 30 de junho de 2013.
A controlada Oxiteno S.A. aderiu à anistia instituída pelo Decreto nº 58.811/2012 do Estado de São Paulo
para quitar débito referente a autuação sofrida sob alegação de crédito indevido de ICMS sobre notas
fiscais de retorno simbólico de matérias-primas enviadas para industrialização na controlada Oxiteno
Nordeste. O valor provisionado de R$ 15.364 foi pago em abril de 2013.
A controlada IPP e suas controladas possuem provisões relativas a ICMS referentes, principalmente, a:
(a) autuações por vendas interestaduais de combustíveis para clientes industriais sem tributação do ICMS,
em virtude da interpretação do disposto no artigo 2º da LC 87/96, R$ 12.289 em 30 de junho de 2013; e
(b) exigência de ICMS sob a fundamentação comum de falta de recolhimento, sendo diversas as razões
que ensejaram os lançamentos fiscais e para os quais a contraprova não é evidente, R$ 18.570 em 30 de
junho de 2013.

77

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias de
propósito específico da controladora e consolidadas
(Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

Passivos contingentes
Os principais processos fiscais da controlada IPP e suas controladas que apresentam risco de perda
avaliado como possível, e que com base nesta avaliação não se encontram provisionados nas
demonstrações financeiras intermediárias, referem-se ao ICMS e são relativos, principalmente, a: (a)
exigência de estorno proporcional de créditos de ICMS referentes a aquisições de álcool hidratado, uma
vez que o produto era revendido por preço inferior ao de compra em virtude do PROÁLCOOL, programa
do Governo Federal de incentivo à produção que determinava a antecipação do subsídio financeiro pelas
distribuidoras aos usineiros e seu posterior ressarcimento pelo DNC (atual Agência Nacional de Petróleo
– ANP), R$ 108.752 em 30 de junho de 2013; (b) crédito alegadamente indevido, em razão da empresa
ter tomado créditos de ICMS na escrita fiscal, em relação aos quais o Fisco entende, erroneamente, não
ter havido comprovação de sua origem, R$ 29.105 em 30 de junho de 2013; (c) autuações por suposta
falta de recolhimento do imposto, R$ 24.282 em 30 de junho de 2013; (d) autos de infração lavrados em
Ourinhos/SP relativos a operações de devolução de empréstimo de álcool anidro efetuadas com
diferimento do imposto, R$ 38.662 em 30 de junho de 2013; (e) autuações no Estado do Rio de Janeiro
exigindo o estorno de créditos de ICMS gerados 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$ 16.927 em 30 de junho de 2013; (f) glosa de créditos de ICMS tomados na escrituração de
notas fiscais consideradas inidôneas, embora o entendimento do STJ seja no sentido de que é possível a
tomada de crédito pelo adquirente mesmo que haja vício no documento do vendedor, desde que reste
comprovado que a operação de fato tenha ocorrido, R$ 27.226 em 30 de junho de 2013; (g) autuações
decorrentes de sobra ou falta de estoque, ocorridas em função de diferenças de temperatura ou manuseio
do produto, nas quais a fiscalização entende haver entrada ou saída sem a correspondente emissão de nota
fiscal, R$ 27.990 em 30 de junho de 2013; (h) autos de infração referentes à glosa de créditos de ICMS
legitimamente apropriados pela empresa, lavrados em razão de supostamente não terem sido atendidas
todas as formalidades previstas na legislação vigente, R$ 35.895 em 30 de junho de 2013 e (i) autuações
decorrentes da utilização de crédito de ICMS relativo às entradas de etanol supostamente em desacordo
com a legislação, oriundas de Estados que concederam benefício fiscal sem convênio a produtores de
álcool, R$ 29.629 em 30 de junho de 2013.
A controlada IPP possui autos de infração relativos à não-homologação de compensação de créditos de
Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) apropriados em entradas de insumos tributados cujas
saídas posteriores se deram sob o abrigo da imunidade. O montante não provisionado da contingência
classificada como perda possível, atualizado até 30 de junho de 2013, é de R$ 98.349.
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Ativos contingentes
A Sociedade e suas controladas possuem sentenças favoráveis para recolherem as contribuições ao PIS e
à COFINS sem as alterações introduzidas pela Lei 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 aos contribuintes; 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. A Sociedade possui controladas cujas ações ainda não foram
julgadas, e 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 resultado, antes do imposto de renda e da
contribuição social, deva atingir R$ 35.588, já deduzidos os honorários advocatícios.

c. Processos cíveis
Provisões
A Sociedade e suas controladas possuem provisões para litígios sobre cláusulas de contratos com clientes
e ex-prestadores de serviços, bem como para questões ambientais, no montante de R$ 96.324 em 30 de
junho de 2013.

Passivos contingentes
A controlada Cia. Ultragaz respondeu a processo administrativo junto ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (“CADE”), sob alegação de prática anticoncorrencial em municípios da região do
Triângulo Mineiro em 2001, no qual foi condenada à multa de R$ 23.104. Essa decisão administrativa
teve sua execução suspensa por ordem judicial e o mérito está em discussão na esfera judicial. Baseada
nos elementos acima e na opinião de seus assessores jurídicos, a administração da controlada não
registrou provisão para esta contingência.

d. Processos trabalhistas
Provisões
A Sociedade e suas controladas mantêm provisão de R$ 44.781 em 30 de junho de 2013 para fazer face a
processos de cunho trabalhista, que consistem, basicamente, em ações ajuizadas por empregados e
prestadores de serviços, questionando parcelas decorrentes da relação de trabalho e suposto vínculo
trabalhista.
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Passivos contingentes
O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Petroquímicas (Sindiquímica), ao qual são filiados os
empregados de controladas situadas no Pólo Petroquímico de Camaçari, Oxiteno Nordeste e EMCA,
ajuizou, em 1990, ações individuais contra as controladas, pleiteando o cumprimento da cláusula quarta
da Convenção Coletiva de Trabalho, que previa reajuste salarial, em detrimento das políticas salariais
efetivamente praticadas. No mesmo ano houve também o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza
jurídica pelo Sindicato Patronal (SINPEQ) em face do Sindiquímica, com pedido de reconhecimento de
perda de eficácia da mesma cláusula quarta. As ações individuais foram julgadas improcedentes. O
dissídio coletivo encontra-se atualmente em trâmite no STF, aguardando julgamento. A partir do segundo
semestre de 2010 algumas empresas do Pólo de Camaçari firmaram acordo com o Sindiquímica e
noticiaram o fato nos autos do dissídio coletivo. Com base na opinião de seus assessores jurídicos, que
analisaram a última decisão do STF no dissídio coletivo e a posição da ação individual das controladas
Oxiteno Nordeste e da EMCA, a administração das controladas não julgou necessário constituir provisão
em 30 de junho de 2013.
A Sociedade e suas controladas possuem outros processos administrativos e judiciais em andamento,
individualmente de menor relevância, de natureza tributária, cível e trabalhista, cujas avaliações, efetuadas
por seus assessores jurídicos, são consideradas como de risco possível e/ou remoto (processos com chances
de perda de 50% ou menos), e cujas eventuais perdas potenciais não foram provisionadas pela Sociedade e
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 intermediárias em razão de sua natureza contingente.

e. Contratos
A controlada 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, conforme tabela
abaixo:
Porto

Movimentação mínima
em toneladas por ano

Aratu
Aratu
Suape
Suape

100.000
900.000
250.000
400.000

Vencimento
2016
2022
2027
2029

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 30 de junho de 2013, essas tarifas eram de R$ 5,79 e R$ 1,38 por
tonelada para Aratu e Suape, respectivamente. A controlada tem cumprido os limites mínimos de
movimentação de carga desde o início dos contratos.
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A controlada Oxiteno Nordeste possui contrato de fornecimento com a Braskem S.A., que estabelece
limite mínimo de consumo trimestral de eteno e regula condições de fornecimento de eteno até 2021. A
cláusula de compromisso mínimo de compra prevê um consumo anual mínimo de 205 mil toneladas e
máximo de 220 mil toneladas. Os compromissos mínimos de compra e as demandas reais acumuladas em
30 de junho de 2013, 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.
30 de junho de 2013
Compromisso de
Demanda
compra mínima
acumulada (real)
Em toneladas de eteno

104.484 (*)

108.292

(*) Ajustado em decorrência de paradas operacionais ocorridas na Braskem S.A. durante o período.

A controlada Oxiteno S.A. possui contrato de fornecimento de eteno com a Braskem Qpar S.A., com
vencimento em 2023, que prevê e regula as condições do fornecimento de eteno à Oxiteno tendo como
base o mercado internacional deste produto. A quantidade mínima de compra é de 22.050 toneladas de
eteno semestrais. Os compromissos mínimos de compra e as demandas reais acumuladas em 30 de junho
de 2013, expressos em toneladas de eteno, estão a seguir indicados. Em caso de descumprimento, a
controlada obriga-se a pagar multa de 30% do preço corrente do eteno, na extensão da quantidade não
cumprida. A controlada tem cumprido os limites mínimos de compra do contrato.
30 de junho de 2013
Compromisso de
Demanda
compra mínima
acumulada (real)
Em toneladas de eteno

19.614 (*)

19.888

(*) Ajustado em decorrência de paradas operacionais ocorridas na Braskem Qpar S.A. durante o período.
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f. Cobertura de seguros em controladas
A Sociedade contrata apólices de seguro, visando cobrir diversos riscos aos quais está exposta, incluindo
seguros patrimoniais com cobertura para os prejuízos causados por incêndio, queda de raio, explosão de
qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave e danos elétricos, entre outros, garantindo as plantas
industriais, bases de distribuição e filiais de todas as controladas. Os valores máximos indenizáveis, com
base na análise de risco da perda máxima de cada negócio é assim demonstrada:

Valor máximo
indenizável (*)
Oxiteno
Ultragaz
Ipiranga
Ultracargo

US$ 1.202
R$ 152
R$ 740
R$ 550

* em milhões. Moeda conforme indicado.

O programa de Seguro de Responsabilidade Civil Geral atende à Sociedade e suas controladas, com valor
de cobertura global máximo de US$ 400 milhões, cobrindo os 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.
Desde março de 2013, mantemos apólices de responsabilidade civil para diretores e administradores
(D&O) para indenizar os membros do conselho de administração, diretores executivos da Ultrapar e de
suas controladas e membros do conselho fiscal no valor total de US$ 50 milhões, que cobre
responsabilidades resultantes de atos danosos, incluindo qualquer ato ou omissão cometido por uma
pessoa atuando na qualidade de membro do conselho de administração, diretor executivo da Ultrapar e
suas controladas e membro do conselho fiscal ou qualquer reclamação contra tais conselheiros, diretores
executivos da Ultrapar e suas controladas e membros do conselho fiscal apenas em razão de sua função,
salvo se o ato, omissão ou a reclamação for consequência de negligência ou dolo de tais conselheiros,
diretores executivos da Ultrapar e suas controladas e membros do conselho fiscal.
São contratados, também, seguros nas modalidades de vida em grupo e acidentes pessoais, saúde,
transportes nacionais e internacionais, entre outros.
As coberturas e limites segurados nas apólices contratadas são baseados em criterioso estudo de riscos e
perdas realizado por consultores independentes de seguros, 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.
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g. Contratos de arrendamento mercantil operacional
As controladas Cia. Ultragaz, Bahiana, Utingás Armazenadora S.A., Tequimar, Serma e Oxiteno S.A.
mantêm contratos de arrendamento mercantil operacional, relacionados ao uso de equipamentos de
informática. Esses contratos têm prazos de 36 e 45 meses. As controladas têm a opção de comprar os
ativos por um preço equivalente ao valor justo na data da opção e a administração não possui a intenção
de exercê-la. As controladas Cia. Ultragaz e Bahiana possuem contratos de arrendamento mercantil
operacional, relacionados aos veículos utilizados nas suas frotas. Esses contratos têm prazos de 24 a 60
meses e não existe a opção de compra desses veículos. Os desembolsos futuros (contraprestações),
assumidos em decorrência desses contratos, totalizam aproximadamente:
até 1 ano

de 1 a 5 anos

acima de 5 anos

Total

16.509

24.458

-

40.967

30 de junho de 2013

As controladas IPP e Cia. Ultragaz mantêm contratos de arrendamento mercantil operacional,
relacionados aos imóveis dos postos de serviços e pontos de venda, respectivamente. Os desembolsos e
recebimentos futuros (contraprestações), decorrente desses contratos, totalizam aproximadamente:

30 de junho de 2013

a pagar
a receber

até 1 ano

de 1 a 5 anos

acima de 5 anos

Total

(61.647)
48.025

(197.114)
144.209

(146.039)
96.706

(404.800)
288.940

O total de arrendamento mercantil operacional, reconhecido como despesa (líquido da receita) em 30 de
junho de 2013, foi R$ 19.004.
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24

Benefícios a empregados e plano de previdência privada (Consolidado)

a. ULTRAPREV - Associação de Previdência Complementar
Em fevereiro de 2001, o Conselho de Administração da Sociedade aprovou a adoção de um plano de
previdência privada na modalidade de contribuição definida, patrocinado pela Sociedade e suas
controladas. Desde agosto de 2001, empregados participantes contribuem para este plano, administrado
pela Ultraprev - Associação de Previdência Complementar (“Ultraprev”). Nos termos do plano, a
contribuição básica de cada empregado participante é calculada por meio da multiplicação de um
percentual, até o limite de 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: (i) uma
quantia mensal, 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 30 de junho de 2013, a Sociedade e suas
controladas contribuíram com R$ 8.735 à Ultraprev, valor contabilizado como despesa no resultado do
período. O total de empregados vinculados ao plano em 30 de junho de 2013 atingiu 6.869 participantes
ativos e 97 participantes aposentados. Adicionalmente, a Ultraprev possuía 29 ex-funcionários recebendo
benefícios conforme as regras de plano anterior cujas reservas estão plenamente constituídas.

b. Benefícios pós-emprego
A Sociedade e suas controladas reconhecem provisão para benefício pós-emprego, principalmente
relacionada a gratificação por tempo de serviço, indenização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(“FGTS”), plano de assistência médica e odontológica e seguro de vida para aposentados elegíveis.
Os valores relacionados a esses benefícios foram apurados em avaliação conduzida por atuário
independente, e estão reconhecidos nas demonstrações financeiras intermediárias de acordo com a
Deliberação CVM 600/2009.
30/06/2013
Plano de Assistência Médica e Odontológica
Multa FGTS
Gratificação
Seguro de vida
Total
Circulante
Não circulante

43.310
47.333
24.580
20.323
135.546
10.035
125.511
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Receita de vendas e de serviços prestados (Consolidado)
30/06/2013

26

Receita de vendas bruta
Receita de serviços prestados bruta
Impostos sobre vendas
Devoluções e abatimentos
Receita diferida (vide nota explicativa nº 19)

29.350.696
255.838
(679.008)
(129.571)
6.117

Receita líquida de vendas e serviços

28.804.072

Despesas por natureza (Consolidado)

A Sociedade apresenta a demonstração do resultado consolidado por função e apresenta a seguir o
detalhamento por natureza:
30/06/2013
Matéria-prima e materiais de uso e consumo
Gastos com pessoal
Fretes e armazenagens
Depreciação e amortização
Propaganda e marketing
Serviços prestados por terceiros
Aluguel de imóveis e equipamentos
Outras despesas

26.104.262
655.042
455.124
382.237
80.681
73.726
40.030
123.199

Total

27.914.301

Classificado como:
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Despesas com vendas e comerciais
Despesas gerais e administrativas

26.580.121
848.603
485.577

Total

27.914.301

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento são reconhecidos no resultado e totalizaram R$ 12.718 em 30 de
junho de 2013.
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Resultado na venda de bens (Consolidado)

O resultado na venda de bens é apurado pela diferença entre o valor da venda e o valor residual contábil do
investimento, imobilizado ou intangível. Em 30 de junho de 2013 o resultado foi um ganho de R$ 14.722
principalmente de resultado da venda de ativo imobilizado.

28

Resultado financeiro

Receitas financeiras:
Juros sobre aplicações financeiras
Juros de clientes
Outras receitas

Despesas financeiras:
Juros sobre financiamentos
Juros sobre debêntures
Juros sobre arrendamento mercantil financeiro
Encargos bancários, impostos sobre operações
financeiras e outros impostos
Variações cambiais, líquidas de resultado de
instrumentos de proteção
Atualizações de provisões, líquidas, e outras despesas

Resultado financeiro

Controladora
30/06/2013

Consolidado
30/06/2013

48.602
-

67.483
30.025
2.930

48.602

100.438

(31.968)
-

(145.922)
(54.224)
(4.592)

(13.786)

(26.465)

(6)
(45.760)

(19.807)
(4.272)
(255.282)

2.842

(154.844)
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Lucro por ação (Controladora e Consolidado)

A tabela a seguir apresenta a conciliação dos numeradores e denominadores utilizados no cálculo do lucro por
ação. Como mencionado na nota explicativa nº 8.c), a Sociedade possui um plano de remuneração em ações.

Lucro básico por ação
Lucro líquido da Sociedade
Média ponderada das ações em circulação (em milhares)
Lucro básico por ação - R$

Lucro diluído por ação
Lucro líquido da Sociedade
Média ponderada das ações em circulação (em milhares),
incluindo usufruto de ações
Lucro diluído por ação - R$

Média ponderada das ações (em milhares)
Média ponderada da quantidade de ações para o lucro básico por ação:
Efeito da diluição
Usufruto de ações
Média ponderada da quantidade de ações para o lucro diluído por ação:

30/06/2013
526.904
534.042
0,9866

30/06/2013
526.904
536.412
0,9823

30/06/2013
534.042
2.370
536.412
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
contábeis intermediárias de propósito específico
Ao
Conselho de Administração e Acionistas da
Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Belém - PA
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico da Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de junho de 2013 e a respectiva demonstração do resultado para o período de
seis meses findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas. Essas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico foram
elaboradas pela administração da Companhia com base nas práticas contábeis e correspondente
base de preparação das informações contábeis intermediárias de propósito específico descritos
na Nota Explicativa nº 2.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis intermediárias de
propósito específico
A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico de acordo com os critérios de reconhecimento e
mensuração requeridos pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles
internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento das
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias de propósito
específico estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis intermediárias de
propósito específico. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico da
Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
3
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas
à KPMG International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade
suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss
entity.

Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião de auditoria.
Opinião sobre as demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. em 30 de junho
de 2013 e o desempenho de suas operações para o período de seis meses findo naquela data, de
acordo com as práticas contábeis e a correspondente base de preparação das informações
contábeis intermediárias de propósito específico descritos na Nota Explicativa nº 2.
Outros assuntos
Restrição sobre distribuição ou uso
Estas demonstrações contábeis intermediárias foram elaboradas somente para o propósito
específico de servirem de base para a aprovação de incorporação de ações da Companhia pela
Ultrapar Participações S.A, portanto, incluem somente o balanço patrimonial em 30 de junho de
2013 e a demonstração do resultado para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2013,
não representando um conjunto completo de demonstrações contábeis elaboradas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil para fins gerais.
A utilização e divulgação destas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico
deve ser restrita àquela prevista na legislação aplicável ao propósito específico de incorporação
das ações da Imifarma pela Ultrapar.
Belém, 17 de dezembro de 2013
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

João Alberto da Silva Neto
Contador CRC RS-048980/O-0 T-CE
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Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Balanço patrimonial em 30 de junho de 2013
(em milhares de Reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Demais contas a receber

Nota

3
4
5
6

Total do ativo circulante

Passivo
Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Sociedades relacionadas
Impostos e contribuições a recolher
Salários e encargos sociais
Receita diferida
Demais contas a pagar

10.157
77.371
174.474
8.227
1.250
7.433

Nota

11
12
8
14
15

278.912
Total do passivo circulante

Não circulante
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
Depósitos judiciais
Sociedades relacionadas

6
7
16
8

94
17.754
6.966
948
2.901
28.663

Não circulante
Financiamentos e empréstimos
Impostos e contribuições a recolher
Provisões
Demais contas a pagar

264.947

12
14
16

Total do passivo não circulante
Imobilizado
Intangível

Total do ativo não circulante

9
10

37.012
15.211
52.223

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reserva legal
Lucros acumulados

80.886

359.798

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico.
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32.818
8.925
9.598
4
51.345

Total do passivo

Total do patrimônio líquido
Total do ativo

108.355
107.998
4.717
17.355
22.458
1.528
2.536

316.292
17
2.240
30.648
448
10.170
43.506
359.798

Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Demonstração do resultado
Período de seis meses findo em 30 de junho de 2013
(em milhares de Reais, exceto pelo resultado por ação)

Nota
Receita líquida de vendas e serviços

18

478.375

Custos das mercadorias vendidas

19

(329.307)

Lucro bruto

149.068

(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

19
19

(90.415)
(31.280)
(121.695)

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras
líquidas e impostos

27.373

Receitas financeiras
Despesas financeiras

466
(10.559)

Despesas financeiras, líquidas

20

(10.093)

Resultado antes dos impostos

17.280

Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

7
7

Lucro líquido do período

(4.740)
(1.461)
11.079

Resultado por ação
Resultado por ação básico e diluído (em R$)

17

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico.
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Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico
(em milhares de Reais, exceto quando indicado em contrário)

1

Contexto operacional
A Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital fechado, com sede na Travessa Quintino Bocaiúva n° 381, Bairro Reduto,
Cidade de Belém, Estado do Pará, cuja atividade é o comércio atacadista e varejista de
medicamentos, perfumaria, produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos, dermocosméticos,
aparelhos de telefonia celular e conveniência. A Companhia contava, em 30 de junho de 2013,
com 178 lojas, atuando nos Estados do Pará, do Amapá, do Maranhão, do Piauí e do Ceará, com
o nome fantasia Extrafarma.
Em 30 de setembro de 2013, a Companhia e seus acionistas assinaram um acordo de associação
com a Ultrapar Participações S.A (“Ultrapar”). O fechamento da operação está previsto para o
primeiro trimestre de 2014. Estas demonstrações contábeis intermediárias incluem somente o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e a demonstração do resultado para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2013 e foram elaboradas somente para o propósito
específico de servirem de base para a aprovação de incorporação de ações da Companhia pela
Ultrapar.

2

Base de preparação das informações contábeis intermediárias de
propósito específico e principais práticas contábeis

2.1

Base de preparação das informações contábeis intermediárias de propósito
específico

a.

Declaração de conformidade com relação às normas do CPC
As demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições contidas na
Lei das Sociedades por Ações, e incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis
nºs 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos pronunciamentos, interpretações e
orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovadas por resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exceto pelo balanço patrimonial e pela demonstração
do resultado do período findo em 30 de junho de 2013 não estarem sendo apresentados de forma
comparativa e pela não apresentação das demonstrações do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa.
Essas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico de 30 de junho de 2013
foram preparadas somente com o propósito específico de atender aos requerimentos da
Instrução n° 319/99 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM para a operação de
incorporação de ações da Imifarma pela Ultrapar conforme mencionado na Nota Explicativa nº
1. Essas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico incluem somente o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e a demonstração do resultado para o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2013, nos termos do item 29.12 do OfícioCircular/CVM/SNC/SEP nº 01/2007, e não representam um conjunto completo de
demonstrações financeiras, não podendo, assim, ser utilizadas para outros propósitos.
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A emissão dessas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico foi autorizada
pelo Conselho de Administração em 17 de dezembro de 2013.

b.

Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis mencionadas
na Nota Explicativa nº 2.2 e utilizando o custo histórico como base de valor, com exceção dos
seguintes itens materiais:

•

c.

Instrumentos financeiros avaliados a valor justo por meio de resultado.

Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico são apresentadas em
milhares de Reais. O Real é a moeda funcional da Companhia.

d.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico de acordo
com as normas do CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações contábeis intermediárias de
propósito específico estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

•

Nota 13 - Contabilização de acordos contendo arrendamento mercantil.

•

Nota 13 - Classificação de arrendamento mercantil.
As informações sobre incertezas e sobre premissas e estimativas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

•

Nota 7 –Impostos diferidos.

•

Nota 16 - Provisões.

2.2

Principais práticas contábeis

a.

Instrumentos financeiros

(i)

Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do
instrumento.

8

Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico em 30 de junho de 2013

A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos.
A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos até o
vencimento e empréstimos e recebíveis. A Companhia não possui ativos financeiros disponíveis
para venda.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado
como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial.
Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos
de acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da Companhia.
Os custos da transação são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no
valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do período.
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Caso a Companhia tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento,
então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os
investimentos mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento
inicial, os investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor
recuperável.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou determináveis que
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, numerários em trânsito, depósitos
bancários à vista e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a
partir da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor
e são utilizados pela Companhia na gestão das obrigações de curto prazo.

(ii)

Passivos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data
em que são originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados
pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na
qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia
desreconhece um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas,
canceladas ou vencidas.
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A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos
financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido
de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos e
financiamentos, limite de cheque especial bancário (conta garantida), saldos bancários a
descoberto, fornecedores, arrendamento mercantil, partes relacionadas e outras contas a pagar.

(iii)

Capital social
Ações ordinárias com valor nominal são classificadas como patrimônio líquido.
Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como
passivo, podendo ser distribuídos como juros sobre capital próprio. O excesso de dividendos a
serem distribuído é classificado como dividendos adicionais propostos no patrimônio líquido.

b.

Contas a receber de clientes e outros créditos
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de
mercadorias e prestação de serviços, registradas pelo valor faturado, não ajustado ao valor
presente pelo julgamento da Administração não considerar aplicável, e incluindo os respectivos
impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia.
A provisão para devedores duvidosos é constituída pelos créditos vencidos há mais de 180 dias
e com base na análise de risco de crédito, que contempla o histórico de perdas, a situação
individual do cliente e a avaliação dos consultores jurídicos. A Administração entende que a
provisão constituída é suficiente para cobrir perdas na realização das contas a receber de
clientes.

c.

Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo
dos estoques é baseado pelo critério do custo médio ponderado e inclui todos os custos de
aquisição do bem. O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos
negócios, deduzido dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas.

d.

Imobilizado

(i)

Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
se aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pela própria Companhia inclui o custo de materiais e mão de obra direta, bem como
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e nas condições necessárias para que estas
sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens individuais (componentes principais) de imobilizado.
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Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença
entre os recursos líquidos advindos da alienação e o valor contábil do item) são reconhecidos em
outras receitas/despesas operacionais no resultado.

(ii)

Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item
caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir
para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do
componente que tenha sido reposto por outro é contabilizado no resultado do período em que
ocorre a reposição. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.

(iii)

Depreciação
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, ou
no caso de ativos construídos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o
ativo está disponível para uso.
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo ou outro valor
substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, conforme as taxas
mencionadas na Nota Explicativa nº 9, e considera as vidas úteis estimadas de cada parte de um
item do imobilizado, já que esse é o método que mais perto reflete o padrão de consumo de
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento do exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de
estimativas contábeis. A Administração entende que as taxas de depreciação representam a
expectativa de vida útil dos seus ativos.
As taxas médias ponderadas em 30 de junho de 2013 estimadas são as seguintes:
Taxa média %
Benfeitorias em bens de terceiros (de acordo com os contratos)
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos de informática

e.

10 a 20
7,14 a 10
8,33 a 33,33
10 a 33,33
20 a 50

Ativos intangíveis
A vida útil dos ativos intangíveis é avaliada como definida ou indefinida.
Os ativos intangíveis com vida útil indefinida não são amortizados e tem seu valor recuperável
testado, anualmente. Os ativos intangíveis que possuem vida útil definida são amortizados
considerando sua utilização efetiva.

(i)

Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando aumentam os futuros benefícios
econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam.
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(ii)

Amortização
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear, fundamentada nas
vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para
uso. As vidas úteis estimadas em 30 de junho de 2013 são as seguintes:

•

Softwares: 5 anos ou pelo prazo vigente das licenças.

•

Locação de ponto comercial/Luvas: 5 anos ou pelo prazo de vigência dos contratos de locação.

f.

Arrendamentos mercantis
A Companhia possui contratos de arrendamento operacional e financeiro.
Os arrendamentos em cujos termos a Companhia assume os riscos e benefícios inerentes à
propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No reconhecimento inicial, o
ativo arrendado é medido pelo valor igual ao menor valor entre o seu valor justo e o valor
presente dos pagamentos mínimos do arrendamento mercantil. Após o reconhecimento inicial, o
ativo é registrado de acordo com a política contábil aplicável ao ativo.
Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são
alocados entre despesas financeiras e redução do passivo em aberto. As despesas financeiras são
alocadas a cada período durante o prazo do arrendamento visando a produzir uma taxa periódica
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo.
Os outros arrendamentos mercantis são arrendamentos operacionais. Os pagamentos efetuados
sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método linear pelo prazo do
arrendamento.

g.

Redução de valor recuperável (impairment)

(i)

Ativos financeiros
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um
efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira
confiável.
A Companhia considera evidência de perda de valor para recebíveis tanto no nível
individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis individualmente significativos são
avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis individualmente significativos
identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente são então avaliados
coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda
identificada. Recebíveis que não são individualmente importantes são avaliados coletivamente
quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses títulos com características de risco
similares.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências
históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da administração quanto às premissas se as
condições econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão
maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.
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(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, tais como Imobilizado e
Intangível, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em uso e
o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os fluxos de caixa futuros
estimados são descontados aos seus valores presentes através da taxa de desconto antes de
impostos que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do
capital e os riscos específicos do ativo. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos
que não podem ser testados individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que
gera entrada de caixa de uso contínuo, que são em grande parte independentes dos fluxos de
caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de caixa ou UGC”). A
Companhia considera cada loja individual como unidade geradora de caixa.
A Companhia não efetuou qualquer ajuste no seu critério de mensuração de ativos ou de
determinação de estimativas contábeis nas demonstrações contábeis que compreendem o
balanço patrimonial em 30 de junho de 2013 e a demonstração do resultado para o período de 1
de janeiro a 30 de junho de 2013, em decorrência da assinatura do acordo de associação com a
Ultrapar, referido na Nota Explicativa nº 1.

h.

Contas a pagar a fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas na sua totalidade como passivos
circulantes, devido aos prazos de vencimento usualmente negociados serem inferiores a um ano
ou ao ciclo operacional normal.

i.

Verbas recebidas
As verbas recebidas de fornecedores são mensuradas e reconhecidas no passivo com base no seu
valor de realização, e registradas ao resultado pelo líquido entre o valor recebido e os custos
gastos com o desenvolvimento de marketing do fornecedor. Compreendem acordos por volume
de compras e negociações pontuais para recomposição de margem ou acordos de marketing,
entre outros.

j.

Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que
um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

k.

Receita operacional

(i)

Venda de mercadorias
A receita operacional da venda de mercadorias no curso normal das atividades é medida pelo
valor justo da contraprestação recebida ou a receber.
A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e
benefícios mais significativos inerentes à propriedade das mercadorias foram transferidos para o
comprador, de que for provável que os benefícios econômico-financeiros fluirão para a
Companhia, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias podem ser
estimados de maneira confiável e que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e
de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira confiável.
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(ii)

Receita de aluguel
A receita de aluguel é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento
decorrente de cessão de espaço para caixas eletrônicos.

(iii)

Receita diferida - Programa de fidelidade
A Companhia possui um programa de fidelização no qual os clientes são beneficiados com
créditos conhecidos como “Club Extra”, os quais dão direito de resgatar os pontos em troca de
produtos da Companhia. O valor justo da contraprestação recebida ou a receber, com relação à
venda inicial, é alocado entre os prêmios concedidos pelo programa de fidelidade (Club Extra).
O valor alocado ao Club Extra é estimado pela referência ao valor justo do direito de comprar os
produtos. O valor justo dos direitos de comprar produtos é estimado com base no valor dos
produtos, ajustado para levar em consideração a taxa de resgate esperada. O valor alocado ao
Club Extra é diferido e a receita é reconhecida somente quando os pontos são resgatados e
quando a Companhia tenha cumprido suas obrigações de fornecer os produtos. O prazo é de 12
meses da data em que são disponibilizados os pontos. O valor da receita reconhecida nessas
circunstâncias é baseado no número de pontos que foram resgatados em troca dos produtos,
relativos ao número total de pontos que se espera serem resgatados. A receita diferida também é
lançada para receita no resultado quando não é mais considerado provável que os pontos serão
resgatados, ou seja, após 12 meses.

l.

Custo das mercadorias vendidas
A Companhia considera como custo das mercadorias vendidas o custo médio ponderado,
agregado dos impostos não recuperáveis e das perdas de estoque por prazo de vencimento,
avaria e diferenças de inventário, líquido das verbas de marketing recebidas da indústria
farmacêutica.

m.

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos (incluindo variações
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado). A
receita de juros é reconhecida no resultado através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos. Custos de
empréstimo que não são diretamente atribuíveis a aquisição, construção ou produção de um
ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros efetivos.

n.

Imposto de renda e contribuição social

(i)

Impostos correntes
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidos do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240
para o Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, e considera a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social,
limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda
correntes. O imposto corrente é reconhecido no resultado a menos que esteja relacionado a itens
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
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O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data
de apresentação das demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico e qualquer
ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

(ii)

Impostos diferidos
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores
contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins
de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às
diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar
passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por créditos fiscais e
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à
tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e
contribuição social diferidos são revisados a cada data de relatório e serão reduzidos na medida
em que sua realização não seja mais provável.
O total do imposto de renda e da contribuição social está constituído por impostos correntes e
diferidos.

o.

Segmentos de negócio
Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais
informações financeiras separadas estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo
principal tomador de decisões operacionais na decisão sobre como alocar recursos para um
segmento individual e na avaliação do desempenho do segmento. Tendo em vista que todas as
decisões são tomadas com base em relatórios consolidados, que todos os serviços são prestados
utilizando-se sistema de comercialização similar, que não existem gerentes que sejam
responsáveis por determinado segmento e que todas as decisões relativas a planejamento
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são feitas em bases
consolidadas, a Companhia concluiu que tem somente um segmento passível de reporte.

p.

Determinação do ajuste a valor presente
Foi efetuada a análise específica quanto a efeitos de ajuste a valor presente das contas do ativo e
do passivo decorrentes de operações de curto prazo, não sendo apurado efeito significativo ou
relevante. Os ativos e passivos monetários de longo prazo não estão sujeitos a descontos a valor
presente.

q.

Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Os seguintes pronunciamentos do International Accounting Standards Board - IASB entraram
em vigor em 1 de janeiro de 2013, porém o CPC ainda não emitiu pronunciamentos
equivalentes a esses International Accounting Standards - IAS/International Financial
Reporting Standards - IFRS. A adoção desses pronunciamentos está condicionada à aprovação
em ato normativo da CVM e não há expectativa de impactos relevantes nas demonstrações
contábeis intermediárias de propósito específico da Companhia:
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•

Alterações ao IAS 1 – Apresentação de outros resultados abrangentes

•

Alterações ao IFRS 7 – Divulgações – compensação de ativos e passivos financeiros
As seguintes normas, emendas a normas e interpretações às IFRS emitidas pelo IASB ainda não
entraram em vigor em 30 de junho de 2013:
Vigente em
•

Alterações ao IAS 32 – Apresentação de instrumentos financeiros

2014

•

Instrumentos financeiros – IFRS 9

2015

O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes a esses IAS/IFRS, mas existe
expectativa de que o faça antes da data requerida de sua entrada em vigor. A adoção dos
pronunciamentos do IFRS está condicionada à aprovação prévia em ato normativo da CVM.

3

Caixa e equivalentes de caixa
30/06/2013
Caixa
Bancos – Conta-corrente
Aplicações financeiras de curto prazo

4.859
5.195
103

Total

10.157

As aplicações financeiras são consideradas como caixa e equivalentes por serem de liquidez
imediata e correspondem a operações realizadas com instituições financeiras com prazo de
resgate inferior a 90 dias.

4

Contas a receber de clientes

a.

Composição da conta
30/06/2013
Contas a receber de clientes
Contas a receber de cartões de crédito e débito
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

24.428
55.190
(2.247)

Total

77.371

A composição dos saldos de contas a receber de clientes, bruto de provisões para créditos de
liquidação duvidosa, é assim demonstrada:
Vencidos
Total
30/06/2013

79.618

A vencer < 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias
75.028

1.487

16

236

161

459

> 180 dias
2.247
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A exposição da Companhia a riscos de crédito e moeda e provisão para créditos de liquidação
duvidosa relacionadas às contas a receber de clientes e a outras contas são divulgadas na Nota
Explicativa nº 21.
O montante de R$ 52.087 do saldo de recebíveis de cartões de crédito e de contas a receber foi
dado como garantia para os financiamentos e empréstimos contratados pela Companhia.

b.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
As movimentações da provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a receber estão
demonstradas no quadro abaixo:
30/06/2013
Saldo início do período
Complemento de provisão
Reversão de provisão

2.049
306
(108)

Saldo final do período

2.247

O complemento e a reversão da provisão são registrados no resultado do período como despesas
ou receitas de vendas. As baixas da provisão ocorrem quando não há expectativa de recuperação
dos recursos.

5

Estoques

a.

Composição da conta
30/06/2013
Mercadorias para revenda
Material de uso e consumo

173.776
698

Total

174.474

Provisão para obsolescência de estoque
Não há registro de provisão para obsolescência por historicamente não existirem perdas
materiais por obsolescência. O estoque da Companhia é composto substancialmente por itens de
medicamentos, e a Companhia realiza negociações com seus fornecedores para reposição, troca
e/ou retirada dos produtos antes de seus vencimentos.

6

Impostos a recuperar
30/06/2013
ICMS a recuperar
ICMS pago antecipadamente
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
PIS a recuperar
COFINS a recuperar
Outros

1.648
16.979
2.353
801
595
3.549
56

Total

25.981

Circulante
Não circulante

8.227
17.754

Total

25.981
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Os créditos de ICMS pago antecipadamente são oriundos da aplicação de alíquotas conforme
Regime Tributário Diferenciado nº 154/12, para produtos de atacado, e Regime Tributário
Diferenciado nº 64/10, para medicamentos. A alíquota é paga antecipadamente para as
mercadorias sujeitas a substituição tributária, em sua entrada no Estado do Pará. Os saldos são
compensados na saída da mercadoria para os demais Estados.

7

Impostos diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos e os
seus respectivos valores contábeis.
A recuperação do valor do ativo fiscal diferido é revisada periodicamente e as projeções são
revisadas anualmente. Caso haja fatores relevantes que venham a modificar as projeções, estas
são revisadas durante o exercício pela Companhia.
O cálculo do imposto de renda e contribuição social diferidos no resultado é demonstrado a
seguir:
30/06/2013
IRPJ

CSLL

42
137
171
(3.626)
(1.110)

42
137
171
(3.626)
(783)

Base de cálculo
Alíquota nominal

4.386
25%

4.059
9%

Imposto de renda e contribuição social diferidos no resultado

1.096

365

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para riscos tributários cíveis e trabalhistas
Receita diferida
Outras provisões
Prejuízos fiscais/base negativa

Total

1.461

Conciliação das despesas de Imposto de renda (IR) e Contribuição Social (CSLL),
corrente e da alíquota efetiva vigente sobre esses impostos
30/06/2013
Lucro antes dos impostos
Adições e exclusões
Juros sobre capital próprios pagos e/ou creditados
Outras adições e exclusões líquidas

17.280
279
(909)
(2.708)

Base de cálculo

13.942

Alíquota nominal

34%

Imposto de renda e contribuição social correntes no resultado

a.

4.740

Estimativa das parcelas de realização do ativo fiscal diferido
A Companhia, com base em estudo técnico aprovado pela Administração, relativo à estimativa
de lucros tributáveis futuros, reconheceu os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases
negativas de contribuição social de exercícios anteriores, que não possuem prazo prescricional e
cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis.
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Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis computados, a Companhia
estima recuperar o crédito tributário decorrente de bases negativas de contribuição social e
prejuízo fiscal a compensar em 2013, na sua totalidade.

8

Sociedades relacionadas
Os principais saldos de ativos e passivos em 30 de junho de 2013, assim como as transações que
influenciaram o resultado do período relativas a operações com partes relacionadas, decorrem de
transações da Companhia com acionistas, profissionais-chaves da Administração e outras partes
relacionadas.

I

Composição da conta
30/06/2013
Empréstimos a receber – Mútuo
Empréstimos a acionistas (a)

2.901

Total

2.901
30/06/2013

30/06/2013

Passivo
circulante

Despesas

183

1.098

4.717

79

8

17
281
12
21

Valores a pagar
Aluguéis a pagar
LA'7 Participações e Empreend. Imob. Ltda. (b)
Empréstimos a pagar – mútuos
Empréstimo de acionistas (c)
Fornecedores de serviços
KC Lazera Serviços de Consultoria Ltda. (d)
P&S Serviços de Consultoria Ltda. (d)
Bruno Lazera Maciel (d)
Roberto Correa Lazera (d)
(a)

Refere-se a recursos tomados pelos acionistas que serão liquidados durante o exercício de 2013, através da
distribuição de dividendos.

(b)

Em 30 de junho de 2013, existiam 19 contratos de imóveis de propriedade da LA’7 e alugados pela Companhia
(locatária). O valor dos aluguéis dos imóveis é atualizado anualmente pelo IGP-M. O impacto no resultado dos seis
meses findos em 30 de junho de 2013 foi de R$ 1.098. O saldo de aluguéis a pagar em 30 de junho de 2013 é de R$
183.

(c)

Os saldos são representados por aportes de dinheiro dos acionistas para a Companhia, os quais incidem encargos
fixados pelo CDI, cujo montante foi de R$ 79 nos seis meses findos em 30 de junho de 2013. Esses contratos de
mútuo não possuem prazo de vencimento.

(d)

À KC Lazera Serviços de Consultoria Ltda. foi pago o montante de R$ 17, à P&S Serviços de Consultoria Ltda. foi
pago o valor de R$ 281, à Bruno Lazera Maciel foi pago o montante de R$ 12, e à Roberto Correa Lazera foi pago o
valor de R$ 21, nos seis meses findos em 30 de junho de 2013, referente à prestação de serviços de consultoria em
gestão.

A remuneração total dos administradores totalizou R$ 60, no período de seis meses findo em 30
de junho de 2013, e está relacionada apenas a benefícios de curto prazo.
A Companhia não possui política de benefícios pós-emprego (previdência privada) e
remuneração baseada em ações.
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II

Garantias, avais e fianças prestadas por partes relacionadas
Saldo existente
Paulo Correa Lazera e cônjuge
Aval

88.730

Refere-se a contratos de Capital de Giro não suportados por garantia real. Não há cobrança de
encargos sobre esta cessão de avais.

9

Imobilizado
Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos

Taxa anual de
depreciação %

8,33 a
33,33

Saldos
31/12/2012

8.730

4.033

Aquisições
Baixas
Depreciação

1.141
(3)
(599)

Saldos
30/06/2013
Custo
Depreciação
acumulada
Saldos líquidos

Veículos

7,14 a 10 10 a 33,33

Equipamentos Benfeitorias em
de informática bens de terceiros

Imobilizações
em andamento

20 a 50

10 a 20

-

3.063

4.149

11.961

1.469

33.405

381
(6)
(290)

(418)

480
(11)
(543)

1.096
(1.018)

3.493
(96)
-

6.591
(116)
(2.868)

9.269

4.118

2.645

4.075

12.039

4.866

37.012

12.167

5.513

5.168

7.312

15.029

4.866

50.055

(2.898)

(1.395)

(2.523)

(3.237)

(2.990)

-

(13.043)

9.269

4.118

2.645

4.075

12.039

4.866

37.012

As adições no imobilizado referem-se às aquisições de ativos operacionais, benfeitorias em
imóveis de terceiros para expansão das atividades com a construção de novas lojas,
modernização da central de distribuição e das instalações das lojas já existentes e investimentos
em equipamentos de informática.
Os bens mantidos no ativo imobilizado, totalmente depreciados, somam R$ 1.517 até 30 de
junho de 2013. O saldo é formado substancialmente por móveis e utensílios. A Companhia não
possui ativo imobilizado temporariamente ocioso.

a.

Imobilizado em construção
A Companhia possui estabelecimentos (lojas) em construção, sendo 30 lojas em 30 de junho de
2013. O saldo dos custos incorridos com lojas em construção até a data da demonstração
financeira totalizava R$ 4.866 em 30 de junho de 2013.

b.

Total

Provisão para redução no valor recuperável (impairment)
Os ativos da Companhia estão contabilizados por valores que não superam seus valores
recuperáveis, inexistindo a necessidade do reconhecimento da desvalorização por meio da
constituição da provisão para perdas. Para assegurar-se de que seus ativos não estão
contabilizados por valor superior ao de recuperação pelo uso ou venda, a Companhia toma por
base análises sobre os fatores externos e internos previstos no CPC 01 – Redução ao valor
recuperável de ativo.
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10

Intangível
Locação de ponto
comercial
Taxa anual de amortização %
Saldos em 31/12/2012
Aquisições
Amortizações
Saldos em 30/06/2013
Composição do saldo:
Custo
Amortização acumulada
Saldo líquido

Total

Softwares

20

20

6.032

5.540

11.572

1.216
(1.306)

3.733
(4)

4.949
(1.310)

5.942

9.269

15.211

10.552
(4.610)

10.679
(1.410)

21.231
(6.020)

5.942

9.269

15.211

A amortização dos gastos com locação de ponto comercial é calculada pelo prazo de vigência de
cada contrato de aluguel das lojas, os quais possuem uma média de 60 meses (5 anos).
A amortização mensal dos ativos intangíveis, com vida útil definida, é registrada em
contrapartida do resultado no grupo de “Despesas gerais e administrativas”.

Locação de pontos comerciais (Fundo de comércio)
O valor de locação dos pontos comerciais é demonstrada a valor de custo de aquisição,
amortizada pelo método linear e considera os prazos dos contratos de locação. As baixas dos
fundos de comércio se dão por desativação de lojas, sendo seus efeitos registrados no resultado.
Software
A Companhia está investindo na implantação de um novo sistema ERP, que visa a suportar as
operações de maneira integrada, com base em tecnologia que permita o crescimento futuro sem
grandes investimentos em atualizações. O novo ERP visa também ao aprimoramento das rotinas
de controles internos.

11
a.

Fornecedores
Composição da conta
30/06/2013
Fornecedores de mercadorias
Fornecedores de serviços
Fornecedores de recargas
Outros fornecedores

97.716
8.438
1.830
371
108.355

Total

21

Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
de propósito específico em 30 de junho de 2013

b.

Por vencimento
30/06/2013
2.417

Vencido
A vencer
1 a 30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
Acima de 91 dias

70.701
23.128
8.902
3.207

Total

c.

108.355

Concentração da carteira
30/06/2013
Fornecedores
Maior fornecedor
Do 2º ao 6º fornecedor
Do 7º ao 11º fornecedor
Demais fornecedores

2.642
8.732
8.861
88.120

Total

108.355

(*)

Em função da implantação do novo ERP, conforme comentado na Nota Explicativa nº 10, a Companhia possui títulos
que constam como vencidos mas que foram pagos através de adiantamento a fornecedores que estão classificados em
demais contas a receber e estão em processo de conciliação. A Companhia não tem conhecimento de títulos vencidos
na data de encerramento das demonstrações contábeis.

12

Financiamentos e empréstimos
Esta Nota Explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos e
financiamentos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado. Para mais informações
sobre a exposição da Companhia a riscos de taxa de juros, moeda estrangeira e liquidez, veja
Nota Explicativa nº 21 – Instrumentos financeiros.

a.

Composição da conta
Finalidade

Taxa média

Capital de giro
Leasing

1,72 a 3,37% a.a + CDI
15,25% a.a.
4,7% a 8% a.a. + 1,7% sobre a
TJLP
13,4% a.a.

Finame
Outros

Vencimento

30/06/2013

24/06/2015
14/10/2015

136.092
2.280

15/02/2017
15/02/2017

2.435
9

Total

140.816

Circulante
Não circulante

107.998
32.818

Total

140.816

A Companhia não possui linhas de crédito obtidas e não utilizadas.
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b.

Cronograma de desembolso
30/06/2013

c.

Vencimentos
Até junho de 2014
De julho de 2014 até junho de 2015
De julho de 2015 até junho de 2016
Acima de julho de 2016

107.998
18.970
12.671
1.177

Total

140.816

Arrendamentos Mercantis Financeiros - Leasing
A Companhia possui ativos no montante de R$ 4.954, composto de veículos e computadores
obtidos por meio de contratos de arrendamento mercantil financeiro. Os contratos possuem
prazo de duração máximo de cinco anos, com cláusulas de opção de renovação, opção de
compra e de reajustamento após esse período. O saldo de arrendamento financeiro em 30 de
junho de 2013 é de R$ 2.280 e está registrado em empréstimos e financiamentos em
contrapartida do ativo imobilizado.

d.

Garantias
Além das fianças e avais prestados pelas partes relacionadas pessoas físicas dos acionistas,
divulgadas na Nota Explicativa nº 8, foram dados outros tipos de garantias para os empréstimos
e financiamentos contratados pela Companhia, conforme discriminado no quadro a seguir:
Banco/Garantia

Saldo existente

Banco do Brasil
Penhor dos direitos creditórios da Cielo
Banco Itaú
Penhor dos direitos creditórios do Mastercard
Banco Bradesco
Penhor de carteira de cobrança
Banco Safra
Penhor de carteira de cobrança

e.

38.057
7.097
1.613
5.320

Covenants
Os financiamentos e emprestimos não possuem clausulas restritivas (covenants).

13

Arrendamentos mercantis operacionais
Os arrendamentos operacionais serão liquidados de acordo com o seguinte fluxo de pagamento:
Vencimentos

Valores

2013
2014
2015
2016
2017
Após 2017

8.202
14.836
11.550
8.629
6.173
10.134
59.524

Terceiros

48.544

Partes relacionadas

10.980
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Em 30 de junho de 2013, a Companhia possuía 212 contratos de arrendamento operacional,
referentes aos aluguéis de lojas contratados com terceiros (193 contratos) e com a parte
relacionada LA’7 (19 contratos). Adicionalmente, possuía dois centros de distribuição, um
alugado de terceiros e um da parte relacionada LA’7.
Esses arrendamentos têm prazo de duração média de cinco anos, com opção de renovação do
arrendamento por igual período. Os pagamentos dos arrendamentos são reajustados
periodicamente, em sua maioria pelo IGP-M.
Foi reconhecido como despesa no resultado do período de seis meses findo em 30 de junho de
2013 o montante de R$ 11.555, referente aos arrendamentos operacionais.
Nos termos dos contratos de aluguéis, o montante de R$ 1.444 foi reconhecido como despesa de
manutenção no período de seis meses findo em 30 de junho 2013, referente aos arrendamentos
operacionais.
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Impostos e contribuições a recolher
30/06/2013
Imposto de renda e contribuição social
Parcelamento Lei nº 11.941
IRPJ e CSLL parcelamento
INSS a recolher
FGTS a recolher
Impostos estaduais
Pis/Cofins a recolher
Outros

6.372
1.463
693
2.261
287
3.639
2.248
392

Total circulante

17.355

IRPJ e CSLL parcelamento
Parcelamento Lei nº 11.941

1.311
7.614

Total não circulante

8.925

A Companhia atua em diversos Estados da federação e o ICMS a recolher é decorrente das
apurações com base no regime normal e/ou substituição tributária aplicados em cada Estado em
que opera.
Adicionalmente, a Companhia possui parcelamentos de tributos Federais no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, atualizados
pela Selic com vencimento até junho de 2023.

15

Salários e encargos sociais
30/06/2013
Participação nos lucros, bônus e prêmios
Provisões sobre folha de pagamento
Encargos sociais
Salários e honorários

600
11.290
5.353
5.215
22.458
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Provisões
A Companhia é parte (polo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante
vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações,
envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, segue o critério de
reconhecimento das provisões estabelecido pelo CPC 25, que determina que uma provisão deve
ser reconhecida quando: i) a entidade tiver uma obrigação presente decorrente de um evento
passado; ii) for provável que os recursos sejam exigidos para liquidar tal obrigação; e iii) o
montante da obrigação puder ser estimado com suficiente segurança.
No período de seis meses findo em 30 de junho de 2013, a Companhia constituiu provisão para
riscos tributários, cíveis e trabalhistas mediante análises das demandas judiciais pendentes em
montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em
curso.

Composição da conta
30/06/2013
Cível
Trabalhista
Tributária

1.554
235
7.809
9.598

Em 30 de junho de 2013, a Companhia detinha demandas judiciais, classificadas por seus
assessores jurídicos com risco de perda possível, no montante de R$ 15.027, para as quais não
foram constituídas provisões conforme estabelecem as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Natureza da contingência (possível)

30/06/2013

Cível
Trabalhista
Tributária

1.521
2.157
11.349
15.027

a.

Depósitos judiciais
Os depósitos judiciais registrados em sua maioria estão ligados a processos da área trabalhista e
são efetuados para garantia de interposição de recursos judiciais pela Companhia.

17
a.

Patrimônio líquido
Capital social
O capital social da Companhia em 30 de junho de 2013 era de R$ 2.240, composto por
2.240.000 de ações ordinárias, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma.
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Acionistas
Katia Correa Lazera
Paulo Correa Lazera
Pedro José Correa Lazera
Roberto Correa Lazera
Sandra Correa Lazera
Tania Lazera de Lima Paz
Tereza Lazera Kemp

b.

Quantidade de
ações

% participação

320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000
320.000

14,286%
14,286%
14,286%
14,286%
14,286%
14,286%
14,286%

2.240.000

100,00%

Reservas de lucros
Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do
art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.

c.

Reserva para aumento de capital
A Companhia possui reserva para aumento de capital, no montante de R$ 30.648, conforme
previsto nos termos do art. 200 da Lei nº 6.404/76.

d.

Lucros acumulados
Corresponde ao lucro do período, líquido dos juros sobre capital próprio deliberados, conforme
demonstrado a seguir:
30/06/2013

e.

Lucro líquido do período
(-) Juros sobre o capital próprio calculado

11.079
(909)

Lucros acumulados no período

10.170

Remuneração aos acionistas (dividendos e juros sobre o capital próprio)
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do
exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76, bem como a possibilidade de crédito
aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio, com observância dos limites previstos em
Lei. O montante dos juros sobre capital próprio será atribuído ao dividendo obrigatório.
A Companhia efetuou no período o cálculo dos juros sobre capital próprio de acordo com os
limites estabelecidos pela Lei nº 9.249/95, e o montante creditado, por proposta do Conselho de
Administração, para o período de 6 meses findo em 30 de junho de 2013, foi de R$ 909.
O valor correspondente foi contabilizado como despesa financeira para fins fiscais, porém, para
fins societários e contábeis, os juros sobre capital próprio estão demonstrados como destinação
do resultado (dividendos) diretamente no patrimônio líquido, não afetando o resultado do
período, nos termos da Deliberação CVM nº 207/96.
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Lucro por ação
O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do lucro líquido do exercício
atribuível aos detentores de ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média ponderada
de ações ordinárias disponíveis durante o exercício, excluindo as ações em tesouraria. No caso
da Companhia, o lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por ação, pois esta não possui
ações ordinárias potenciais diluidoras.
30/06/2013
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas (milhares)

11.079
2.240

Lucro básico/diluído por ação (em R$)

18

4,95

Receita líquida de vendas e serviços
A receita da Companhia engloba o comércio atacadista e varejista de medicamentos,
perfumaria, produtos de higiene pessoal e de beleza, cosméticos e dermocosméticos, aparelhos
de telefonia celular e conveniência. Abaixo, apresentamos a formação da receita operacional
líquida:
30/06/2013

19

Receita operacional bruta
Vendas de mercadorias
Comissão de intermediação de venda de recarga e outros serviços
Receita diferida
Deduções
Devoluções e abatimentos
Impostos sobre as vendas e serviços

(1.991)
(22.425)

Receita líquida de vendas e serviços

478.375

500.238
2.859
(306)

Despesas por natureza
30/06/2013
Despesas por natureza
Mercadorias de revenda
Mercadorias e materiais de uso e consumo
Despesas com pessoal
Seguros
Aluguéis
Materiais, energia, serviços de terceiros
Propaganda
Depreciação e amortização
Taxas de administração de cartão de crédito/débito
Outras despesas

329.307
1.564
69.692
342
11.555
5.708
3.210
4.178
4.610
20.836
451.002
30/06/2013

Classificados como:
Custos das mercadorias vendidas
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas

329.307
90.415
31.280
451.002
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Receitas e despesas financeiras
30/06/2013
Receitas financeiras
Juros recebidos
Outras receitas financeiras

454
12
466

Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Jurosde provisões, parcelamento e variações monetárias
Outras despesas financeiras

(6.124)
(2.784)
(1.651)
(10.559)

Despesas financeiras líquidas

21
a.

(10.093)

Instrumentos financeiros
Visão geral
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros:

•

Risco de crédito;

•

Risco de liquidez; e

•

Risco de mercado.
Esta Nota Explicativa apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos
riscos acima, os objetivos da Companhia, as políticas e os processos de mensuração e
gerenciamento de riscos e gerenciamento do capital da Companhia.

b.

Estrutura de gerenciamento de risco
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e a
supervisão da Companhia de estrutura de gerenciamento de risco.
O gerenciamento desses instrumentos é efetuado por meio de estratégias operacionais e
controles internos visando a assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes
no mercado.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar e
analisar os riscos aos quais a Companhia está exposta, para definir limites de riscos e controles
apropriados e para monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas
atividades da Companhia. A Companhia, através de treinamento e procedimentos de gestão,
busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle no qual todos os funcionários tenham
consciência de suas atribuições e obrigações.
A Administração faz uso dos instrumentos financeiros visando a remunerar ao máximo suas
disponibilidades de caixa, manter a liquidez de seus ativos, proteger-se de variações de taxas de
juros e obedecer aos índices financeiros estabelecidos em seus contratos de financiamento
(cláusulas restritivas).
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Risco de crédito
É o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte
em um instrumento financeiro, decorrente de falha destes em cumprir com suas obrigações
contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis da Companhia de clientes e em títulos de
investimento.

c.

Exposição a riscos de crédito
A Administração entende que a Companhia possui risco baixo de crédito, pois sua carteira de
clientes é composta de consumidores finais e não possui nenhum cliente que exceda o limite de
10% de suas receitas e as suas vendas são principalmente efetuadas à vista, portanto, sem risco.
Considerando o eventual risco decorrente do repasse das administradoras dos cartões de crédito,
este é controlado diariamente através de um processo rigoroso de conferências entre o
faturamento e o recebimento. A Companhia atualmente trabalha com administradoras de cartões
de primeira linha, logo, entende que o seu risco é baixo, além de estas assumirem total
responsabilidade pelo repasse dos créditos.
A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir apenas em títulos líquidos e
apenas em instituições financeiras de grande porte e de primeira linha. A Administração
monitora ativamente as classificações de créditos e, uma vez que a Companhia tenha investido
apenas em títulos com classificações altas de crédito, a Administração não espera que nenhuma
contraparte falhe em cumprir com suas obrigações, portanto, considera o risco de crédito
insignificante.

d.

Contas a receber de clientes
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição
máxima do risco de crédito na data da demonstração financeira foi:
30/06/2013
Contas a receber de clientes

77.371

A exposição máxima ao risco de crédito para empréstimos e recebíveis em 30 de junho de 2013
por tipo de contraparte foi:
30/06/2013
Cartões de crédito e débito
Convênios
Clientes atacado
Provisão para créditos de liquidação duvidosa

e.

55.190
2.799
21.629
(2.247)

Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detém caixa e equivalentes de caixa de R$ 10.157 em 30 de junho de 2013, os
quais representam sua máxima exposição de crédito sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes
de caixa são mantidos em instituições financeiras de primeira linha.

Risco de liquidez
É o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações
associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com
outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de
prejudicar a reputação da Companhia.
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A Companhia monitora também o nível esperado de entradas por fluxos de caixa sobre contas a
receber de clientes e outros recebíveis junto com as saídas esperadas por contas a pagar com
fornecedores e outras contas a pagar.

Risco de mercado
É o risco de que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de juros e aumento nos
preços das mercadorias, tenham impacto nos ganhos da Companhia ou no valor de suas
participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao
mesmo tempo otimizar o retorno.
A Administração entende que, no contexto da Companhia, o risco de mercado que se aplica
refere-se ao risco relacionado à taxa de juros, já que o risco relacionado ao aumento dos preços
das mercadorias com fornecedores e laboratórios está mitigado, pois os reajustes de preço são
estabelecidos anualmente para a indústria pela Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos - CMED.
A Companhia adota uma política de balancear suas transações atreladas a taxas de juros fixas e
variáveis nos seus contratos de empréstimos, para que não haja uma exposição significativa. Os
empréstimos e financiamentos atrelados a taxas de juros variáveis são monitorados através de
análises de sensibilidades.

f.

Risco de taxa de juros
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse
tipo de risco, a Companhia busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas
prefixadas ou pós-fixadas.
As variações das taxas de juros da economia afetam tanto os ativos quanto os passivos
financeiros da Companhia. Abaixo demonstramos os impactos dessas variações na rentabilidade
dos investimentos financeiros e no endividamento em moeda nacional da Companhia,
substancialmente atreladas ao CDI. A sensibilidade dos ativos e passivos financeiros da
Companhia foi demonstrada em dois cenários além do provável.
Apresentamos um cenário considerado como provável pela Administração da Companhia, com
taxas nominais verificadas em 30 de junho de 2013 (saldo contábil tendo por base o CDI de
7,20% acumulado doze meses e a TJLP de 5,2% acumulado doze meses) e o cenário com
apreciação de 25% (Cenário I) e 50% (Cenário II) dos indexadores.

g.

Análise de sensibilidade
A seguir, demonstramos os efeitos no resultado em função das apreciações em 30 de junho de
2013:
Instituições financeiras e modalidades

Risco
(taxa)

Saldo
contábil

Cenário
provável

Cenário I
25%

Cenário II
50%

Alta da taxa

138.527

9.924

12.405

14.886

Taxa de juros flutuante
Financiamentos e empréstimos

Pelas análises efetuadas, a Companhia apuraria uma despesa nos cenários Provável, I e II.
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Gestão de capital
A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança do
investidor, credor e mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração
monitora o retorno sobre o capital, que foi definido como os resultados de atividades
operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também monitora o nível
de dividendos para seus acionistas. A Administração não possui planos relacionados à
remuneração de seus empregados por meio de pagamento baseado em ações ou opções.
A Administração procura manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis
mais adequados de empréstimos e as vantagens e a segurança proporcionadas por uma posição
de capital saudável. Não houve alterações na abordagem da Companhia à administração de
capital durante o período. A Companhia não está sujeita às exigências externas de capital.

h.

Classificação e valor justo dos instrumentos financeiros
Os saldos contábeis e os valores justos dos instrumentos financeiros em 30 de junho de 2013
estão identificados a seguir:
30/06/2013
Descrição
Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos

i.

Contábil

Valor
justo

10.157
77.371

10.157
77.371

108.355
140.816

108.355
140.816

Critérios, premissas e limitações utilizados no cálculo dos valores justos (fair value)
Caixa e equivalentes de caixa
São classificados como ativos financeiros com alta liquidez e são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu
reconhecimento inicial, os investimentos são mensurados pelo custo amortizado que são obtidos
com base nas cotações divulgadas pelos administradores. O valor justo reflete o valor registrado
no balanço patrimonial.

Contas a receber de clientes
Decorrem diretamente das operações da Companhia e estão registradas pelos seus valores
originais, sujeitos a perda por redução ao valor recuperável e ajuste a valor presente, quando
aplicável. Estima-se que o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo, dado o
curto prazo das operações realizadas.

Fornecedores
Decorrem diretamente das operações da Companhia, são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações
monetárias e/ou cambiais incorridos até a data do balanço patrimonial, bem como ajustados a
valor presente. A Administração entende que o valor contábil não diverge substancialmente do
valor justo.
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Financiamentos, empréstimos e empréstimos com partes relacionadas
Os valores dos financiamentos atrelados à TJLP e ao CDI aproximam-se dos valores de
exigibilidade registrados nas demonstrações contábeis intermediárias de propósito específico em
virtude de essas taxas serem pós-fixadas, mesmo considerando os casos em que há uma taxa
fixa adicional.
O valor justo foi determinado baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa
futuros, descontados pela taxa média de CDI futuro, correspondente a todos os empréstimos,
vincendos entre 2013 e 2017, apurados na data de apresentação das demonstrações contábeis
intermediárias de propósito específico.

22

Cobertura de seguros
Em 30 de junho de 2013, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta de R$
2.891 por danos de incêndios na rede, R$ 100 de responsabilidade civil por loja e R$ 89.100 por
perdas materiais no centro de distribuição e estoques.
*

*

*

Paulo Corrêa Lazera
Presidente
CPF 056.161.582-91
Viviany Valente Fonseca
Contadora CRC 015273/0 - 3 PA
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Procuração
Por meio deste instrumento particular, [ Acionista ], [ nacionalidade ], [ estado civil ],
[ profissão ], portador(a) do documento de identidade nº [•], residente e domiciliado(a) na
[endereço completo] ou [sociedade constituída de acordo com as lei [•], com sede [•], inscrita
no CNPJ sob o número [•]] (“Outorgante”), nomeia e constitui como seus bastantes
procuradores SANDRA LÓPEZ GORBE, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de
Identidade RG nº 094233582-IFP/RJ, inscrita na OAB/RJ sob o nº 097181, e no CPF/MF sob o
nº 035.539.407-35; THIAGO DE MELLO RIBEIRO COUTINHO, brasileiro, casado, advogado,
portador da Cédula de Identidade RG nº 1790900-SSP/PB, inscrito na OAB/SP sob o nº 176386,
e no CPF/MF sob o nº 265.000.098-86; DENIZE SAMPAIO BICUDO, brasileira, solteira,
advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.308.230-0-SSP/SP inscrita na OAB/SP
sob o nº 239.515, e no CPF/MF sob o nº 220.578.448-03; GUILHERME DEBEUZ DE BRITO
VIANNA, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.310.912-8SSP/SP, inscrito na OAB/SP sob o nº 271.233 e no CPF/MF sob o nº 321.148.988-65; CAIO
MARON ZANINI, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº
34.616.342-SSP/SP, inscrito na OAB/SP 256.842 e no CPF/MF sob o nº 312.347.968-48, com
poderes para, agindo isolada e independentemente da ordem de nomeação, representar o(a)
Outorgante na qualidade de titular de [•] ([número de ações por extenso]) ações ordinárias de
emissão da Ultrapar Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 33.256.439/0001-39, com sede na Av. Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343, 9º
andar, na Cidade e Estado de São Paulo (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada às 14:00 horas do dia 31 de janeiro de 2014 na sede social da Companhia,
convocada para discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação, pela Companhia, das
ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Extrafarma”), com
a consequente conversão da Extrafarma em subsidiária integral da Companhia (“Incorporação
de Ações”), assinando o Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia e a ata da
Assembleia Geral Extraordinária, para o fim específico de votar em estrita conformidade com as
orientações a seguir:
(i) Aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Imifarma
Produtos Farmacêuticos S.A. pela Ultrapar Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”):
A Favor

Contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.
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(ii) Aprovar a ratificação da nomeação e da contratação da Ernst & Young Assessoria
Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
59.527.788/0001-31, como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de
avaliação econômica das ações da Extrafarma, para os fins do aumento de capital da
Companhia decorrente da Incorporação de Ações, nos termos do artigo 226 e na forma do
artigo 8º, ambos da Lei nº 6.404/76 (“Laudo de Avaliação”):
A Favor

Contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.
(iii) Aprovar o Laudo de Avaliação:
A Favor

Votar contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.
(iv) Aprovar o aumento do capital social da Companhia decorrente da Incorporação de Ações e
a emissão de novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal:
A Favor

Contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.
(v) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o
aumento de capital social decorrente da Incorporação de Ações:
A Favor

Contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.
(vi) Aprovar a emissão de bônus de subscrição, conforme previsto no Protocolo de Justificação:
A Favor

Contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.

20

(vii) Aprovar a autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as
providências necessárias visando a formalizar a Incorporação de Ações, inclusive perante as
repartições públicas competentes e terceiros em geral:
A Favor

Contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.

Os procuradores ora nomeados não têm qualquer direito ou obrigação de tomar quaisquer
outras medidas em nome do(a) Outorgado(a) que não as expressamente previstas neste
instrumento ou que sejam necessárias ao seu exato cumprimento.
O presente mandato, que poderá ser substabelecido no todo ou em parte, será válido para a
Assembleia Geral Extraordinária acima referida, seja ela instalada em primeira ou segunda
convocação.
[dia] de [mês] de [ano].
[Acionista]
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