SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - INFORMAÇÕES ANUAIS
Data-Base - 31/12/2005

O REGISTRO NA CVM NÃO IMPLICA QUALQUER APRECIAÇÃO SOBRE A COMPANHIA , SENDO OS SEUS
ADMINISTRADORES RESPONSÁVEIS PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS.
01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

018465

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33256439000139

4 - DENOMINAÇÃO COMERCIAL
5 - DENOMINAÇÃO SOCIAL ANTERIOR
6 - NIRE

35300109724
7 - SITE

www.ultra.com.br

01.02 - SEDE
1 - ENDEREÇO COMPLETO

2 - BAIRRO OU DISTRITO

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 1343, 9º

BELA VISTA

3 - CEP

4 - MUNICÍPIO

5 - UF

01317-910

SÃO PAULO

SP

6 - DDD

11
11 - DDD

7 - TELEFONE

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

3177-6513

3177-6764

3177-6590

12 - FAX

13 - FAX

14 - FAX

-

-

-

10 - TELEX

15 - E-MAIL

invest@ultra.com.br

01.03 - DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS
ATENDIMENTO NA EMPRESA
1 - NOME

Maria Fernanda Leme Brasil
2 - CARGO

Gerente de Relações com Investidores
3 - ENDEREÇO COMPLETO

4 - BAIRRO OU DISTRITO

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 1343 - 8º andar

Bela Vista

5 - CEP

6 - MUNICÍPIO

01317-910

São Paulo
9 - TELEFONE

8 - DDD

11

3177-6513

13 - DDD

11

14 - FAX

3177-6107

7 - UF

SP
10 - TELEFONE

11 - TELEFONE

-

-

15 - FAX

16 - FAX

-

-

12 - TELEX

17 - E-MAIL

fbrasil@ultra.com.br

AGENTE EMISSOR / INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA
18 - NOME

Banco Itaú S.A.
19 - CONTATO

João Manuel de C. Felisberto
20 - ENDEREÇO COMPLETO

21 - BAIRRO OU DISTRITO

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira - 707 - 9º andar

Conceição

22 - CEP

23 - MUNICÍPIO

04344-902

São Paulo

25 - DDD

11
30 - DDD

26 - TELEFONE

5029-1904

24 - UF

SP
27 - TELEFONE

-

31 - FAX

32 - FAX

-

-

28 - TELEFONE

29 - TELEX

33 - FAX

-

34 - E-MAIL
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11.01 - PROCESSO DE PRODUÇÃO

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
A rede de distribuição de GLP da Ultragaz inclui 16 bases de envasamento. O GLP é transportado às bases
de engarrafamento por meio de gasoduto a partir das instalações da Petrobras, ou por caminhão. Quando o
transporte do GLP é feito via gasoduto, as bases são denominadas primárias, e quando o transporte do GLP é
feito via caminhão, são denominadas de secundárias. A Ultragaz mantém também bases de armazenamento
de GLP para abastecimento de caminhões UltraSystem, denominadas bases satélites. A Ultragaz mantém
instalações de armazenamento de vasilhame de GLP e bases satélite de distribuição a granel em locais
estratégicos, a fim de manter fontes de abastecimento próximas aos clientes, reduzindo assim os custos de
transporte. Substancialmente todo GLP transportado por caminhão a partir da Petrobras para as unidades
secundárias da Ultragaz é realizado através da frota de caminhões-tanque da Ultracargo, em bases
estritamente comerciais. O GLP é armazenado nas bases de envasamento em grandes tanques com
capacidade de 60 toneladas por tanque. No caso do GLP para entrega a granel, o produto é bombeado
diretamente dos tanques de armazenamento para os caminhões-tanque. No caso de GLP para entrega em
cilindros, o produto é bombeado dos tanques de armazenamento para uma série de bicos de enchimento que
envasam o vasilhame.

A tabela que segue abaixo contém a atual capacidade total de armazenamento e engarrafamento
da Ultragaz, bem como os efetivos volumes armazenados mensalmente em 2005, tanto em bases
satélites como em bases de armazenamento primárias e secundárias.
Base

Tipo

Capuava
Santos
São José dos Campos
Rio de Janeiro
Barueri
Araraquara
Mauá
Pouso Alegre

Primária
Primária
Primária
Primária
Secundária
Satélite
Satélite
Satélite

Paulínia
Araucária
Canoas
Betim
Ribeirão Preto
Goiânia
São José do Rio Preto
Araçatuba
Bauru
Cascavel
Londrina
Blumenau
Chapecó
Florianópolis
Joinville
Caixas do Sul
Joaçaba
Dois Vizinhos
Ponta Grossa
Sorocaba
Mataripe

19/05/2006 08:57:07

Capacidade Total de
Armazenamento

Capacidade de
Engarrafamento

(em toneladas)
720
960
960
500
1.500
60
720
60

(em toneladas por mês)
13.136
3.727
4.062*
8.029
4.100*
-

Primária
Primária
Secundária
Secundária
Secundária
Secundária
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite

1.500
240
600
882
180
360
60
180
60
120
60
60
60
60
60
60
60
60
57
115

8.403*
9.677
4.694
4.316*
4.679*
3.512
-

Primária

1.140

13.512
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Suape
Caucaia
Aracajú
Ilhéus
Maceió
Juazeiro
João Pessoa
Pirajá

Primária
Secundária
Secundária
Secundária
Satélite
Satélite
Satélite
Satélite

500
300
240
360
692
60
60
60

3.292*
4.164
4.169
3.861
-

13.726

97.333

* Estas bases operam acima da capacidade com mais de 8 horas diária de atividade.
A Ultragaz possui várias alternativas para fornecimento dos seus cilindros e tanques. Todos os cilindros
fabricados para a Ultragaz têm estampado o logotipo da empresa, bem como o mês e ano de sua fabricação.
Caminhões-tanque são utilizados para distribuir GLP nos mercados a granel de pequeno e de grande porte.
No mercado a granel de pequeno porte, a Ultragaz usa o nome comercial UltraSystem e entrega GLP
utilizando caminhões bob-tail, equipados com uma mangueira longa, a fim de possibilitar acesso aos tanques
de usuários comerciais e de pequenos usuários industriais.

Atualmente, todas as distribuidoras de GLP no Brasil, incluindo a Ultragaz, compram todo o GLP
necessário para suas operações da Petrobras, sem contrato formal para o fornecimento de GLP.
Os procedimentos de compra de GLP da Petrobras são, geralmente, comuns a todas as
distribuidoras de GLP, inclusive a Ultragaz. Ocorreu uma interrupção significativa no fornecimento
de GLP às distribuidoras pela Petrobras em 1995, em virtude de uma greve trabalhista realizada
pelos funcionários da Petrobras e que teve duração de 15 dias. Não podemos garantir que não
ocorram outras interrupções significativas de fornecimento de GLP no futuro.
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O processo de distribuição de GLP – Gás Liqüefeito de Petróleo se dá da seguinte forma:
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QUÍMICO
A Oxiteno possui quatro plantas industriais no Brasil, com localizações em Mauá - SP, Tremembé SP, Camaçari - BA e Triunfo - RS.
A tabela que segue abaixo contém a atual capacidade total de produção de óxido de eteno das
plantas da Oxiteno no Brasil.
Unidade

Capacidade
(em toneladas por ano)

Camaçari
Mauá
Tremembé
Triunfo

260.000
52.000
-

Total

312.000

O óxido de eteno é um produto intermediário utilizado principalmente na produção de derivados de
óxido eteno. Em 31 de dezembro de 2005, o óxido de eteno respondeu por apenas 3% do volume
total de vendas da Oxiteno. Portanto, a capacidade total de produção de uma planta pode não ser
determinada pela soma de todas as capacidades de óxido de eteno e seus derivados.
Planta de Camaçari. A planta de Camaçari, localizada no pólo petroquímico do nordeste, foi
construída pela Oxiteno e iniciou suas atividades em 1978. A planta de Camaçari produz óxido de
eteno e seus derivados, como etilenoglicóis, etanolaminas, éteres glicólicos e derivados de
etoxiladas. Em julho de 1997, foi concluída uma significativa modernização nesta planta, com a
adição de 105.000 toneladas na capacidade de produção de óxido de eteno.
A tabela seguinte apresenta informações sobre a capacidade de produção da planta de Camaçari
individualmente para cada um de seus produtos:
Unidade

Capacidade
(em toneladas por ano)

Óxido de Eteno
Etilenoglicóis
Etanolaminas
Éteres Glicólicos
Derivados Etoxiladas

260.000
285.000
45.000
25.000
130.000

Planta de Mauá. A planta de Mauá, localizada no pólo petroquímico de São Paulo, foi a primeira
planta construída pela Oxiteno e iniciou sua produção em 1974. A planta de Mauá produz óxido de
eteno e seus derivados, como etilenoglicóis, éteres glicólicos, acetatos de éter, álcoois naturais e
derivados de etoxiladas. Adicionalmente às unidades de produção, a planta de Mauá mantém
instalações para armazenamento e manutenção, bem como para o principal laboratório de
pesquisa e desenvolvimento da Oxiteno.
A tabela seguinte apresenta informações sobre a capacidade de produção da planta de Mauá
individualmente para cada um de seus produtos:
Unidade

Capacidade
(em toneladas por ano)

Óxido de Eteno
Etilenoglicóis
Éteres Glicólicos
19/05/2006 08:57:07

52.000
35.000
40.000
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Acetatos
C4+C5 Álcoois
Derivados de Etoxiladas
Alcalização
Esterificação
Emulsificadores
Fluidos Hidráulicos

32.000
10.000
25.000
17.000
4.000
3.000
30.000

Planta de Tremembé. A planta de Tremembé, localizada no Estado de São Paulo, compreende as
três principais unidades de produção – uma para sulfonados e sulfatados e duas para produtos
multiusos. A planta de Tremembé iniciou sua produção em 1970 e foi posteriormente adquirida
pela Oxiteno em 1985.
A tabela seguinte apresenta informações sobre a capacidade de produção da planta de Tremembé
individualmente para cada um de seus produtos:
Unidade

Capacidade
(em toneladas por ano)

Esterificação
Especialidades
Sulfonados e Sulfatados
Betaína
Fluidos Hidráulicos
Naftaleno Sulfatado
Blends agroquímicos

10.000
15.000
30.000
10.000
3.200
5.000
11.000

Planta de Triunfo. A planta de Triunfo está localizada no pólo petroq
uímico do sudeste. A
planta de Triunfo foi construída pela Oxiteno e iniciou sua produção em outubro de 1989. A planta
de Triunfo tem duas unidades de produção – uma para a produção de álcool butílico secundário,
que é usado na produção de MEC, e outra para a produção de MEC.
A tabela seguinte apresenta informações sobre a capacidade de produção da planta de Triunfo
individualmente para cada um de seus produtos:
Unidade

Capacidade
(em toneladas por ano)

MEC
Alcool Butílico Secundário

35.000
40.000

Com a aquisição da Canamex em dezembro de 2003, a Oxiteno adquiriu duas plantas de
especialidades químicas no México. Em 31 de dezembro de 2005, a planta de Coatzacoalcos tem
uma capacidade de produção 44.000 toneladas por ano de etoxilados e a planta de Guadalajara
tem uma capacidade de produção de 24.000 toneladas por ano de especialidades químicas.
A tabela seguinte apresenta informações sobre a capacidade de produção da Oxiteno no exterior:
Unidade

Capacidade
(em toneladas por ano)

Derivados de etoxilados – Planta de Coatzacoalcos
Derivados de etoxilados – Planta de Guadalajara
Esterificação - Planta de Guadalajara

19/05/2006 08:57:07

44.000
12.000
12.000
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De maneira esquemática, o processo produtivo da Oxiteno se dá da seguinte forma :
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Todas as empresas brasileiras de segunda geração que utilizam o eteno como principal matéria
prima, inclusive a Oxiteno compram eteno de fornecedores brasileiros. A Oxiteno compra eteno de
duas das três craqueadoras de nafta do Brasil. Estas três craqueadoras representam as únicas
fontes de eteno no Brasil. A Braskem supre toda a demanda de eteno da unidade da Oxiteno
localizada em Camaçari, e a PQU supre toda a demanda de eteno da unidade localizada em
Mauá. Em virtude de suas características químicas, o armazenamento e o transporte do eteno são
difíceis e dispendiosos, o que desestimula a sua importação. Conseqüentemente, a Oxiteno
depende quase que exclusivamente do eteno produzido pela Braskem e pela PQU para o
abastecimento das suas plantas. Em 2005, as importações brasileiras de eteno totalizaram
aproximadamente 6.022 toneladas, representando menos de 1% da capacidade instalada no
Brasil.
Em virtude das características químicas do eteno, a Oxiteno não mantém estoques significativos
deste produto. Por esta razão, reduções de fornecimento pela Braskem e PQU afetariam
imediatamente a produção da Oxiteno e os resultados de suas operações. Adicionalmente, a
Petrobras é a principal fornecedora de nafta às craqueadoras brasileiras, de modo que qualquer
interrupção no fornecimento de nafta pela Petrobras às craqueadoras pode prejudicar a
capacidade de fornecimento de eteno à Oxiteno.

Seguros
Seguro de Propriedades: A Ultrapar contrata apólices de seguro adequadas, visando cobrir
diversos riscos aos quais está exposta, incluindo seguros patrimoniais com cobertura para danos
e/ou prejuízos causados por incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, vendaval,
queda de aeronave, danos elétricos, entre outras. Nossas apólices de seguros somam coberturas
de aproximadamente US$ 240 milhões.
Seguro de Lucros Cessantes: Com relação as unidades da Oxiteno e da Canamex, é contratada
também cobertura de lucros cessantes decorrentes de eventuais acidentes relacionados aos seus
ativos, num montante de US$ 128 milhões.
Seguro de Responsabilidade Civil: O programa de Seguro de Responsabilidade Civil Geral atende
à todas as companhias do Grupo, com valor de cobertura limitado a US$ 150 milhões, cobrindo
danos e/ou prejuízos que eventualmente possam ser causados a terceiros decorrentes de
acidentes relacionados às operações comerciais/industriais e/ou distribuição e comercialização de
produtos e serviços.
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

OUTROS LOCAIS DE ATENDIMENTO A ACIONISTAS
35 - ITEM 36 - MUNICÍPIO

37- UF

38 - DDD

39 - TELEFONE

40 - TELEFONE

01

-

-

02

-

-

03

-

-

04

-

-

01.04 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)
1 - NOME

FABIO SCHVARTSMAN
2 - ENDEREÇO COMPLETO

3 - BAIRRO OU DISTRITO

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 1343, 9º

BELA VISTA

4 - CEP

5 - MUNICÍPIO

01317-910

SÃO PAULO

7 - DDD

11
12 - DDD

11

6 - UF

SP

8 - TELEFONE

9 - TELEFONE

10 - TELEFONE

3177-6475

3177-6482

3177-6513

13 - FAX

14 - FAX

15 - FAX

3287-1931

3177-6246

3177-6107

11 - TELEX

16 - E-MAIL

fabiosch@ultra.com.br
17 - DIRETOR BRASILEIRO

18 - CPF

SIM

940.563.318-04

18 - PASSAPORTE

01.05 - REFERÊNCIA / AUDITOR
1 - DATA DE INÍCIO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

2 - DATA DE TÉRMINO DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL

01/01/2005

31/12/2005

3 - DATA DE INÍCIO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

4 - DATA DE TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM CURSO

01/01/2006

31/12/2006

5 - NOME/RAZÃO SOCIAL DO AUDITOR

6 - CÓDIGO CVM

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES

00385-9

7 - NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

8 - CPF DO RESP. TÉCNICO

ALTAIR TADEU ROSSATO

060.977.208-23

01.06 - CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA
1 - BOLSA DE VALORES ONDE POSSUI REGISTRO

BVBAAL

BVMESB

BVPR

BVES

BVPP

BVRG

BVRJ

BVST

X BOVESPA

2 - MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

Bolsa
3 - TIPO DE SITUAÇÃO

Operacional
4 - CÓDIGO DE ATIVIDADE

3010 - Emp. Adm. Part. - Petróleo e Gás
5 - ATIVIDADE PRINCIPAL

6 - AÇÕES PREF. COM CLASSES

Industrial, Comercial e Outras

NÃO
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

01.07 - CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS
1 - NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO

Nacional Holding
2 - VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS PELA CIA.

X Ações

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Debêntures Conversíveis em Ações

Notas Promissórias (NP)

Ações Resgatáveis

BDR

Partes Beneficiárias

Outros

X Debêntures Simples

DESCRIÇÃO

Bônus de Subscrição
Certificado de Investimento Coletivo (CIC)
01.08 - PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS
1 - AVISO AOS ACIONISTAS SOBRE DISPONIBILIDADE DAS DFs.

2 - ATA DA AGO QUE APROVOU AS DFs.

28/04/2006
3 - CONVOCAÇÃO DA AGO PARA APROVAÇÃO DAS DFs.

4 - PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

12/04/2006

16/02/2006

01.09 - JORNAIS ONDE A CIA. DIVULGA INFORMAÇÕES
1 - ITEM

2 - TÍTULO DO JORNAL

3 - UF

01

Valor Econômico

SP

02

Diário Oficial do Estado

SP

01.10 - DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1 - DATA

2 - ASSINATURA

15/05/2006
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02.01.01 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA
1 - ITEM 2 - NOME DO ADMINISTRADOR

3 - CPF

4 - DATA
DA ELEIÇÃO

5 - PRAZO DO MANDATO 6 - CÓDIGO TIPO DO 7 - ELEITO P/
ADMINISTRADOR * CONTROLADOR

8 - CARGO
/FUNÇÃO

7 - FUNÇÃO

01

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA

008.255.498-68

27/04/2006

AGO/2007

3

SIM

30

Presidente do C.A. e Diretor Presidente

02

LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO

061.094.708-72

27/04/2006

AGO/2007

3

SIM

32

Vice Pres. C.A. e Vice Dir. Presidente

03

RENATO OCHMAN

375.739.690-15

27/04/2006

AGO/2007

2

NÃO

22

Conselho de Administração (Efetivo)

04

ANA MARIA LEVY VILLELA IGEL

513.400.208-82

07/04/2006

AGO/2007

2

SIM

22

Conselho de Administração (Efetivo)

05

PAULO VIEIRA BELOTTI

001.388.357-72

27/04/2006

AGO/2007

2

SIM

22

Conselho de Administração (Efetivo)

06

NILDEMAR SECCHES

589.461.528-34

27/04/2006

AGO/2007

2

SIM

22

Conselho de Administração (Efetivo)

07

OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO

007.260.107-82

27/04/2006

AGO/2007

2

SIM

22

Conselho de Administração (Efetivo)

08

FABIO SCHVARTSMAN

940.563.318-04

10/05/2006

AGO/2007

1

12

Diretor de Relações com Investidores

09

PEDRO JORGE FILHO

822.913.308-53

10/05/2006

AGO/2007

1

19

Diretor

10

PEDRO WONGTSCHOWSKI

385.585.058-53

10/05/2006

AGO/2007

1

19

Diretor

11

EDUARDO DE TOLEDO

103.264.958-51

10/05/2006

AGO/2007

1

19

Diretor

* CÓDIGO:
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1 - PERTENCE APENAS À DIRETORIA;
2 - PERTENCE APENAS AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO;
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

02.01.02 - COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL
1 - CONSELHO FISCAL INSTALADO

2 - PERMANENTE

SIM

SIM

3 - ITEM 4 - NOME DO CONSELHEIRO

5 - CPF

6 - DATA
DA ELEIÇÃO

7 - PRAZO DO MANDATO 8 - CARGO
/FUNÇÃO

9 - FUNÇÃO

01

WOLFGANG EBERHARD ROHRBACH

016.771.448-15

27/04/2006

AGO/2007

45

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS

02

JOHN MICHAEL STREITHORST

001.186.767-17

27/04/2006

AGO/2007

44

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS

03

FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ

636.622.138-34

27/04/2006

AGO/2007

43

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR

04

MÁRIO PROBST

029.415.318-74

27/04/2006

AGO/2007

43

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR

05

RAUL MURGEL BRAGA

004.612.707-06

27/04/2006

AGO/2007

43

C.F.(EFETIVO)ELEITO P/CONTROLADOR

06

RICARDO JOSÉ ARRUDA DE NEGREIROS

738.488.167-68

27/04/2006

AGO/2007

47

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/PREFERENCIALISTAS

07

ARGEMIRO PASSETO JR.

062.442.898-20

27/04/2006

AGO/2007

46

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

08

KATUYOSHI UTIYAMA

065.361.828-04

27/04/2006

AGO/2007

46

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

09

PEDRO OZIRES PREDEUS

005.474.508-00

27/04/2006

AGO/2007

46

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/CONTROLADOR

10

TÂNIA MARIA CAMILO

726.204.557-15

27/04/2006

AGO/2007

48

C.F.(SUPLENT)ELEITO P/MINOR.ORDINARISTAS
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02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Data de Nascimento: 01/03/1940

Formação Acadêmica:
1962 1962 -

Engenharia Industrial Mecânica - Pontifícia Universidade Católica - RJ
Curso de Transferência de Calor e Massa de Escoamento de Fluidos - Escola de
Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Curso de Programação de Computadores - Escola de Química da Universidade do
Rio de Janeiro.
Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Pontifícia Universidade Católica RJ.
Curso de Engenharia de Equipamentos e Manutenção - Petrobrás.
Curso de Combustão Industrial - Pontifícia Universidade Católica - RJ.

1962 1963 1963 1964 -

Experiência Profissional:
1959/1963 1963/1964 1964/1966 1966/1967 1967/1968 1969/1970 1970/1974 1970/1974 1973/1974 1974
1975
1979
1979/1983 1980
1981

-

1981
1981

-

1981/1983 -

Assistente Técnico da EMAFER - Engenharia e Materiais Ferroviários.
Coordenador do Curso de Engenharia de Equipamentos e Manutenção da
Petrobrás.
Engenheiro da Divisão de Utilidades da FABOR - Petrobrás.
Assistente do Coordenador do Projeto de Conjunto Petroquímico da Bahia COPEB.
Assistente do Diretor de Engenharia da Ultrafértil, como representante do Grupo
Ultra.
Diretor da Melamina Ultra S.A. e da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio.
Diretor Superintendente da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio.
Diretor da Oxicap Indústrias de Gases Ltda.
Diretor Vice-Presidente da Companhia Brasileira de Participações S.A.
COBRAPAR.
Presidente da Ultratec Engenharia S.A.
Diretor- Superintendente da Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio.
Presidente da Ultra Empreendimentos e Participações S.A.
Presidente da Associação Brasileira das Indústrias Químicas e de Produtos
Derivados - ABIQUIM.
Vice-Presidente do Centro de Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP.
Diretor-Presidente da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio e Oxiteno Nordeste S.A.
Indústria e Comércio.
Presidente da Ultrapar Participações S.A.
Membro do Conselho de Política Econômica e Social da Confederação Nacional
das Indústrias - CNI.
Membro do Conselho de Administração da Brasilpar Comércio e Participações S.A.
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02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
1982
Membro do Conselho do BNDES Participações S.A. - BNDESPAR.
1983
Membro do Conselho de Administração da Gazeta Mercantil.
1983
Membro do Conselho Estadual de Política Industrial, Comercial e Agroindustrial do
Estado de São Paulo.
1983/1986 1984/1986 1986/1988 1986
1987
1987
1989/1999 1990/1997 1992/1994 1995/2001 1996/2000 1997
1999
1999

-

2000/2001 2000
2001/2002 1981/2002 -

1º Vice-Presidente da ABIQUIM.
Presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo - IBP.
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro do Petróleo - IBP.
Membro do Conselho Curador da Fundação Nacional Pró- Memória do Ministério
da Cultura.
Membro do Grupo de Avaliação da Competitividade da Indústria Brasileira na CNI.
Membro do Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND.
Membro do Conselho de Administração da EAESP (Escola de Administração de
Empresas do Estado de São Paulo) da Fundação Getúlio Vargas
Fundador eleito Presidente Conselho do IEDI – Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial
Membro do Conselho Monetário Nacional - CMN
Membro do Conselho de Administração da COPENE – Petroquímica do Nordeste
S.A
Presidente do Conselho de Administração da Nordeste Química S.A. - NORQUISA
Membro do Conselho de Administração do IEDI – Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial
Membro do Conselho Consultivo do IBMEC
Membro do Conselho Consultivo da Indústria na Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo – FIESP
Membro do Conselho de Administração da Nordeste Química S.A – NORQUISA
Membro do Conselho Orientador do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
Membro do Conselho Administração da CSN - Cia Siderúrgica Nacional
Diretor Presidente da Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1981 Desde 1981 Desde 1983 -

Diretor- Presidente da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio.
Presidente do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileiras das Indústrias
Químicas e de Produtos Derivados - ABIQUIM.
Desde 1986 - Membro do Conselho Superior de Economia da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo - FIESP.
Desde 1990 - Fundador e Membro do Conselho de Administração do IEDI - Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial.
Desde 1997 - Membro do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S. A.
Desde 1999 - Membro do Conselho Superior Estratégico da Indústria da FIESP
Desde 1999 - Membro do Conselho Consultivo do IBMEC
Desde 2000 - Membro do Conselho de Orientador do IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas
Desde 2004 - Membro do Conselho de Desenvolvimento da PUC-RJ
Desde Jun/05 - Membro do Conselho Diretor da Associação Comercial do Rio de Janeiro
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02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO
Data de Nascimento: 01/04/1945
Formação Acadêmica:
1968 1972 -

Engenheiro Civil - Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie
Bacharel em Administração - Universidade Mackenzie

Experiência Profissional:
1970/1974 1974/1985 1977/1982 1977/1982 1978/1982 1980/1982 1985/1987 1981/1983 1983/1993 1985/1996 1987/1992 1987/1992 1988/1994 1992/1997 1993/1997 1994/1996 1994/1996 1997/2000 1997/2002 1977/2003 1980/2003 1982/2002 1985/2003 1992/2003 1985/2004 -

Sócio e Diretor da G.T.O - Grupo Técnico de Obras S.A.
Sócio-Gerente da Construtora FUNDASA S.A.
Diretor Vice-Presidente da Plenogás Distribuidora S.A.
Diretor Superintendente da Serma Assoc. dos Usuários de Equipamentos de
Processamento de Dados e Serviços Correlatos.
Diretor da Cia Ultragaz S.A.
Diretor da Bahiana Distribuidora de Gás Ltda.
Vice-Presidente da Ultratecno Participações S.A.
Diretor Presidente da Utingás Armazenadora S.A.
Membro do Conselho da Bahiana Distribuidora de Gás Ltda.
Diretor Superintendente da Ultratec Petróleo Comércio de Serviços Ltda.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Cia. Ultragaz S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Ultracargo Participações Ltda.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ultragaz Participações S.A.
Membro do Conselho da ULTRAPREV - Associação de Previdência
Complementar.
Membro Suplente do Conselho de Administração das empresas: Oxiteno S.A.
Industria e Comércio e Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio.
Diretor Presidente da Metalúrgica Plus S.A.
Diretor da Plenogás Distribuidora de Gás S.A..
Presidente do Conselho de Orientação do PROVAR (Programa de Administração
de Varejo).
Membro do Conselho de Administração da Oxiteno S.A. Indústria.
Membro do Conselho de Administração da Ultraquímica Participações S.A., VicePresidente deste conselho desde 1980.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ultraquímica Participações S.A.
Diretor da Gipóia Participações Ltda.
Membro do Conselho de Administração da Transultra S/A Armazenamento e
Transporte Especializado.
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor da Ultracargo
Participações Ltda.
Diretor da Avaré Participações S.A.
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02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1977 Desde 1982 Desde 1982 Desde 1988 Desde 1992 Desde 1994 Desde 1994 Desde 1997 Desde 1998 Desde 1998 Desde 1998 -

Diretor da Ultracargo – Operações Logísticas e Participações Ltda.
Diretor Vice-Presidente das empresas: Ultrapar Participações S.A.
Diretor e Membro do Conselho de Administração da Ultra S.A. Participações.
Membro do Conselho de Administração do Terminal Químico de Aratú S.A. TEQUIMAR, sendo eleito Presidente desde 1996
Presidente do Conselho da Associação Beneficente Margarida Igel.
Diretor da Ultragaz Participações Ltda.
Presidente da Associação GLP – Qualidade Compartilhada S/C
Membro do Conselho de Administração da Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e
Comércio.
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração do IBP - Instituto Brasileiro de Petróleo.
Membro do Conselho Deliberativo do ICE – Instituto de Cidadania Empresarial.
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Data-Base - 31/12/2005

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO
(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

RENATO OCHMAN
Data de Nascimento: 21/02/1960
Formação Acadêmica:
1983 1992 1993 -

Bacharel em Direito e Mestre em Direito pela PUC/RS
Mestre em Direito Comercial pela PUC/SP.
Pós Graduado em Direito Comercial pela PUC/SP.
Farley Dickson University – Language Course/New Jersey-U.S.A.

Experiência Profissional:
1986 à 1987 - Professor Assistente de Direito Civil da PUC/SP.
1989 à 1993 - Professor de Direito Comercial da Fundação Getúlio Vargas/SP.
Advogado Especializado em Direito Societário e Mercado de Capitais em São
Paulo, assessorando empresas e instituições financeiras nacionais e estrangeiras,
tendo participado em várias operações de reestruturação societária, fusão e
aquisição de empresas, joint-ventures, abertura de capital de companhias,
assessoria em operações de mercado de capitais, litígios societários, estruturação
de sucessão de empresas familiares.
Palestrante convidado em vários seminários e congressos em todo país.
Autor de vários artigos jurídicos publicados em jornais e revistas especializadas,
tais como: Gazeta Mercantil, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e
Revista de Direito Mercantil entre outros.
1995 à 1999 - Consultor jurídico da ABRAS-Associação Brasileira de Supermercados.
Membro do Conselho de Administração da FundiRossi S.A. - Metalúrgica Fina
2001 à 2003 - Professor convidado do Curso de Especialização de Direito Societário da
Fundação Getúlio Vargas.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1989 Desde 1989 Desde 2001 Desde 2004 -

Sócio da Ochman, Real Amadeo Advogados Associados S/C
Secretário Geral da Câmara de Comércio e Indústria Brasil - Israel
Membro do Conselho de Jovens “Associação das Nações Unidas Brasil”.
Membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração da Grendene S.A.
Membro do Conselho Fiscal da Associação de Assistência à Criança Deficiente
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(ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR

ANA MARIA LEVY VILLELA IGEL
Data de Nascimento: 22/09/1942
Formação Acadêmica:
1980 - Tradutora Intérprete, Associação Alumni.

Experiência Profissional:
1959/1962 - Secretária executiva da Kaiser Engineers
1962
- Secretária executiva da Presidência da Willys Overland do Brasil
1963/1967 - Secretária assistente da Presidência da CIN - Cia. de Incremento de Negócios.
1967/1968 - Secretária do Depto. de Finanças e secretariado da ONU - Organização das
Nações Unidas
1984/1986 - Membro do Conselho de Administração da Ultra S.A. - Participações
1991/1997 - Conselheira da Associação Alumni.
1995/1998 - Membro do Comitê de Finanças da Associação Alumni
1985/2004 - Diretora - Igel Participações S.A.
1998/2004 - Presidente da Diretoria - Igel Participações S.A..

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1988 - Membro do Conselho de Administração da Ultra S.A. – Participações
Desde 1990 - Conselheira e Vice-Presidente Executiva da ASA – Associação Santo Agostinho
(terceiro setor), que atende 1.800 crianças carentes de 0 a 14 anos e 60 idosos.
Desde 1999 - Conselheira do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola.
Desde 1999 - Conselheira da Ação Comunitária do Brasil (terceiro setor).
Desde 1999 - Membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
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PAULO VIEIRA BELOTTI
Data de Nascimento: 01/05/1932
Formação Acadêmica:
1954 1960 1960 -

Engenharia Civil - Escola Nacional de Engenharia da Universidade Brasil
Bacharel em Matemática - Faculdade de Filosofia da Universidade Guanabara
Engenharia Nuclear - Oak Ridge School Tecnology - Tennessee - USA

Experiência Profissional:
1977/1979 1977/1982 1977/1985 1977/1989 1977/1990 1979/1986 1985/1990 1986/1998 1990/2002 -

Presidente da Petrobras Distribuidora S.A.
Presidente da PETROQUISA - Petrobras Química S.A.
Presidente da Petrobras Mineração S.A.
Presidente da Petrobras Comércio Internacional S.A.
Diretor da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobrás
Presidente da Petrobras Fertilizantes S.A.
Presidente da PETROQUISA - Petrobras Química S.A.
Membro do Conselho de Administração da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A.
Diretor Presidente da NORCELL S.A.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1988 Desde 1998-

Membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio e da
Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio
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NILDEMAR SECCHES
Data de Nascimento: 24/11/1948
Formação Acadêmica:
Engenheiro Mecânico pela USP de São Carlos.
Pós Graduação em Finanças pela PUC/RJ.
Doutorado em Economia pela UNICAMP de Campinas.

Experiência Profissional:
1972 a 1990 - Trabalhou no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
1987 a 1990 - Diretor no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
1990 a 1994 - Diretor Geral Corporativo do Grupo Iochpe-Maxion Holding Industrial.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1995 Desde 1997 Desde 2002 -

Diretor Presidente das Empresas Perdigão
Membro do Conselho de Administração da Weg S.A.
Em 26.10.2004 – Passou a ser Presidente do Conselho de Administração da Weg
S.A.
Membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Em 22.09.2004 – Membro do Conselho de Administração da Iochpe-Maxion S.A.
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OLAVO EGYDIO MONTEIRO DE CARVALHO
Data de Nascimento: 24/02/1942
Formação Acadêmica:
Colégio Santo Inácio – Rio de Janeiro
Engenharia Mecânica, Technische Hochschule, em Munique - Alemanha
Estágio na Volkswagenwerk, em Wolfsburg - Alemanha
Estágio na J. Henry Schroder Bank, em Londres e New York

Experiência Profissional:
De 1978 a 1996 - Presidente da Diretoria de Monteiro Aranha S.A, participando da administração
de empresas associadas, como representante da holding.
Presidente do Conselho de Administração das empresas : Banco Inter-Atlantico S.A, UAP Seguros,
Ericsson Telecomunicações S.A. e Matel Tecnologia de teleinformática S.A. - MATEC.
Membro do Conselho de Administração das seguintes empresas: Oxiteno S.A. Indústria e
Comércio, Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e Comércio.
Presidiu a Seção Brasileira do Conselho Empresarial Brasil - Argentina
Membro do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos
Comissário-Geral do Pavilhão Brasileiro na Exposição Universal de Sevilha '92.
Membro do Grupo Conceitual Brasil-Japão.
Membro do Conselho de Administração da Ad-Rio - Agência de Desenvolvimento Econômico do
Estado do Rio de Janeiro.
Membro do Conselho Consultivo da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira do Rio de Janeiro.
Membro do Conselho do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial-IEDI.
De 1989 a 1991 - Presidente da Associação dos Membros da Legião de Honra
1992 - Comissário Geral do Pavilhão Brasileiro na Exposição Universal de Sevilha.
Benemérito da Associação Comercial do Rio de Janeiro.
Grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama

Cargos Ocupados Atualmente:
De 1996 a 2005 - Presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A.
Desde 1979 - Membro do Conselho de Administração Klabin S.A.
Desde 2002 - Membro do Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Desde 2003 – Cotista e Membro do Conselho da Fashion Mall S.A.
Desde 2005 - Acionista e Membro do Conselho de Administração da EcoAqua Soluções S.A.
Desde 2005 - Sócio e Diretor – Presidente – Bioson Organics S.A.
Desde 2005 - Sócio e Diretor – Presidente – Bioexton Ltda.
De 1996 a 2006 – Presidente do Conselho de Administração da Monteiro Aranha S.A.
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Holding Pessoal – Desenvolve novos negócios, nos quais atua como sócio e conselheiro.
De 2005 a 2007 – Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro.
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FABIO SCHVARTSMAN
Data de Nascimento: 25/02/1954

Formação Acadêmica:
1976 1977 1979 -

Engenheiro de Produção - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Pós-Graduação em Engenharia de Produção - Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo.
Pós-Graduação em Administração - Fundação Getúlio Vargas

Experiência Profissional:
Cargos ocupados sucessivamente na Diretoria Econômica da Duratex S.A.
1977/1979 1979/1983 1983/1985 -

Chefe de Setor de Estudos Econômicos
Chefe de Divisão de Desenvolvimento
Chefe de Departamento de Planejamento

Cargos sucessivamente ocupados na Ultrapar Participações S.A..
1985/1987 1987/1989 1989/1990 1992/2002 1998/2004 -

Superintendente de Planejamento
Diretor de Planejamento
Diretor de Planejamento e Controle
Membro Suplente da Oxiteno Nordeste S. A . Indústria e Comércio
Diretor da Avaré Participações S/A.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1990 Desde 1990 Desde 1990 Desde 1992 Desde 1994 Desde 1995 Desde 1998 Desde 1998 -

Diretor Superintendente Financeiro da Ultrapar Participações S.A.
Membro da Diretoria da Ultragaz Participações Ltda.
Membro da Diretoria da Ultrapar Participações S.A.
Membro do Conselho de Administração da Melamina Ultra S.A. Indústria. Química.
Membro do Conselho de Administração da Cia. Ultragaz S.A.
Presidente do Conselho da Ultraprev – Associação de Previdência Complementar
Membro do Conselho de Administração da Ultra S.A. Participações
Membro do Conselho de Administração do Terminal Químico de Aratu S.A. –
Tequimar
Desde 1999 - Diretor de Relações com Investidores da Ultrapar Participações S.A.
Desde 2003 - Membro titular do Conselho de Administração Oxiteno Nordeste S.A Indústria e
Comércio.
Membro do Conselho de Administração da Ultra S.A Participações.
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PEDRO JORGE FILHO
Data de Nascimento: 16/04/1954
FORMAÇÃO ACADÊMICA:
•
•
•
•

1977 - Curso : Engenharia Industrial Química, Universidade Mackenzie, São Paulo – Brasil
1979 - Curso : Especial Administração, Universidade Mackenzie, São Paulo
1998 - Curso : Programa de Gestão Avançada, Insead – The European Institue of Business
Administration Fontainebleau – França
1999 - Curso : HR’s – Contribution to Continous Improvement, Instituto IESE – University of
Navarra, Barcelona – Espanha.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
1976 – Estágio – Cia Estadual de Saneamento Básico
1977 – Inicio Estágio – Cia Ultragaz S.A
De 1977 a 1979 – Atuou como Engenheiro
De 1979 a 1985 – Gestor de Unidades Comerciais em diversas áreas
1985 – Superintendente de Operações na Divisão de Transportes e Armazenagem, hoje
Ultracargo.
• 1993 – Gerente Geral Comercial – Cia Ultragaz S.A.
• 1995 – Diretor – Mercado Grande São Paulo
• 1998 – Diretor – Mercado Sudeste
• De 1995 a 2002 - Diretor Mercado Ultragaz (responsabilidade geral pela Área
Sudeste/Centro Oeste)
• Diretor de Engenharia (responsável pela Área de Engenharia e Desenvolvimento Central)
• Diretor Executivo Utingás Armazenadora S.A.
•
•
•
•
•

PARTICIPAÇÃO ENTIDADES



Membro Executivo (AIGLP) Associación Iberoamericana de Gás Licuado de Petróleo –
Madrid – ES
Membro Executivo (WLPG) World LP Gás Association – Paris – FR

CARGOS OCUPADOS ATUALMENTE:
•

Desde 2005 - Diretor da Ultrapar Participações S.A.
Diretor Superintendente da Cia.Ultragaz S.A.
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PEDRO WONGTSCHOWSKI
Data de Nascimento: 24/04/1946

Formação Acadêmica:
1970 1978 1998 -

Engenheiro Químico – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Mestre em Engenharia - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Doutor em Engenharia – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Experiência Profissional:
1970/1971 1971/1972 1972/1977 1977/1981 1981/1986 1986/1989 1986/1989 1989
1989/
1992
1993
1994
1994

-

1996

-

Engenheiro Químico na Ultrafértil S.A. Indústria e Comércio de Fertilizantes.
Engenheiro Químico na Oxiteno S.A. Indústria e Comércio
Engenheiro Sênior, Gerente de Projeto na Promon Engenharia S.A.
Gerente de Projeto Sênior nas Empresas Ultra.
Diretor de Desenvolvimento da Divisão Química - Empresas Ultra.
Diretor de Desenvolvimento da Corporação - Empresas Ultra.
Membro do Comitê Executivo - Empresas Ultra.
Diretor Superintendente e Membro do Conselho de Administração da Ultraquímica
Participações S.A.
Diretor Superintendente da Oxiteno S.A. Indústria e Comércio e da Oxiteno
Nordeste S.A. Indústria e Comércio.
Diretor Superintendente da Oxiquímica S.A.
Diretor da Ultrapar Participações S.A.
Vice Presidente do Conselho de Administração do Terminal Químico de Aratu S.A.
- Tequimar
Presidente do Conselho de Administração da Química da Bahia Indústria e
Comércio S.A.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1989 Desde 1992 Desde 2003 -

Membro do Conselho de Administração da Ultraprev - Associação de Previdência
Complementar
Diretor Superintendente da Oxiteno S/A Indústria e Comércio e da Oxiteno
Nordeste S/A Indústria e Comércio.
Membro do Conselho de Administração Oxiteno Nordeste S.A Indústria e Comércio
Membro do Conselho de Administração da Ultra S.A Participações

Cargos em Associações Técnicas
Desde 1996 Desde 1993 Desde 2002 -

Presidente do Conselho Superior da Associação Brasileira de Engenharia Química
Vice Presidente do Conselho Diretor Associação Brasileira da Indústria Química
Vice Presidente da APLA - Associação Petroquímica e Química Latino Americana.
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EDUARDO DE TOLEDO
Data de Nascimento: 19/10/1964

FORMAÇÃO ACADÊMICA:
1987 - Engenharia de Produção - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
1988 - Economia - Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo.
1995 - Curso de Extensão - International Executive Program - INSEAD - França.
Experiência Profissional:
1987/1989 1989/1990 1989/1994 1990/1992 1992/1996 1996/1998 1998/2003 -

Assessor de Planejamento da Ultrapar Participações S.A.
Gerente de Planejamento da Ultrapar Participações S.A.
Professor de Introdução à Contabilidade e Custos da Fundação Carlos Alberto
Vanzolini USP.
Gerente Financeiro da Ultrapar Participações S.A.
Superintendente de Tesouraria da Ultrapar Participações S.A.
Superintendente de Administração e Controle da Oxiteno.
Diretor de Administração e Controle da Oxiteno S/A Indústria e Comércio e da
Oxiteno Nordeste S/A Indústria e Comércio.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1998 Desde 2003 Desde 2005 -

Membro do Conselho de Administração da Odontoprev S.A..
Diretor Superintendente da Ultracargo-Operações Logísticas e Participações Ltda..
Diretor da Ultrapar Participações S.A.
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CONSELHO FISCAL
MEMBROS EFETIVOS

WOLFGANG EBEHARD ROHRBACH
Data de Nascimento: 05/06/1940
Formação Acadêmica:
Formado em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo – USP.
Experiência Profissional:
- Membro do Conselho Fiscal da Ericsson, quando liderou a instalação do
comitê de auditoria na empresa.
- Gerente geral de Controladoria da Volkswagen do Brasil.
- Membro do Conselho fiscal da Volkswagen do Brasil S.A., Matel Tecnologia
de Teleinformática S.A. – Matec e Oxiteno S.A. Industria e Comércio.
Cargos Ocupados Atualmente:
Atualmente é controller de investimentos do Grupo Monteiro Aranha, atuando
como conselheiro fiscal nas suas coligadas, entre elas a Klabin.
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JOHN MICHAEL STREITHORST
Data de Nascimento: 09/02/1970

Formação Acadêmica:
Formado em Ciência da Computação pela Unicamp.
Experiência Profissional:
Administra atualmente a área de private equity da Neo Investimentos.
Participou dos conselhos de administração e fiscal de diversas empresas
dentre as quais a Brazil Fast Food (controladora da rede de fast food Bob's e
listada na NASDAQ), American Glass Products, Refrigerantes Frevo e
Biscoitos Mabel. Atuou como diretor da Idéiasnet S.A e anteriormente
trabalhou nas áreas de mercado de capitais e fusões e aquisições dos
bancos Icatu e Pactual.
Foi sócio-diretor do Icatu Equity Partners, um fundo de US$ 125 milhões que
possui entre os seus principais sócios o próprio Grupo Icatu, a Prudential
Insurance, Banco Alfa S.A., Unibanco S.A. e o IFC.
Cargos Ocupados Atualmente:
Administra atualmente a área de private equity da Neo Investimentos.
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FLAVIO CÉSAR MAIA LUZ
Data de Nascimento: 27/07/1951
Formação Acadêmica:
Formado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, com pós graduação em
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, também é certificado em programas de
especialização em Finanças e Marketing, pela Harvard Business School e Stanford University,
respectivamente.

Experiência Profissional:
De 1999 a 2001 - Diretor Executivo e vice-presidente do Conselho de Administração da
Eletropaulo.
De 1976 a 1998 - Trabalhou na Duratex, onde exerceu o cargo de Vice-Presidente Executivo de
1993 a 1998.
Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 2001 - Vice-Presidente Financeiro e Corporativo da Cofra Latin America Ltda. - Grupo
C&A.
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MÁRIO PROBST
Data de Nascimento: 30/05/1953
Formação Acadêmica:
Formado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e em
Ciências Contábeis pela Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do
Rio de Janeiro.
Experiência Profissional:
1980 - Ingressou como auditor na KPMG Auditores Independentes
De 1991 a 2004 – Sócio KPMG Auditores Independentes

Cargos Ocupados Atualmente:
Atualmente aposentado.
Membro do Conselho Fiscal do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.
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RAUL MURGEL BRAGA
Data de Nascimento: 09/08/1924
Formação Acadêmica:
Advogado formado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil (RJ).
Experiência Profissional:
Atuou como consultor jurídico do Grupo Ultra até 1992.
Atuou como consultor jurídico do Grupo Getec até 1997.
Foi presidente do Conselho Fiscal da Copene - Petroquímica do Nordeste
S.A., até março de 2002.
Membro do Conselho Fiscal da Oxiteno até dezembro de 2002
Presidente do Conselho Fiscal da Globex, até abril de 2005.
Foi presidente da ULTRAPREV
Cargos Ocupados Atualmente:
Advogado autônomo
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MEMBROS SUPLENTES
RICARDO JOSÉ ARRUDA DE NEGREIROS
Data de Nascimento: 19/03/1963

Formação Acadêmica:
Engenheiro Civil, Contador, MBA Finanças.
Experiência Profissional:
De 1990 a 2000 - Atuou como controller no Banco Pactual, ajudando na mesa
de operações e Corporate.
De 1987 a 1990 - Foi auditor sênior na Arthur Andersen.
Trabalhou no Citibank supervisionando o back-office do banco.
Cargos Ocupados Atualmente:
Sócio da RN-Reestruturação de negócios S.A.
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ARGEMIRO PASETTO JR.
Data de Nascimento: 22/07/1946
Formação Acadêmica:
Administrador de Empresas f ormado e pós graduado pela Fundação Getúlio
Vargas.
Experiência Profissional:
-

Gerente na Duratex
Diretor das empresas Elekeiroz e Serrana.

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 2000 - Atua como consultor empresarial, tendo prestado serviços a
empresas como Usina Ester, Aztec e Ultrapar.
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KATUYOSHI UTIYAMA
Data de Nascimento: 01/01/1942
Formação Acadêmica:
Formado em Engenharia Industrial pela PUC-SP com pós graduação em
Administração de Empresas pelo Mackenzie SP.
Experiência Profissional:
De 1997 a 1999 - Diretor Financeiro do Grupo Gentil Moreira.
De 1994 a 1997 - Diretor Superintendente da Comercial R. Moreira.
De 1968 a 1994 - Trabalhou no Grupo Ultra, tendo ocupado cargos de
gerência e diretoria ao longo desse período.
Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1999 - Atua como consultor de empresas.
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PEDRO OZIRES PREDEUS
Data de Nascimento: 04/05/1944
Formação Acadêmica:
Contador formado pela PUC-SP.
Experiência Profissional:
Desenvolveu sua carreira na PriceW aterhouseCoopers entre 1961 e 2004,
sendo sócio desde 1975.
Foi o auditor responsável pela Ultrapar até 2000.
Cargos Ocupados Atualmente:
Atualmente é sócio aposentado da PriceW aterhouseCoopers
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TÂNIA MARIA CAMILO

Data de Nascimento: 12/08/1961
Formação Acadêmica:
Formada em Direito pela Universidade Santa Úrsula – RJ e Pós-Graduação
em Direito Tributário pela Faculdade Cândido Mendes.
Experiência Profissional:
-

Gerente Jurídica da Monteiro Aranha S.A.
Membro suplente do Conselho Fiscal da Klabin S.A., eleita em 2006

Cargos Ocupados Atualmente:
Desde 1991 ocupa o cargo de Gerente Jurídica da Monteiro Aranha S.A. e é
membro suplente do Conselho Fiscal da Klabin S.A.
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1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL
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01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

03.01 - EVENTOS RELATIVOS À DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
1 - EVENTO BASE

2 - DATA DO EVENTO 3 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS 4 - INVESTIDORES INSTITUCIONAIS 5 - ACORDO DE ACIONISTAS 6 - AÇÕES PREFER. COM DIREITO A VOTO

AGOE

27/04/2006

1.437

278

SIM

7 - AÇÕES PREFERENCIAIS COM DIREITO A VOTO

NÃO
8 - DATA DO ÚLTIMO ACORDO DE ACIONISTAS

22/09/2004
AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
9 - EXISTE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO

ORDINÁRIAS

PREFERENCIAIS

10 - QUANTIDADE (Unidade)

SIM

15.675.220

11 - PERCENTUAL

31,71

12 - QUANTIDADE (Unidade)

30.826.836

TOTAL
13 - PERCENTUAL

96,65

14 - QUANTIDADE (Unidade)

15 - PERCENTUAL

46.502.056

57,18

16 - AÇÕES PREFERENCIAIS EM CIRCULAÇÃO NO MERCADO
1 - CLASSE

2 - QUANTIDADE (Unidade)
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03.02 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS
1 - ITEM 2 - NOME/RAZÃO SOCIAL
6 - AÇÕES ORDINÁRIAS
(Mil)
15/1 - CLASSE

001

7-%

3 - CPF/CNPJ
8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Mil)

15/2 - QTD. AÇÕES PREFERENCIAIS
(Mil)

998

999

32.647 40,14

1.397

4,38

10.709 13,17

BRASILEIRA

1.012

3,17

6.225

7,65

NÃO

6.820 21,38

6.820

8,39

NÃO

190

0,23

SP
SIM

NORTE-AMERICANA
NÃO
33.102.476-0001/92

DODGE & COX, INC.
0,00

5 - UF

14 - CONTROLADOR

SIM

0,00

MONTEIRO ARANHA S.A.

0
997

54.041.439-0001/91
27/04/2006

0

PARTH INVESTIMENTS COMPANY

5.213 10,55
004

4 - NACIONALIDADE

12 - COMP.CAP.SOC. 13 - PART. NO ACORDO DE ACIONISTAS

ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES

9.312 18,84
003

11 - ¨%

15/3 - % PREFERENCIAIS

32.647 66,04
002

10 - TOTAL DE AÇÕES
(Mil)

NÃO
BRASILEIRA

RJ
NÃO

NORTE-AMERICANA
NÃO

AÇÕES EM TESOURARIA
7

0,01

183

0,57

2.251

4,56

22.484 70,50

24.735 30,42

49.430 100,00

31.896 100,00

81.326 100,00

OUTROS

TOTAL
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS
1 - ITEM

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

001

ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES

27/4/2006

1 - ITEM

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

7-%

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

JOYCE IGEL DE CASTRO ANDRADE

001001

8.401.501 13,29

4.365.161 17,22

8.401.501 13,29

4.365.161 17,22

11.974.109 18,95

0

0,00

7.953.538 12,58

3.917.200 15,46

7.437.724 11,77

4.070.447 16,06

6.425.199 10,17

4.990.444 19,69

11.415.643 12,89

ANA MARIA LEVY VILLELA IGEL

001007

3.663.669

5,80

3.186.410 12,57

3.775.470

5,97

0

0,00

5.169.337

8,18

448.063

1,78

6.850.079

694.695.398-34

BRASILEIRA

SP

008.255.498-68

BRASILEIRA

SP

061.076.308-30

BRASILEIRA

SP

187.996.078-83

BRASILEIRA

SP

33.363.896-0001/22

BRASILEIRA

RJ

513.400.208-82

BRASILEIRA

SP

061.094.708-72

BRASILEIRA

SP

08/12/2003

7,74

LÚCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO

001008

SP

11.508.171 13,00

CHRISTY PARTICIPAÇÕES LTDA.

001006

BRASILEIRA

11.870.738 13,41

FÁBIO IGEL

001005

074.266.918-10

11.974.109 13,52

ROGÉRIO IGEL

001004

5 - UF

12.766.662 14,42

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA

001003

4 - NACIONALIDADE

12.766.662 14,42

MARCIA IGEL JOPPERT

001002

3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.

3.775.470

4,26

5.617.400

6,34

OUTROS

001009

19/05/2006 08:57:00
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS
1 - ITEM

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

001

ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES

27/4/2006

1 - ITEM

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

7-%

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

3 - CPF/CNPJ

4 - NACIONALIDADE

5 - UF

12 - COMP.CAP.SOC.

TOTAL

001999

63.202.048 100,00

19/05/2006 08:57:00

25.342.886 100,00

88.544.934 100,00
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

03.03 - DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES ORDINARIAS E/OU PREFERENCIAIS
1 - ITEM

2 - CONTROLADORA / INVESTIDORA

3 - DATA DE COMP. CAP. SOCIAL

001006

CHRISTY PARTICIPAÇÕES LTDA.

8/12/2003

1 - ITEM

2 - NOME/RAZÃO SOCIAL

6 - AÇÕES ORDINÁRIAS/
COTAS
(Unidades)

7-%

8 - AÇÕES PREFERENCIAIS 9 - %
(Unidades)

10 - AÇÕES/COTAS TOTAL 11 - ¨%
(Unidades)

MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO BELTRÃO

001006001

3.066 34,90

0

0,00

1.906 21,70

0

0,00

1.906 21,70

0

0,00

1.906 21,70

0

0,00

8.784 100,00

0

0,00

024.219.127-41

BRASILEIRA

RJ

008.786.367-73

BRASILEIRA

RJ

008.947.467-82

BRASILEIRA

RJ

024.219.127-41

BRASILEIRA

RJ

1.906 21,70

MARIA COUTINHO BELTRÃO

001006004

5 - UF

1.906 21,70

CRISTINA COUTINHO BELTRÃO

001006003

4 - NACIONALIDADE

3.066 34,90

HÉLIO MARCOS COUTINHO BELTRÃO

001006002

3 - CPF/CNPJ
12 - COMP.CAP.SOC.

1.906 21,70

TOTAL

001006999

19/05/2006 08:57:00

8.784 100,00
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

04.01 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
1 - Data da Última Alteração:
2- ITEM 3 - ESPÉCIE DAS AÇÕES

25/04/2005
4 - NOMINATIVA
OU ESCRITURAL

5 - VALOR NOMINAL
(Reais)

6 - QTD. DE AÇÕES

7 - SUBSCRITO

(Mil)

8 - INTEGRALIZADO

(Reais Mil)

(Reais Mil)

01

ORDINÁRIAS

NOMINATIVA

49.430

575.003

575.003

02

PREFERENCIAIS

NOMINATIVA

31.896

371.031

371.031

03

PREFERENCIAIS CLASSE A

0

0

0

04

PREFERENCIAIS CLASSE B

0

0

0

05

PREFERENCIAIS CLASSE C

0

0

0

06

PREFERENCIAIS CLASSE D

0

0

0

07

PREFERENCIAIS CLASSE E

0

0

0

08

PREFERENCIAIS CLASSE F

0

0

0

09

PREFERENCIAIS CLASSE G

0

0

0

10

PREFERENCIAIS CLASSE H

0

0

0

11

PREFER. OUTRAS CLASSES

0

0

0

99

TOTAIS

81.326

946.034

946.034

19/05/2006 08:57:00
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

04.02 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA DA
ALTERAÇÃO

3 - VALOR DO CAPITAL SOCIAL
(Reais Mil)

4 - VALOR DA ALTERAÇÃO

5 - ORIGEM DA ALTERAÇÃO

(Reais Mil)

(Mil)

01

30/12/2002

472.384

02

20/12/2002

663.952

191.568 Incorporação de ações

03

02/02/2005

898.816

234.864 Reserva de Lucro

04

25/04/2005

946.034

19/05/2006 08:57:00

7 - QUANTIDADE DE AÇÕES EMITIDAS

38.524 Incorporação de Empresas

47.218 Subscrição Pública

8 - PREÇO DA AÇÃO NA
EMISSÃO
(Reais)

7.850.604

0,0473100000

8.840.665

0,0473100000

10.453.690

0,0224671060

1.180.451

0,0400000000
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

04.03 - BONIFICAÇÃO / DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1- ITEM 2 - DATA APROVAÇÃO

3 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO 4 - VALOR NOMINAL POR AÇÃO
ANTES DA APROVAÇÃO
DEPOIS DA APROVAÇÃO
(Reais)
(Reais)

5 - QUANTIDADE DE AÇÕES
ANTES DA APROVAÇÃO
(Mil)

6 - QUANTIDADE DE AÇÕES
DEPOIS DA APROVAÇÃO
(Mil)

01

02/02/2005

69.691.269

80.144.959

02

20/07/2005

81.325.410

81.326

19/05/2006 08:57:01
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

04.04 - CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO
1 - QUANTIDADE

2 - VALOR

(Mil)

3 - DATA DA AUTORIZAÇÃO
(Reais Mil)

0

1.500.000

20/07/2005

04.05 - COMPOSIÇÃO DO CAPITAL AUTORIZADO
1- ITEM 2 - ESPÉCIE

19/05/2006 08:57:01

3 - CLASSE

4 - QUANTIDADE DE AÇÕES
AUTORIZADAS À EMISSÃO
(Mil)
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

06.01 - PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - ITEM 2 - PROVENTO

3 - APROVAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO
EVENTO

4 - DATA DA
APROVAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO

5 - TÉRMINO DO 6 - LUCRO OU PREJUÍZO 7 - VALOR DO
LÍQUIDO NO PERÍODO
PROVENTO POR AÇÃO
EXERCÍCIO
SOCIAL
(Reais Mil)

8 - ESPÉCIE
DAS AÇÕES

9 - CLASSE 10 - MONTANTE DO
DAS AÇÕES PROVENTO
(Reais Mil)

11 - DATA DE
INÍCIO DE
PAGAMENTO

07

DIVIDENDO

RCA

06/08/2003

31/12/2003

246.379

0,4619960000

08

DIVIDENDO

RCA

06/08/2003

31/12/2003

246.379

0,5081950000 PREFERENCIAL

09

DIVIDENDO

RCA

11/02/2004

31/12/2003

246.379

0,5452310000

10

DIVIDENDO

RCA

11/02/2004

31/12/2003

246.379

0,5997540000 PREFERENCIAL

11.049 03/03/2004

11

DIVIDENDO

RCA

04/08/2004

31/12/2004

414.479

1,3300000000

68.173 30/08/2004

12

DIVIDENDO

RCA

04/08/2004

31/12/2004

414.479

1,3300000000 PREFERENCIAL

24.210 30/08/2004

13

DIVIDENDO

RCA

16/02/2005

31/12/2004

414.479

1,0326830000

46.029 04/03/2005

14

DIVIDENDO

RCA

16/02/2005

31/12/2004

414.479

1,0326830000 PREFERENCIAL

25.744 04/03/2005

15

DIVIDENDO

RCA

03/08/2005

31/12/2005

299.178

0,7038170000

34.785 22/08/2005

16

DIVIDENDO

RCA

03/08/2005

31/12/2005

299.178

0,7038170000 PREFERENCIAL

22.300 22/08/2005

17

DIVIDENDO

RCA

15/02/2006

31/12/2005

299.178

1,2324980000

60.914 07/03/2006

18

DIVIDENDO

RCA

15/02/2006

31/12/2005

299.178

1,2324980000 PREFERENCIAL

19/05/2006 08:57:01

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

ORDINÁRIA

23.694 29/08/2003
9.316 29/08/2003
27.951 03/03/2004

39.086 07/03/2006
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

06.03 - DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL
1 - ITEM 2 - ESPÉCIE DA AÇÃO

3 - CLASSE 4 - % DO CAPITAL 5 - CONVERSÍVEL 6 - CONVERTE EM 7 - DIREITO A
DA AÇÃO
SOCIAL
VOTO

10 - PRÊMIO 11 - TIPO DE DIVIDENDO

01

ORDINÁRIA

02

PREFERENCIAL

12 - % DIVIDENDO

13 - R$/AÇÃO

60,78 SIM
0,00

NÃO

MÍNIMO

14 - CUMULATIVO

15 - PRIORITÁRIO

PN

9 - PRIORIDADE
NO REEMBOLSO
DE CAPITAL

17 - OBSERVAÇÃO

16 - CALCULADO SOBRE

PLENO

100,00

0,00000

39,22 NÃO
50,00

8 - TAG ALONG %

0,00000 NÃO

NÃO
NÃO

100,00 SIM
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

06.04 - MODIFICAÇÃO ESTATUTÁRIA/DIVIDENDO OBRIGATÓRIO
1 - DATA DA ÚLTIMA MODIFICAÇÃO DO ESTATUTO

27/04/2006

19/05/2006 08:57:01

2 - DIVIDENDO OBRIGATÓRIO (% DO LUCRO)

50,00
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

07.01 - REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO
1 - PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
NO LUCRO

2 - VALOR DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS
(Reais Mil)
ADMINISTRADORES

SIM

3 - PERIODICIDADE

11.765

ANUAL

07.02 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS
1 - DATA FINAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2005

2 - DATA FINAL DO PENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2004

3 - DATA FINAL DO ANTEPENÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL:

31/12/2003

4- ITEM 5 - DESCRIÇÃO DAS PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES

6 - VALOR DO ÚLTIMO

7 - VALOR DO PENÚL-

8 - VALOR DO ANTEPE-

EXERCÍCIO
(Reais Mil)

TIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)

NÚLTIMO EXERCÍCIO
(Reais Mil)

01

PARTICIPAÇÕES-DEBENTURISTAS

0

0

0

02

PARTICIPAÇÕES-EMPREGADOS

19.792

42.567

30.379

03

PARTICIPAÇÕES-ADMINISTRADORES

11.765

11.643

10.844

04

PARTIC.-PARTES BENEFICIÁRIAS

0

0

0

05

CONTRIBUIÇÕES FDO. ASSISTÊNCIA

0

0

0

06

CONTRIBUIÇÕES FDO. PREVIDÊNCIA

0

0

0

07

OUTRAS CONTRIBUIÇÕES

0

0

0

08

LUCRO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

299.178

414.479

246.379

09

PREJUÍZO LÍQUIDO NO EXERCÍCIO

0

0

0

19/05/2006 08:57:02
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

7 - TIPO DE EMPRESA

4 - CLASSIFICAÇÃO

5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA

8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
(Mil)

(Mil)
11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL
(Mil)

01

ULTRAGAZ PARTICIPAÇÕES LTDA

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
02

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
03

SPGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
04

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
05

UTINGÁS ARMAZENADORA DE GÁS S.A.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
06

ULTRACARGO-OPERAÇÕES LOG. E PART. LTDA.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004

19/05/2006 08:57:02

57.651.960/0001-39
01/01/2005
4.336 01/01/2003
61.602.199/0001-12
01/01/2005
196.132 01/01/2003
65.828.550/0001-49
01/01/2005
1.314 01/01/2003
46.395.687/0001-02
01/01/2005
24 01/01/2003
61.916.920/0001-49
01/01/2005
4.913 01/01/2003
34.266.973/0001-99
01/01/2005
2.461 01/01/2003

FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

100,00

15,63
4.336

31/12/2003
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

4.336
98,54

22,65
811.623

31/12/2003
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

196.132
98,54

5,52
1.314

31/12/2003
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

1.314
100,00

5,56
24

31/12/2003
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

24
55,99

1,39
4.913

31/12/2003
FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

4.913
100,00

33,26
2.461

31/12/2003

2.461
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

07.03 - PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS
1- ITEM 2 - RAZÃO SOCIAL DA CONTROLADA/COLIGADA

3 - CNPJ

7 - TIPO DE EMPRESA

4 - CLASSIFICAÇÃO

5 - % PARTICIPAÇÃO 6 - % PATRIMÔNIO
NO CAPITAL DA
LÍQUIDO DA
INVESTIDA
INVESTIDORA

8 - INÍCIO ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

9 - FINAL ÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

10 - QTD. AÇÕES ÚLTIMO EXERC. SOCIAL

14 - INÍCIO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

15 - FINAL DO ANTEPENÚLT.
EXERC. SOCIAL

16 - QTD. AÇÕES ANTEPENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL
(Mil)

(Mil)
11 - INÍCIO PENÚLTIMO
EXERCÍCIO SOCIAL

12 - FINAL PENÚLTIMO EXERC.
SOCIAL

13 - QTD. AÇÕES PENÚLTIMO EXERC. SOCIAL
(Mil)

07

TRANSULTRA ARMAZ. E TRANSP. ESP. LTDA.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
08

TERMINAL QUÍMICO DE ARATÚ S.A. TEQUIMAR

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
09

OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
10

OXITENO NORDESTE S.A IND. E COMÉRCIO

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
11

CANAMEX QUÍMICOS S.A. DE C.V.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
12

IMAVEN IMÓVEIS E AGROPECUÁRIA LTDA.

EMPRESA COMERCIAL, INDUSTRIAL E OUTRAS
01/01/2004
31/12/2004
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60.959.889/0001-60
01/01/2005
35.000 01/01/2003
14.688.220/0001-64
01/01/2005
12.611 01/01/2003
62.545.686/0001-53
01/01/2005
35.102 01/01/2003
14.109.664/0001-06
01/01/2005
4.751 01/01/2003
. . / 01/01/2005
173.050 01/01/2003
61.604.112/0001-46
01/01/2005
27.734 01/01/2003

INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

100,00

4,06
35.000

31/12/2003
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

35.000
99,43

2,50
12.611

31/12/2003
FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

12.611
100,00

68,49
35.102

31/12/2003
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

35.102
99,24

51,76
5.282

31/12/2003
INVESTIDA DA CONTROLADA/COLIGADA
31/12/2005

4.315
100,00

1,60
173.050

31/12/2003
FECHADA CONTROLADA
31/12/2005

173.050
100,00

2,57
27.734

31/12/2003

27.734
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

08.01 - CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

1- ITEM

01

2 - Nº ORDEM

Única

3 - Nº REGISTRO NA CVM

CVM/SRE/DEB/2005/015

4 - DATA DO REGISTRO CVM
5 - SÉRIE EMITIDA

06/04/2005
UN

6 - TIPO DE EMISSÃO

SIMPLES

7 - NATUREZA EMISSÃO

PÚBLICA

8 - DATA DA EMISSÃO

01/03/2005

9 - DATA DE VENCIMENTO

01/03/2008

10 - ESPÉCIE DA DEBÊNTURE
11 - CONDIÇÃO DE REMUNERAÇÃO VIGENTE

SEM PREFERENCIA
102,5 do CDI

12 - PRÊMIO/DESÁGIO
13 - VALOR NOMINAL

(Reais)

14 - MONTANTE EMITIDO

(Reais Mil)

10.000,00
304.173

15 - Q. TÍTULOS EMITIDOS (UNIDADE)

30.000

16 - TÍTULO CIRCULAÇÃO

(UNIDADE)

30.000

17 - TÍTULO TESOURARIA

(UNIDADE)

0

18 - TÍTULO RESGATADO

(UNIDADE)

0

19 - TÍTULO CONVERTIDO (UNIDADE)

0

20 - TÍTULO A COLOCAR

0

(UNIDADE)

21 - DATA DA ÚLTIMA REPACTUAÇÃO
22 - DATA DO PRÓXIMO EVENTO
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09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA
1937 Ernesto Igel funda a Companhia de Gás a Domicilio – futura Companhia Ultragaz –
utilizando cilindros de gás adquiridos da Companhia Zeppelin e introduz na vida brasileira o GLP
como gás de cozinha. O fogão a gás passa a substituir os tradicionais a lenha e, em menor escala,
os fogões a querosene e gás de carvão mineral. A Companhia começa a operar com uma frota de
3 caminhões e 166 clientes.
1941/45 Com a segunda Guerra Mundial, é interrompido o suprimento do mercado nacional
com gás dos Estados Unidos. A Ultragaz supera essa dificuldade trazendo gás da Argentina, numa
operação inédita, que demandou significativos esforços de operacionalização.
1950 Para tornar-se competitiva ante as primeiras empresas estrangeiras que chegam
ao mercado, a Ultragaz adquire um navio para o transporte de GLP a granel e realiza seu primeiro
desembarque no porto de Santos. Terminais e navios próprios possibilitam garantia de suprimento.
A inovação nos serviços prestados ocorre rapidamente. No mesmo ano é implantado o sistema de
entrega automática marcado pelo slogan “Semana sim, semana não, Ultragaz no seu portão”. A
Ultragaz já conta com cerca de 70 mil consumidores.
1966 A demanda no mercado por serviços de alta qualidade e segurança leva à criação
da atual Transultra, empresa especializada no transporte rodoviário e armazenamento de produtos
químicos e petroquímicos. Doze anos depois, foi fundado o Tequimar, que passou a responder
pela área de armazenamento.
1970 Criação da Oxiteno S.A. – As Empresas Ultra iniciam sua participação na
construção de um parque industrial nacional no setor petroquímico. A unidade, localizada no Pólo
Petroquímico de Mauá (SP), é pioneira na produção de óxido de eteno e seus derivados no Brasil.
Após 16 anos, para atender às necessidades especificas de seus clientes, cria seu centro de
pesquisa e desenvolvimento.
1970/92 A Ultrapar expande seus negócios no setor Petroquímico e de Distribuição de GLP
através de aumentos de capacidade produtiva e aquisições, e vende negócios não prioritários, tais
como Ultrafértil, Ultralar e Ultratec Engenharia.
1993/96 A Ultrapar consolida o foco de sua operação em torno dos três negócios principais
- distribuição de GLP, produção de químicos e petroquímicos e transporte e armazenamento.
1997 Em 1997, através da Ultragaz, introduz o UltraSystem - sistema de abastecimento
bob-tail para os segmentos comercial e industrial; inicia o processo de expansão geográfica da
Ultragaz através da construção de novas bases de engarrafamento de GLP e concretiza a
expansão da planta da Oxiteno no Pólo Petroquímico de Camaçari (BA).
1999 Em 06 de outubro de 1999 a Ultrapar conclui Oferta Pública Inicial (IPO) de ações
preferenciais de sua emissão, passando a ter suas ações negociadas na Bovespa - Bolsa de
Valores de São Paulo e na NYSE - New York Stock Exchange.
No final de 1999 entra em operação em Paulínia – SP, o Terminal Intermodal
Paulista – TIP, primeiro terminal não-marítimo da Ultracargo, oferecendo soluções para
armazenagem de produtos sólidos, líquidos e gasosos, além de transporte intermodal.
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2000/05 A Ultragaz dá início à construção de quatro novas bases de
engarrafamento, passando assim a abranger praticamente todo o território nacional. Em Agosto de
2000 entra em operação a primeira das quatro novas bases, localizada em Goiânia. Em 2001, a
Ultragaz inaugura duas novas bases de engarrafamento de GLP: uma em Fortaleza - CE, e outra
em Duque de Caxias – RJ. Em 2002, a empresa inaugura uma nova base em Betim - MG.
Em 22 de março de 2000, os controladores da Ultrapar concederam,
através de acordo de acionistas, o direito de tratamento eqüitativo aos acionistas minoritários da
Ultrapar, tanto para detentores de ações ordinárias, como os de ações preferenciais, em caso de
alienação do controle acionário da Ultrapar.
Em 23 de maio de 2001, a Ultrapar adquire da Petrobras Distribuidora S.A
35% das ações da Transultra S.A, passando a deter a totalidade das ações daquela cia. A
operação foi realizada através da subsidiária Ultracargo Participações, em leilão realizado na Bolsa
de Valores de São Paulo.
Em março de 2002 a Oxiteno S.A. realiza uma oferta pública para
aquisição de ações da sua subsidiária Oxiteno Nordeste. Tal oferta pública foi concretizada em 16
de abril de 2002, com a aquisição pela Oxiteno S.A de 93.871 ações da Oxiteno Nordeste,
representando cerca de 73,3% das ações em poder dos minoritários. A Oxiteno aumentou sua
participação sobre o capital total da Oxiteno Nordeste de 97% para 99%, desembolsando
aproximadamente R$ 4,4 milhões.
Em 20 de dezembro de 2002 a Ultrapar conclui processo de
Reestruturação Societária, iniciado em 15 de outubro de 2002. Tal reestruturação consistiu na
incorporação da Gipóia Participações S/C Ltda. pela Ultrapar, e na incorporação de ações de
emissão da Oxiteno pela Ultrapar. Com a conclusão desta operação a Ultrapar passou a deter
100% da Oxiteno S.A. Ind. e Com. e 100% da Ultragaz Participações, tendo desembolsado R$
208,0 milhões para acionistas minoritários dissidentes de Oxiteno S.A. Indústria e Comércio.
Em 08 de agosto de 2003 a Ultrapar adquire a operação de distribuição de
GLP da Royal Dutch/Shell N.V. no Brasil – Shell Gás, alcançando a liderança de mercado neste
segmento, com 24,3% de participação de mercado. O preço pago por esta aquisição foi de R$
170,6 milhões, e incluiu a compra de 100% das ações da Shell Gás, sem a assunção de qualquer
dívida remanescente.
Em 26 de novembro de 2003, a Assembléia Geral Extraordinária institui o
usufruto de ações preferenciais mantidas em tesouraria a alguns administradores da Companhia,
ficando retida a propriedade das ações pela Ultrapar. O plano de ações prevê a transferência da
propriedade dessas ações concedidas em usufruto após dez anos da concessão inicial,
condicionada à não-interrupção do vínculo entre o administrador e a companhia. O volume de
ações a serem conferidas em usufruto é determinado pelo Conselho de Administração. O número
total e a espécie das ações a serem utilizadas no plano estarão sempre sujeitos à existência de
tais ações em tesouraria. Caberá à Diretoria da Ultrapar selecionar os administradores a serem
beneficiados e propor a quantidade de ações em cada caso, para aprovação pelo Conselho de
Administração.
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Em 04 de dezembro de 2003 a Ultrapar conclui a compra da divisão
química do Grupo Berci (CANAMEX), empresa mexicana de especialidades químicas. A
CANAMEX possui 2 plantas no México (Guadalajara e Coatzacoalcos). O valor da aquisição foi de
US$ 10,25 milhões, sem a assunção de qualquer dívida remanescente. Em 30 de junho de 2004, a
Ultrapar adquiriu os ativos operacionais da Rhodia Especialidades S.A. de C.V. no México por US$
2,7 milhões. As aquisições tiveram como objetivos estabelecer uma maior presença no mercado
petroquímico mexicano e criar uma plataforma de produção e distribuição para os Estados Unidos.
Em 18 de maio de 2004, em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da
Ultrapar aprovaram o registro em seu estatuto do direito de Tag Along a todos os acionistas da
companhia, a 100% do valor da oferta de compra. O registro do direito de Tag Along no estatuto objetiva
o aperfeiçoamento desse direito já concedido, em 22/03/2000, por meio de acordo de acionistas.

Em 29 de setembro de 2004, os acionistas de Ultra S.A., controladora da
Ultrapar, assinaram um acordo de acionistas visando fundamentalmente a manutenção do bloco de
controle da Ultrapar.
Em 16 de dezembro de 2004, a Igel Participações e a Avaré Participações
foram extintas. A título de reembolso de capital, tanto os acionistas da Igel Participações como os
acionistas da Avaré Participações receberam, na proporção de suas respectivas participações
acionárias, ações de emissão da Ultra S.A. então detidas por estas holdings.

Em 02 de fevereiro de 2005, os acionistas da Ultrapar aprovaram uma
oferta pública de debêntures, a ser realizada exclusivamente no mercado local, no montante total
de, aproximadamente, R$ 300 milhões, com vencimento em 2008. A Ultrapar pretende utilizar os
recursos oriundos destas debêntures para pagar dívidas de curto prazo e/ou para outros propósitos
corporativos.
Em reunião realizada em 02 de fevereiro de 2005, o Conselho de
Administração da Ultrapar aprovou um aumento de capital, mediante a capitalização de parcela da
reserva de retenção de lucros, com a emissão de 10.453.690.324 Ações Preferenciais, as quais
foram atribuídas a nossos acionistas, a título de bonificação, à razão de 15 Ações Preferenciais
para cada 100 ações ordinárias ou Ações Preferenciais emitidas e em circulação. A emissão das
Ações Preferenciais ocorreu em 16 de fevereiro de 2005.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de fevereiro de 2005,
os acionistas da Ultrapar aprovaram a emissão de Ações Preferenciais, para permitir que alguns de
seus acionistas, incluindo a Ultra S.A., permutassem ações ordinárias de sua emissão por Ações
Preferenciais, à razão de uma ação ordinária para cada Ação Preferencial, nos termos do Estatuto
Social da Ultrapar. As ações ordinárias objeto desta permuta foram canceladas.
Em reunião realizada em 25 de abril de 2005, o Conselho de
Administração da Ultrapar aprovou um aumento de capital de R$ 47.218.027,88 com a emissão de
1.180.450.697 novas ações preferenciais. Como resultado, o capital social da Ultrapar passou a
ser composto por 81.325.409.849 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 49.429.897.261
ações ordinárias e 31.895.512.588 ações preferenciais.
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Em julho de 2005 iniciaram-se as operações do Terminal Intermodal de
Santos. Com uma capacidade de 111,5 mil m3 de armazenagem, será a segunda instalação
portuária da Ultracargo a integrar os sistemas rodoviário, ferroviário e marítimo. Foram investidos
aproximadamente R$ 80 milhões na construção deste terminal.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 20.07.2005, os
acionistas da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”), aprovaram a proposta de: (i) grupamento das
ações que compõem seu capital social, na proporção de 1.000 (um mil) ações de cada espécie,
para 01 (uma) ação da respectiva espécie; e (ii) a alteração da proporção dos seus American
Depositary Shares (“ADSs”) negociados na Bolsa de Valores de Nova Iorque, onde 01 (um) ADS
passará a representar 01 (uma) ação preferencial. As ações passaram a ser negociadas na Bolsa
de Valores de São Paulo – BOVESPA exclusivamente sob forma grupada e com cotação unitária a
partir de 23 de Agosto de 2005.
A Ultrapar Participações S.A ingressou em 27 de outubro de 2005 no Nível
1 de Governança Corporativa da Bovespa. Com a adesão, a empresa, que já participava do ITAG
(Índice de Ações com Tag Along Diferenciado), passa a compor também o portfólio do IGC (Índice
de Governança Corporativa), que reúne as companhias do Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.
Em 20 de dezembro de 2005, a Ultrapar Participações S.A., através da
subsidiária LPG International Inc., realizou a emissão de US$ 250 milhões em notas no mercado
externo, com o objetivo de alongar o perfil de seu endividamento, financiar possíveis aquisições e
outros propósitos corporativos. As notas têm vencimento em dezembro de 2015, cupom de
7,25%ªª e foram precificadas a 98,75% do valor de face, resultando em um retorno para o
investidor de 7,429%ªª. A Standard & Poor’s atribuiu classificação de risco BB+ em escala global,
acima da classificação de risco soberano, para a companhia e os papéis emitidos. A classificação
de risco em escala global ficou apenas um patamar abaixo do investment grade.
Em janeiro de 2006, a Oxiteno, subsidiária integral da Ultrapar assinou um
contrato de venda de tecnologias de produção de etanolaminas e etoxilados para a empresa PMD
– Project Management and Development Co., companhia privada da Arábia Saudita. As
tecnologias da Oxiteno serão utilizadas no complexo petroquímico que está sendo construído pela
PMD na cidade saudita de Al-Jubail. As plantas que utilizarão as tecnologias da Oxiteno terão
capacidades produtivas de 100.000 toneladas/ano de etanolaminas e 40.000 toneladas/ano de
etoxilados.
Estrutura Organizacional
O organograma a seguir mostra nossa estrutura organizacional, com nossas principais subsidiárias
:

(1)

ULTRAPAR
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__________
(1)
(2)

Os percentuais representam a participação no capital votante e no capital total, respectivamente.
(2)
Participações minoritárias na Utingás são principalmente detidas pela Liquigás e SHV Gas (31% e 7% do capital
votante, respectivamente).

Distribuímos GLP por meio de nossa subsidiária integral Ultragaz. A Ultragaz opera por meio de
suas subsidiárias diretas Cia. Ultragaz, Bahiana, SPGás e Utingás. A Cia. Ultragaz, Bahiana e
SPGás têm como objeto social o engarrafamento e a distribuição de cilindros de GLP. A Bahiana
opera, principalmente, na região nordeste do Brasil, enquanto a Cia. Ultragaz e a SPGás
distribuem GLP nas demais regiões brasileiras. A Utingás, por sua vez, é uma companhia de
armazenamento de GLP, com instalações nos Estados de São Paulo e Paraná.
Nossas atividades relacionadas ao setor químico e petroquímico são realizadas por meio de nossa
subsidiária integral Oxiteno, que atua em referido setor diretamente e, indiretamente, por meio de
suas subsidiárias Oxiteno Nordeste e Canamex. A Oxiteno opera duas plantas localizadas no
Estado de São Paulo. A Oxiteno Nordeste, por sua vez, mantém operações em duas plantas
localizadas na Cidade de Camaçari, Estado da Bahia, e na Cidade de Triunfo, Estado do Rio
Grande do Sul. Em dezembro de 2003, adquirimos a Canamex,com duas plantas no México.
Oleoquímica é a subsidiária através da qual estamos construindo a planta de álcool graxo.
Conduzimos as atividades de logística integrada de produtos químicos e combustíveis por meio de
nossa subsidiária integral Ultracargo, que realiza estas operações através de suas subsidiárias
Transultra e Tequimar. A Transultra presta serviços de transporte em todo o território nacional, na
Argentina e no Chile. O Tequimar, por sua vez, mantém instalações para armazenamento em
quatro terminais portuários, localizados nas proximidades de dois dos principais complexos
petroquímicos do Brasil: Camaçari e São Paulo.
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A Ultrapar é uma empresa com atuação nos setores de distribuição de GLP, através da Ultragaz,
químico, através da Oxiteno e de logística de produtos químicos e combustíveis, através da
Ultracargo, com posição de destaque em seus mercados de atuação. A Ultragaz, é a maior
distribuidora de GLP no Brasil, com 24% de participação no mercado brasileiro. No segmento
químico, a Oxiteno, é única produtora de óxido de eteno e de seus principais derivados no
Mercosul e grande produtora de especialidades químicas. A Ultracargo, é uma das maiores
prestadoras de serviços integrados de transporte rodoviário, armazenamento e manuseio de
produtos químicos e combustíveis do Brasil.
Somos atualmente controlados por nossa alta administração e por membros de nossa
família fundadora, o que limita, de forma substancial, a capacidade de direção de nossos
negócios pelos demais acionistas.
Nossa alta administração e os membros de nossa família fundadora controlam indiretamente cerca
de 66% de nosso capital social com direito a voto por intermédio do controle da Ultra S.A.. Este
nível de controle permite à Ultra S.A. eleger a maioria dos nossos administradores e determinar os
resultados de praticamente todos os atos que requeiram aprovação de nossos acionistas.

Somos titulares de incentivos fiscais federais e a suspensão, o cancelamento ou a não
renovação de tais benefícios podem afetar adversamente nossos resultados.
Somos titulares de incentivos fiscais federais que nos garantem isenção ou redução do imposto de
renda em nossas operações na região nordeste do Brasil. Caso não cumpramos a obrigação de
não distribuir aos nossos acionistas o valor do imposto que deixou de ser pago em virtude do
benefício fiscal, ou as autoridades fiscais competentes resolvam não mais conceder estes
incentivos, os mesmos poderão ser suspensos ou cancelados e poderemos ser obrigados a pagar
integralmente o valor dos tributos devidos. Em caso de suspensão ou cancelamento desses
benefícios, ou caso não consigamos renová-los, ou apenas renová-los em condições
substancialmente menos favoráveis que as esperadas, nossos resultados serão adversamente
afetados. Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003, estes
benefícios totalizaram, respectivamente, R$ 63,8 milhões, R$ 93,5 milhões e R$ 52,4 milhões.

GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO
Setor de Distribuição de GLP – Visão Geral
O GLP é um combustível derivado do processo de refino do petróleo e do gás natural. O GLP é
usado no Brasil para os seguintes fins:
•
•

GLP envasado – utilização principalmente em residências como de gás de cozinha;
GLP a granel – utilizado principalmente para cocção e aquecimento de água em shopping
centers, hotéis, condomínios, restaurantes, lavanderias e hospitais.

Historicamente, o GLP envasado representa mais de 70% de todo o GLP distribuído no Brasil. A
utilização de GLP para aquecimento de ambientes no Brasil é insignificante em comparação a
outros países, principalmente em razão do clima quente do Brasil. Isto faz com que o consumo per
capita de GLP no Brasil seja mais baixo em comparação a países nos quais o aquecimento de
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ambientes constitui um elemento importante da demanda de GLP. Como consequência, a
sazonalidade da demanda brasileira é substancialmente menor. Adicionalmente, dado o baixo
consumo per capita, distribuição com baixos custos através de economias de escala é fator crítico
de rentabilidade para os distribuidores de GLP.
O GLP pode ser entregue aos consumidores finais em cilindros ou em granel. Os cilindros são
envasados nas unidades de engarrafamento das distribuidoras de GLP e transportados até os
consumidores finais por caminhão pelas próprias distribuidoras ou por revendedores autônomos.
A distribuição ao segmento envasado é efetuada por dois canais principais: entrega de cilindros em
domicílio ou venda dos mesmos em lojas de varejo e em unidades de engarrafamento. Em ambos
os casos, os cilindros são entregues pelas próprias distribuidoras de GLP ou por revendedores
autônomos. São utilizados neste segmento cilindros de 13 kg, padronizados pela Agência Nacional
de Petróleo - ANP, sendo que na Ultragaz estes cilindros são pintados na cor azul e possuem o
logotipo da empresa estampado em relevo, fato esse que constitui importante elemento do
reconhecimento da marca “Ultragaz”.
A distribuição para os clientes comerciais é feita com tanques estacionários de aproximadamente
190 Kg. Desde 1997, a Ultragaz tem investido em suas instalações de granel de pequeno/médio
porte e em caminhões de tecnologia bob-tail, denominados de UltraSystem, que entregam GLP a
granel para clientes comerciais. Os clientes da Ultragaz no setor comercial incluem shopping
centers, hotéis, condomínios, restaurantes, lavanderias e hospitais. Os caminhões da Ultragaz
abastecem diretamente recipientes instalados nestes clientes, em um processo ágil, seguro e
econômico.
Para o segmento industrial a Ultragaz conta com uma equipe de profissionais que reúne, dentre
suas responsabilidades, o estudo das necessidades de cada cliente do segmento granel, e o
desenvolvimento de soluções viáveis que utilizem o GLP como fonte energética.

O Papel do Governo Federal
A venda e a distribuição de GLP no Brasil eram regulamentadas pelo Governo Federal. O período
compreendido entre 1960 e 1990 foi caracterizado por intensa regulamentação governamental,
incluindo controle de preços, regulamentação das áreas nas quais cada distribuidora de GLP
estava autorizada a operar, regulamentação dos serviços oferecidos pelas distribuidoras e cotas
governamentais para o GLP vendido pelas distribuidoras. Desta forma, restringia-se o crescimento
das distribuidoras de GLP. Em 1990, o Governo Federal deu início a um processo de
desregulamentação visando a estabelecer um mercado de GLP em grande parte
desregulamentado. Este processo incluiu o abrandamento das exigências para entrada no
mercado de novas empresas de distribuição, a redução de certos encargos administrativos, a
remoção das restrições referentes às áreas nas quais as distribuidoras poderiam conduzir seus
negócios e as cotas de distribuição. Não existe nenhuma restrição à propriedade de empresas de
GLP por parte de estrangeiros.
Até o final do ano 2001, o preço do GLP cobrado pela Petrobras às distribuidoras de GLP era
determinado pelo governo, sendo o mesmo para todas as distribuidoras e em todas as regiões do
Brasil. Este preço historicamente foi subsidiado pelo governo, encontrando-se portanto abaixo da
média anual do preço internacional. Em janeiro de 2002, o governo deu fim ao subsídio do GLP,
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criou uma nova sistemática de tributação, a CIDE, que equalizou a tributação do produto local com
o importado, visando assim abrir o mercado para a importação de GLP. Como consequência, a
partir de janeiro de 2002 a Petrobras passou a ter liberdade de precificação do GLP no mercado
nacional e adotou como referência o preço internacional acrescido de sobretaxas. Entretanto a
ANP pode vir a interferir na precificação do GLP, como o fez em agosto de 2002, temendo o reflexo
dos aumentos do preço internacional do GLP nos índices de inflação. Desde maio de 2003, os
preços ex-refinaria do GLP em reais se mantiveram inalterados.
Como os preços de GLP ex-refinaria tendem a flutuar de acordo com o mercado internacional,
enquanto a formação dos preços de varejo depende de diversos fatores, incluindo o nível de
competição, o reconhecimento da marca, e os preços de outras fontes de energia que competem
com o GLP, as margens operacionais da Ultragaz podem ser afetadas adversamente se ela não for
capaz de repassar os aumentos dos preços ex-refinaria aos seus consumidores e/ou capaz de
melhorar seu desempenho operacional.
Além disso, o GLP concorre com o gás natural, a lenha, o óleo diesel, o óleo combustível e a
energia elétrica. Atualmente, o gás natural é a principal fonte de energia que concorre com o GLP.
Atualmente, o gás natural é mais barato que o GLP para consumidores industriais, que demandam
altos volumes de consumo, porém mais caro para os consumidores residenciais. Adicionalmente, o
suprimento de gás natural requer altos investimentos em redes de gasodutos.

O Papel da Petrobras
Historicamente, a Petrobras usufruiu do monopólio constitucional da produção e importação de
derivados de petróleo no Brasil. Embora o governo brasileiro tenha retirado o monopólio da
Constituição Federal em novembro de 1995, a Petrobras continua sendo, efetivamente, a principal
fonte de fornecimento de GLP no Brasil, apesar de não haverem restrições legais para outras
fornecedoras.
Como a Petrobras permanece, na prática, como a única fornecedora de GLP no Brasil, qualquer
interrupção no suprimento de GLP pela Petrobras pode afetar a capacidade da Ultragaz de
distribuir GLP aos seus consumidores.
Atualmente, todas as distribuidoras de GLP no Brasil, incluindo a Ultragaz, compram todo o GLP
necessário para suas operações da Petrobras, sem contrato formal para o fornecimento de GLP.
Os procedimentos de compra de GLP da Petrobras são, geralmente, comuns a todas as
distribuidoras de GLP, inclusive a Ultragaz. Ocorreu uma interrupção significativa no fornecimento
de GLP às distribuidoras pela Petrobras em 1995, em virtude de uma greve trabalhista realizada
pelos funcionários da Petrobras e que teve duração de 15 dias. A Ultragaz não pode garantir que
não ocorram outras interrupções significativas de fornecimento de GLP no futuro.
O GLP produzido pela Petrobras, que representou aproximadamente 92% do total da demanda no
Brasil em 2005, é transportado por gasodutos e caminhões das refinarias e tanques de
armazenamento da Petrobras até unidades de engarrafamento mantidas pelas distribuidoras de
GLP. O saldo remanescente é importado pela própria Petrobras, sendo estocado em instalações
de armazenamento de grande porte mantidas pela empresa. O GLP importado é então
transportado a partir dessas instalações de armazenamento por meio de gasodutos e caminhões
às unidades de envasamento das distribuidoras de GLP.
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O mercado brasileiro de GLP apresenta elevada competitividade em todos os seus segmentos:
residencial, comercial e industrial. Em 25 de junho de 2004, a Petrobras ingressou no mercado de
distribuição de GLP por meio da aquisição da Agip do Brasil S.A., que detinha 21,8% de
participação de mercado, em 2004. Outras grandes empresas com recursos superiores aos da
Ultragaz ingressaram no mercado brasileiro de distribuição de GLP.
O Papel da ANP
A ANP é responsável pelo controle, supervisão e implementação das políticas do Governo Federal
no setor de petróleo e gás. A ANP regulamenta todos os aspectos da produção, distribuição e
venda de petróleo e derivados de petróleo no Brasil, estabelecendo padrões de qualidade dos
produtos e capacidades de armazenamento mínimas a serem mantidas pelas distribuidoras.
Para operar regularmente no Brasil, uma distribuidora de GLP deve ser credenciada pela ANP e
observar certas exigências operacionais mínimas, dentre elas:
•
•
•
•
•
•
•

manutenção de capacidade suficiente de armazenamento de GLP;
manutenção de quantidade adequada de cilindros de GLP;
utilização de cilindros gravados com a marca própria da distribuidora;
posse sobre base de engarrafamento própria;
manutenção de unidades de engarrafamento de GLP apropriadas;
distribuição de GLP em áreas autorizadas à prestação de assistência técnica ao
consumidor, diretamente ou através de revendedor autorizado; e
regulação perante o SICAF.

As distribuidoras de GLP são obrigadas a fornecer à ANP relatórios mensais apresentando as
vendas realizadas no mês imediatamente anterior, bem como o volume de GLP encomendado à
Petrobras para os quatro meses seguintes. A ANP limita o volume de GLP que pode ser
encomendado por cada distribuidora em conformidade com o número de vasilhames disponíveis e
de sua infra-estrutura de distribuição. Com base nas informações fornecidas pelas distribuidoras
brasileiras de GLP, a Petrobras fornece o volume de GLP conforme encomendado, desde que sua
produção e importações sejam suficientes para atender à demanda.
A distribuição de GLP ao consumidor final pode ser realizada diretamente pelas
distribuidoras ou por revendedores autônomos. Para maiores informações sobre os revendedores
autônomos, veja a Seção “Descrição dos Negócios – Ultragaz - Infra-estrutura de distribuição –
Revendedores Autônomos”. A construção e operação de unidades de engarrafamento e de
instalações de armazenamento de GLP está sujeita à aprovação prévia da ANP.
O Código de Auto-Regulamentação
Em agosto de 1996, sob a supervisão do Governo Federal, as distribuidoras brasileiras de GLP
representando mais de 90% do mercado, os fabricantes de cilindros, as empresas de transporte de
GLP e certas lojas de varejo do setor firmaram um convênio com o fim de instituir o programa de
requalificação de cilindros de GLP - denominado Código de Auto-Regulamentação -, por meio do
qual foram estabelecidas as características e procedimentos básicos para garantir a segurança e
qualidade dos cilindros de GLP. Para informações mais detalhadas sobre os procedimentos de
segurança, veja a Seção “Descrição dos Negócios - Centros de Destroca e Requalificação de
Vasilhames”. Anteriormente à entrada em vigor do Código de Auto-Regulamentação, certas
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distribuidoras de GLP (que não incluíam a Ultragaz) envasavam cilindros gravados com a marca
das demais distribuidoras. Esta prática resultou em um baixo nível de investimento em cilindros
novos, comprometendo a segurança dos cilindros mais antigos. O Código de AutoRegulamentação estabelece, dentre outras coisas, que:
•
•
•

cada distribuidora somente pode envasar e vender cilindros gravados com sua
própria marca;
cada distribuidora é responsável pela qualidade e pelo controle de segurança de
seus cilindros; e
cada distribuidora deve manter quantidade suficiente de cilindros para atender ao
seu volume de vendas.

Nos termos da Portaria nº 334 do Ministério das Minas e Energia, de 01 de novembro de 1996
(“Portaria nº 334”), qualquer parte que descumprir as obrigações previstas no Código de AutoRegulamentação ficará sujeita às penalidades previstas em lei, que incluem o pagamento de multa
e a interrupção do fornecimento de GLP à parte inadimplente, bem como a suspensão de suas
operações de distribuição de GLP.
A Portaria nº 334 estipula o seguinte cronograma para a implementação das medidas aprovadas
pelo Código de Auto-Regulamentação:
•

•
•
•

construção de, pelo menos, 15 centros de destroca de vasilhame, a partir de
novembro de 1996. Veja a Seção “Descrição dos Negócios - Centros de Destroca
e Requalificação de Vasilhames”;
suspensão do envasamento de cilindros de terceiros a partir de outubro de 1997;
requalificação, até 1º de novembro de 2006, de 68,8 milhões de cilindros
fabricados até 1991; e
requalificação, até 1º de novembro de 2011, de 12,8 milhões de cilindros
fabricados entre 1992 e 1996.

A Ultragaz tem a obrigação de requalificar 13,8 milhões de cilindros até novembro de 2006 e mais
1,3 milhão de cilindros até novembro de 2011. Atualmente, a Ultragaz já requalificou
aproximadamente 90% de seus cilindros.
Distribuição de GLP – Fatores de Risco

•

O GLP concorre com fontes alternativas de energia. A competição com fontes
alternativas de energia e o desenvolvimento de novas fontes no futuro poderão afetar
adversamente o mercado de GLP

O GLP concorre com o gás natural, a lenha, o óleo diesel, o óleo combustível e a energia elétrica.
Atualmente, o gás natural é a principal fonte de energia que concorre com o GLP. Atualmente, o
gás natural é mais barato que o GLP para consumidores industriais, que demandam altos volumes
de consumo, porém mais caro para os consumidores residenciais. Adicionalmente, o suprimento
de gás natural requer altos investimentos em redes de gasodutos. O desenvolvimento de fontes
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alternativas de energia pode afetar o mercado de distribuição de GLP e conseqüentemente, nossos
negócios, situação financeira e resultado das operações.

•

A Petrobras é a única fornecedora de GLP no Brasil. As distribuidoras de GLP, incluindo
a Ultragaz, não possuem contrato formal com a Petrobras para o fornecimento de GLP.
Qualquer interrupção no suprimento de GLP pela Petrobras afetará imediatamente a
capacidade da Ultragaz de distribuir GLP aos seus consumidores

Até 1995, a Petrobras detinha, constitucionalmente, o monopólio sobre a produção e importação de
derivados de petróleo no Brasil. Apesar de o Governo Federal ter retirado este monopólio da
Constituição Federal, a Petrobras permanece, na prática, como a única fornecedora de GLP no
Brasil. Atualmente, todas as distribuidoras de GLP no Brasil, incluindo a Ultragaz, compram todo o
GLP necessário para suas operações da Petrobras, sem contrato formal para o fornecimento de
GLP. Os procedimentos de compra de GLP da Petrobras são, geralmente, comuns a todas as
distribuidoras de GLP, inclusive a Ultragaz. As receitas líquidas das vendas e dos serviços
prestados pela Ultragaz representaram 62% de nossas receitas líquidas consolidadas de vendas e
serviços no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2005. A última interrupção significativa no
fornecimento de GLP às distribuidoras pela Petrobras ocorreu em 1995, em virtude de uma greve
trabalhista realizada pelos funcionários da Petrobras e que teve duração de 15 dias.
Não podemos garantir que não ocorram outras interrupções significativas de fornecimento de GLP
no futuro. Qualquer interrupção no suprimento de GLP pela Petrobras afetará imediatamente a
capacidade da Ultragaz de distribuir GLP aos seus consumidores. Se a Petrobras deixar de nos
fornecer GLP suficiente para atender a nossa demanda, teremos que satisfazer as nossas
necessidades de GLP no mercado internacional. Atualmente, o custo do GLP no mercado externo
é mais oneroso em relação ao custo decorrente da aquisição de GLP da Petrobras.

•

A intensa concorrência no mercado de distribuição de GLP pode afetar nossas margens
operacionais

O mercado brasileiro de GLP apresenta elevada competitividade em todos os seus segmentos:
residencial, comercial e industrial. A Petrobras e outras grandes empresas com recursos
superiores aos nossos ingressaram no mercado brasileiro de distribuição de GLP. A intensa
concorrência no mercado de distribuição de GLP poderá reduzir o volume de vendas do GLP e
aumentar as nossas despesas com publicidade e, conseqüentemente, afetar adversamente nossas
margens operacionais.

•

A aquisição da Shell Gás está sujeita às regulamentações brasileiras de defesa da livre
concorrência. Se não obtivermos a respectiva aprovação das autoridades competentes,
nossos negócios, nossa condição financeira e o resultado de nossas operações
poderão ser adversamente afetados

A Ultragaz está sujeita às regras brasileiras de defesa da concorrência, e, conseqüentemente, a
aquisição da Shell Gás ainda depende da aprovação das autoridades brasileiras de defesa da
concorrência, apesar de as operações da Shell Gás já terem sido integralmente incorporadas aos
nossos negócios. O respectivo processo encontra-se na fase final de apreciação pelas autoridades
brasileiras de defesa da concorrência. Uma eventual decisão determinando a alienação de parcela
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dos ativos que foram incorporados nessa aquisição ou o seu próprio desfazimento poderá afetar
adversamente nossos negócios, nossa situação financeira e nossos resultados operacionais.

QUÍMICO
Visão Geral do Setor
A indústria petroquímica transforma derivados de petróleo ou gás natural em produtos industriais e
bens de consumo amplamente utilizados. A indústria petroquímica brasileira é, de modo geral,
organizada em três fases, caracterizadas por estágios diferentes de transformação das matériasprimas petroquímicas: empresas de primeira, segunda e terceira geração.
Empresas de Primeira Geração
As empresas brasileiras de primeira geração, denominadas craqueadoras, processam a nafta, sua
principal matéria-prima, transformando-a em produtos petroquímicos básicos. A nafta, produto do
processo de refino do petróleo, é adquirida atualmente da Petrobras. Os produtos produzidos pelas
craqueadoras incluem oleofinas, principalmente eteno, propeno e butadieno e também aromáticos,
como benzeno, tolueno e xileno. No Brasil, existem 3 craqueadoras: a Braskem, a Copesul Companhia Petroquímica do Sul (Copesul) e a Petroquímica União S.A (PQU), que vendem seus
produtos às empresas de segunda geração. Estes produtos, em forma gasosa ou liquefeita, são
transportados, por meio de tubulações às empresas de segunda geração, onde servirão como
matéria-prima no processo produtivo.
Empresas de Segunda Geração
Estas empresas processam os produtos petroquímicos básicos
craqueadoras para obter produtos petroquímicos intermediários, tais como:

adquiridos



polietileno, óxido de eteno, poliestireno e cloreto de polivilina (PVC) (derivados do eteno);



polipropileno, oxo-álcool e acrilonitrila (derivados do propeno);



caprolactama (derivado do benzeno);



ácido tereftálico purificado (PTA) (derivado do xileno);



borracha de estireno butadieno (SBR) e polibutadieno (derivados do butadieno).

das

Existem aproximadamente 45 empresas de segunda geração operando no Brasil, incluindo a
Oxiteno. Os produtos petroquímicos intermediários são obtidos em forma sólida, como pelotas de
plástico ou pó, e em forma líquida, sendo transportados por rodovia, ferrovia ou via marítima a
empresas de terceira geração.
Todas as empresas brasileiras de segunda geração que utilizam o eteno como principal matéria
prima, inclusive a Oxiteno, compram eteno de fornecedores brasileiros. A Oxiteno compra eteno de
duas das três craqueadoras de nafta do Brasil. Estas três craqueadoras representam as únicas
fontes de eteno no Brasil. A Braskem supre toda a demanda de eteno de nossa unidade localizada
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em Camaçari, e a PQU supre toda a demanda de eteno de nossa unidade localizada em Mauá. Em
virtude de suas características químicas, o armazenamento e o transporte do eteno são difíceis e
dispendiosos, o que desestimula a sua importação. Conseqüentemente, a Oxiteno depende quase
que exclusivamente do eteno produzido pela Braskem e pela PQU para o abastecimento das suas
plantas. Em 2005, as importações brasileiras de eteno totalizaram aproximadamente 6.022
toneladas, representando menos de 1% da capacidade instalada no Brasil.
Em virtude das características químicas do eteno, a Oxiteno não mantém estoques significativos
deste produto. Por esta razão, reduções de fornecimento pela Braskem e PQU afetariam
imediatamente a produção e resultados da Oxiteno.
Adicionalmente, a Petrobras é a principal fornecedora de nafta às craqueadoras brasileiras, de
modo que qualquer interrupção no fornecimento de nafta pela Petrobras às craqueadoras pode
prejudicar a capacidade de fornecimento de eteno à Oxiteno.
O preço do eteno está diretamente relacionado ao preço da nafta, que, por sua vez, está em
grande parte relacionado ao preço do petróleo. Por conseguinte, o preço do eteno está sujeito às
variações do preço internacional do petróleo. Um aumento significativo no preço do petróleo, e, em
conseqüência, da nafta e do eteno, poderá afetar adversamente os resultados das operações da
Oxiteno.
Empresas de Terceira Geração
As empresas de terceira geração, denominadas transformadoras, adquirem produtos
petroquímicos intermediários das empresas de segunda geração e os transformam em produtos
finais, tais como:
(1) poliéster - derivado de PTA e etilenoglicól (este derivado do eteno);
(2) plásticos - derivados de polietileno, polipropileno e PVC;
(3) fibras acrílicas - derivados de acrilonitrila;
(4) náilon - derivado de caprolactama; e
(5) elastômeros - derivados do butadieno.
As empresas de terceira geração produzem uma variedade de bens de consumo e produtos
industriais, incluindo materiais para recipientes e embalagens, como bolsas, filmes e garrafas,
tecidos, detergentes, tintas, autopeças, brinquedos e eletrônicos. Há mais de 6.000 empresas de
terceira geração operando no Brasil.
Pólos Petroquímicos
A produção de petroquímicos de primeira e segunda geração no Brasil concentra-se ao redor de
três pólos. São eles o Pólo Petroquímico do Nordeste, o Pólo Petroquímico de São Paulo e o Pólo
Petroquímico do Sul. Cada pólo tem uma única craqueadora, e várias empresas de segunda
geração.
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O Pólo Petroquímico do Nordeste, localizado no município de Camaçari (estado da Bahia), iniciou
suas operações em 1978. Consiste de aproximadamente 15 empresas de segunda geração,
incluindo a Oxiteno, situadas nos arredores da Braskem, que atua como craqueadora. A Braskem
tem capacidade de produção de eteno igual a 1,3 milhão de toneladas métricas ao ano.
O Pólo Petroquímico de São Paulo, localizado em Capuava (estado de São Paulo), foi criado em
1972, sendo o pólo mais antigo do Brasil. Sua craqueadora, a PQU, fornece produtos
petroquímicos a 23 empresas de segunda geração, inclusive à Oxiteno. A PQU tem capacidade de
produção de eteno de 500.000 toneladas métricas ao ano.
O Pólo Petroquímico do Sul, localizado no município de Triunfo, no estado do Rio Grande do Sul,
localiza-se ao redor da craqueadora Copesul, e compreende ainda 7 empresas de segunda
geração. A Copesul tem capacidade de produção de eteno de 1,1 milhão de toneladas métricas ao
ano.
No início de dezembro de 2005 a RioPol, situada no estado do Rio de Janeiro, iniciou a operação
de sua planta de produção de eteno a partir do gás natural. A RioPol tem capacidade de produção
de 520.000 toneladas por ano de eteno. Sua produção de eteno é totalmente direcionada para a
sua própria produção de polietileno.

O Papel da Petrobras
A nafta é a matéria-prima usada no Brasil para a produção de produtos petroquímicos básicos, tais
como eteno e propeno. Atualmente, a Petrobras ainda é a única produtora e a principal
fornecedora de nafta no país, apesar do término de seu monopólio legal em agosto de 2000.
Desde 09 de agosto de 2000, o preço da nafta vem sendo livremente fixado. Em julho de 2000, o
preço médio da nafta no mercado interno estava 9% acima do Amsterdam, Rotterdam and Antwerp
Region price (preço ARA), referencia internacional de preços. Em 2005, o preço médio da nafta no
mercado interno permaneceu em linha com preço médio de referência internacional.
A Oxiteno compra sua principal matéria-prima, o eteno, da Braskem e da PQU, duas das três
craqueadoras brasileiras de nafta, que constituem as únicas fontes de eteno no País. Na medida
em que a atual capacidade de produção de eteno pelas craqueadoras brasileiras está
comprometida pelas empresas de segunda geração existentes, incluindo a Oxiteno, e a instalação
de uma nova craqueadora no Brasil exige significantes investimentos, o fornecimento de eteno
constitui um dos entraves para a entrada de novos produtores de óxido de eteno no Brasil.
Adicionalmente, em virtude de o eteno ser um produto difícil e caro de ser transportado e
armazenado, uma vez que, para tanto, deve estar acondicionado a –100ºC, sua importação e
exportação é desfavorecida. Conseqüentemente, as empresas de segunda geração, como a
Oxiteno, dependem das vendas das craqueadoras de nafta, incluindo a Braskem e a PQU. No
entanto, os derivados do óxido de eteno são normalmente adquiridos pela maioria das empresas
petroquímicas internacionais e por sociedades comerciais nacionais e estrangeiras.
De forma geral, os produtos da Oxiteno podem ser divididos em dois grupos principais (i)
commodities químicas, que são produtos de maior volume, com características padronizadas, e
especialidades químicas, que tendem a ser produtos de menor volume, vendidos em função da
composição química e adequação para atender a características específicas. As principais
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commodities químicas da Oxiteno são o óxido de eteno, éteres glicólicos e metil-etil-cetona (MEC).
As especialidades químicas incluem uma grande variedade de produtos que são utilizados como
tensoativos, dispersantes, emulsionantes e fluidos hidráulicos.
A indústria petroquímica brasileira busca priorizar sua demanda no mercado doméstico, no qual há
maior valor agregado, apesar de destinar parcela de suas vendas ao mercado externo. Apesar de
a Oxiteno vender parcela significativa de sua produção de commodities e especialidades químicas
no Brasil, a capacidade de produção excede a demanda do mercado doméstico, o que a permite
exportar o excedente a mais de 48 países. A Oxiteno mantém sua capacidade de produção acima
da demanda local por razões estratégicas. O segmento de poliéster constitui o mercado mais
importante da Oxiteno no Brasil. O monoetilenoglicol - MEG produzido pela empresa atende as
indústrias químicas produtoras de fibras de poliéster, para a fabricação de tecidos, e também
indústrias produtoras de PET, um polímero empregado na fabricação de embalagens, tais como
garrafas de refrigerantes.
Grande parte dos preços dos produtos da Oxiteno no mercado interno são referenciados aos
preços internacionais em dólares dos Estados Unidos, dado a característica de commodity
química, apesar de serem expressos em reais. Frequentemente, as vendas são efetuadas em
função de negociações, e não através de contratos de longo prazo. No caso de especialidades
químicas, por serem produtos que atendem à demandas específicas, não sujeitos à pronta
substituição por importados, a política de preços da Oxiteno é mais flexível, levando em
consideração o valor agregado aos clientes pelas especificidades do produto.
A Oxiteno exporta uma grande variedade de produtos como glicóis, MEC, alquifenóis etoxilados,
acetatos do éter glicólico, éter glicólico, etanolaminas, aminas graxas etoxiladas e demais produtos
etoxilados.
Através da CANAMEX, empresa de especialidades químicas mexicana adquirida em dezembro de
2003, a Oxiteno espera estabelecer uma presença crescente no mercado mexicano de
especialidades químicas e criar uma plataforma de distribuição de seus produtos para os Estados
Unidos. A CANAMEX possui duas unidades de produção, principalmente de etoxilados, operava a
25% de sua capacidade de produção na data da aquisição, devido a restrições de ordem
financeira. Atualmente direciona a maior parte de suas vendas ao mercado interno mexicano,
atendendo principalmente aos segmentos alimentício, indústria de petróleo, agroquímica e têxtil. O
volume de vendas restante é exportado, principalmente para os Estados Unidos.

Fatores de Risco
•

O eteno, a principal matéria-prima utilizada em nossas operações petroquímicas,
provém de fontes de fornecimento limitadas. Qualquer redução no formecimento de
eteno teria um impacto imediato na produção da Oxiteno e nos resultados de suas
operações

Todas as empresas brasileiras de segunda geração que utilizam o eteno como principal matéria
prima, inclusive a Oxiteno, nossa subsidiária que atua na produção e comercialização de produtos
químicos e petroquímicos, compram eteno de fornecedores brasileiros. Aproximadamente, 27% de
nossas receitas líquidas decorrem da venda de produtos químicos derivados do eteno. A Oxiteno
compra eteno de duas das três craqueadoras de nafta do Brasil. Estas três craqueadoras
representam as únicas fontes de eteno no Brasil. A Braskem supre toda a demanda de eteno de
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nossa unidade localizada em Camaçari, em conformidade com um contrato de longo prazo
atualmente existente entre essas partes. A PQU, por sua vez, supre toda a demanda de eteno de
nossa unidade localizada em Mauá. Assim como as demais empresas que adquirem eteno da
PQU, a Oxiteno não mantém contrato formal com esta craqueadora para a aquisição de eteno. Em
virtude de suas características químicas, o armazenamento e o transporte do eteno são difíceis e
dispendiosos, o que desestimula a sua importação. Conseqüentemente, a Oxiteno depende quase
que exclusivamente do eteno produzido pela Braskem e pela PQU para o abastecimento das suas
plantas. Em 2005, as importações brasileiras de eteno totalizaram aproximadamente 6.022
toneladas, representando menos de 1% da capacidade instalada no Brasil.
Em virtude das características químicas do eteno, a Oxiteno não mantém estoques significativos
deste produto. Por esta razão, reduções de fornecimento pela Braskem e PQU afetariam
imediatamente nossa produção e resultados de nossas operações. No caso de ampliação futura da
nossa capacidade de produção, não podemos assegurar que conseguiremos suprir nossas
necessidades adicionais de eteno por meio da Braskem e da PQU.
Adicionalmente, a Petrobras é a principal fornecedora de nafta às craqueadoras brasileiras, de
modo que qualquer interrupção no fornecimento de nafta pela Petrobras às craqueadoras pode
prejudicar a capacidade de fornecimento de eteno à Oxiteno.

•

A indústria petroquímica brasileira é altamente influenciada pelo desempenho da
indústria petroquímica internacional e pela sua ciclicidade

O mercado petroquímico internacional tem natureza cíclica, sendo caracterizado por períodos de
oferta restrita, aumento de preços e margens altas alternados com períodos de excesso de
capacidade, preços em declínio e margens baixas. A diminuição das alíquotas brasileiras para
importação de produtos petroquímicos, o aumento da demanda destes produtos no Brasil e a
contínua integração dos mercados regionais e mundiais de commodities químicas contribuíram
para a inserção da indústria petroquímica brasileira ao mercado petroquímico internacional.
Conseqüentemente, eventos que afetam a indústria petroquímica mundialmente podem afetar de
forma relevante nossos negócios, situação financeira e resultado das operações.

•

O preço do eteno está sujeito às variações do preço internacional do petróleo

O preço do eteno, que é o principal componente do custo das vendas e dos serviços da Oxiteno,
está diretamente relacionado ao preço da nafta, que, por sua vez, está em grande parte
relacionado ao preço do petróleo. Por conseguinte, o preço do eteno está sujeito às variações do
preço internacional do petróleo. Um aumento significativo no preço do petróleo, e, em
conseqüência, da nafta e do eteno, poderá aumentar os nossos custos e, conseqüentemente,
afetar adversamente os resultados de nossas operações.

•

A produção, o armazenamento e o transporte de produtos petroquímicos e químicos são
atividades inerentemente perigosas

O complexo processo produtivo que realizamos em nossas plantas, que envolve o manuseio, a
produção e o transporte de materiais altamente inflamáveis, explosivos e tóxicos, implica em uma
série de riscos de segurança e outros riscos operacionais. Estes riscos podem resultar em lesão
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corporal ou morte, danificação ou destruição de instalações ou equipamentos, e danos ambientais.
Um acidente suficientemente grande em uma de nossas plantas ou armazéns poderá nos forçar a
suspender temporariamente nossas atividades, resultando em custos de saneamento significativos
e na perda de receitas. Nossa cobertura de seguro pode não ser disponibilizada tempestivamente
ou ser insuficiente para cobrir todas as nossas perdas. A quebra de equipamentos, desastres
naturais e atrasos na obtenção de produtos importados ou de peças de reposição ou de
equipamentos também poderão afetar nosso processo produtivo e, conseqüentemente, o resultado
de nossas operações.

•

A diminuição das tarifas de importação sobre os produtos petroquímicos pode reduzir
nossa competitividade perante os produtos importados

Os preços finais pagos pelos importadores de produtos petroquímicos incluem as tarifas de
importação. Conseqüentemente, as tarifas de importação impostas pelo Governo Federal afetam
os preços que podemos cobrar por nossos produtos. A negociação de acordos comerciais e de
livre comércio conduzida pelo Governo Federal, principalmente com a Alca e a União Européia,
poderá acarretar diminuições nas tarifas brasileiras incidentes sobre as importações de produtos
petroquímicos, que geralmente variam entre 12% e 14%, e reduzir a competitividade de nossos
produtos em relação aos produtos petroquímicos importados.

•

Nossas apólices de seguros podem ser insuficientes para cobrir potenciais despesas
que podemos incorrer

A operação de qualquer planta e a distribuição de produtos químicos, bem como operações de
logística de combustíveis e produtos químicos e a distribuição de GLP, envolvem riscos
substanciais de contaminação ambiental e de danos a pessoas e, conseqüentemente, podem
resultar em custos e obrigações relevantes. Embora acreditamos que a cobertura de nossas
apólices está adequada, a ocorrência de danos que não estejam cobertos por nossas apólices ou
que excedam a sua cobertura pode resultar em custos adicionais significativos.

•

Podemos ser afetados adversamente pela imposição de leis e regulamentos ambientais
mais severos

Estamos sujeitos a severas leis e regulamentos ambientais no Brasil e no México. Assim como
outras empresas que desenvolvem atividades petroquímicas, devemos obter licenças para as
nossas unidades industrias junto aos órgãos ambientais competentes, que podem, adicionalmente,
prescrever condutas específicas como condição para a regular execução de nossas atividades. Os
regulamentos ambientais aplicam-se, em particular, à emissão, ejeção e emanação de produtos e
subprodutos resultantes de nossa atividade industrial, sob a forma solida, líquida ou gasosa.
Mudanças nestas leis e regulamentos ou nas políticas ambientais existentes, com o fim de tornálos mais severos, podem nos afetar adversamente. Adicionalmente, é possível que alterações na
legislação ambiental, bem como na interpretação das autoridades competentes sobre as leis e
regulamentos existentes, exijam investimentos adicionais relativos a questões ambientais, para a
manutenção de nossas plantas e operações de acordo com a legislação vigente.

LOGÍSTICA DE PRODUTOS QUÍMICOS E COMBUSTÍVEIS
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Visão Geral do Setor
A Ultracargo presta serviços integrados de logística principalmente à indústria química brasileira.
Desta forma, além da regulamentação geral aplicável ao setor de transportes - Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - a Ultracargo está sujeita à
regulamentação específica que se aplica às atividades de transporte de produtos perigosos,
principalmente ao Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988, e à Portaria nº 204, de 25 de
maio de 1997, do Ministério dos Transportes. De acordo com esta regulamentação, veículos que
transportam produtos considerados perigosos devem conter clara indicação sobre o tipo de produto
que está sendo transportado, bem como símbolos que o identificam como inflamável. Estes
veículos estão sujeitos, ainda, a inspeções, a cada três anos, do INMETRO - Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, as quais têm por fim atestar o cumprimento da
competente legislação pelas sociedades que atuam no setor. Adicionalmente, esta regulamentação
contém disposições específicas sobre o estacionamento, itinerário, documentação e procedimentos
de emergência. A não observância da legislação em questão sujeita o infrator a multas e
cancelamento da autorização para transportar produtos perigosos.
A Ultracargo é uma das líderes no segmento de prestação de serviços de logística integrada transporte rodoviário e serviços de armazenagem - para produtos químicos e combustíveis no
Brasil. Entre as soluções oferecidas pela Ultracargo, estão os serviços de transportes, em que
opera através de frota própria e de terceiros e que incluem transportes multimodais integrados e
operações de recebimento e expedição de mercadorias de seus clientes, e de armazenagem, com
instalações em terminais portuários e entroncamentos ferroviários destinadas à movimentação de
produtos químicos e de combustíveis. A empresa também realiza carga e descarga de navios,
operação de dutovias, programação logística e engenharia de instalação. A Ultracargo é a única
companhia no mercado brasileiro a oferecer serviços de transporte integrado e de armazenamento
de líquidos envasados e liquefeitos para a indústria petroquímica.
A Ultracargo opera uma frota de aproximadamente 560 caminhões-tanque, prestando serviços de
transporte ao setor de distribuição de GLP bem como à indústria química. Em 2005, a capacidade
de armazenagem da Ultracargo era de 324.877 m3 e 11.200 m2.A Ultracargo responde por 71% da
capacidade de tancagem de líquidos do Terminal de Aratu, na Bahia, que serve o complexo
petroquímico do Nordeste, além de operar nos portos de Suape e Santos.
Em 2004 a Ultracargo inaugurou dois novos terminais. Ao final de março de 2004, entrou em
operação o Terminal Intermodal de Tatuí, no Estado de São Paulo. Este novo terminal possui
capacidade de armazenagem de 2.500 m2 de sólidos e foi construído para o recebimento da
produção de resinas petroquímicas do Polo de Triunfo/RS e posterior distribuição no estado de São
Paulo. Em novembro de 2004, a Ultracargo inaugurou o Terminal de Combustíveis Líquidos de
Montes Claros, no Estado de Minas Gerais. Este Terminal possui capacidade de armazenagem de
3
4.400 m de combustíveis e atenderá a empresas distribuidoras de combustíveis, servindo a estas
como base de distribuição secundária.
Em julho de 2005 iniciaram-se as operações do Terminal Intermodal de Santos, construído em
parceria com a Crystalserv, Cargill/Coinbra. Com uma capacidade de 111,5 mil m3 de
armazenagem, é a segunda instalação portuária da Ultracargo a integrar os sistemas rodoviário,
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ferroviário e marítimo. Foram investidos aproximadamente R$ 80 milhões na construção deste
terminal.
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GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO
Este segmento não possui sazonalidade muito acentuada quando comparada com a sazonalidade
de países que usam o GLP para aquecimento de ambientes. Os meses de inverno, notadamente
nos segundo e terceiro trimestres do ano, apresentam um ligeiro aumento no volume de vendas,
comparativamente aos meses quentes do ano. O primeiro trimestre normalmente situa-se pouco
abaixo do trimestre final do ano anterior.

QUÍMICO
Os produtos da Oxiteno apresentam uma certa sazonalidade, marcada pelo aumento de vendas
típico no terceiro trimestre do ano, decorrente do aumento da produção nas indústrias químicas
para o final de ano, e pela diminuição da atividade econômica característica no primeiro trimestre
do ano.
Além da sazonalidade de vendas, os resultados da Oxiteno são influenciados pelo desempenho da
indústria petroquímica internacional e pelas variações do preço internacional do petróleo:
•

A indústria petroquímica brasileira é altamente influenciada pelo desempenho da indústria
petroquímica internacional e pela sua ciclicidade - O mercado petroquímico internacional tem
natureza cíclica, sendo caracterizado por períodos de oferta restrita, aumento de preços e
margens altas alternados com períodos de excesso de capacidade, preços em declínio e
margens baixas. A diminuição das alíquotas brasileiras para importação de produtos
petroquímicos, o aumento da demanda destes produtos no Brasil e a contínua integração dos
mercados regionais e mundiais de commodities químicas contribuíram para a inserção da
indústria petroquímica brasileira ao mercado petroquímico internacional. Conseqüentemente,
eventos que afetam a indústria petroquímica mundialmente podem afetar de forma relevante
nossos negócios, situação financeira e resultado das operações.

•

preço do eteno está sujeito às variações do preço internacional do petróleo - O preço do eteno,
que é o principal componente do custo das vendas e dos serviços da Oxiteno, está diretamente
relacionado ao preço da nafta, que, por sua vez, está em grande parte relacionado ao preço do
petróleo. Por conseguinte, o preço do eteno está sujeito às variações do preço internacional do
petróleo. Um aumento significativo no preço do petróleo, e, em conseqüência, da nafta e do
eteno, poderá afetar adversamente os resultados de nossas operações.

LOGÍSTICA DE PRODUTOS QUÍMICOS E COMBUSTÍVEIS
A área de logística de produtos químicos e combustíveis não apresenta sazonalidade substancial.
O Terminal Intermodal de Santos, por servir também aos setores de álcool e óleos vegetais,
apresentam menor movimentação em época de entres safra.
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10.01 - PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS
1- ITEM 2 - PRINCIPAIS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

3 - % RECEITA LÍQUIDA

01

ÓXIDO DE ETENO / ETILENOGLICÓIS

13,45

02

ÉTERES GLICÓLICOS E DERIVADOS

4,40

03

DERIVADOS ETOXILADOS

7,19

04

OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS

9,21

05

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

61,68

06

SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

3,80

07

OUTROS

0,27
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7 - NOME DO FORNECEDOR

01

03
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9 - % DE FORNECIMENTO
SOBRE O TOTAL DAS
COMPRAS DA CIA.

NÃO

0

SIM

SIM
68,29

NÃO

0

SIM

NÃO

NÃO LIGADO

ETILENO

PETROQUÍMICA UNIÃO S.A.

6 - DISPONÍVEL
MERCADO
EXTERNO

NÃO LIGADO

ETILENO

BRASKEM S.A.

5 - DISPONÍVEL
MERCADO
LOCAL

8 - TIPO DE FORNECEDOR

GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
02

3 - IMPORTAÇÃO 4 - VALOR DA
IMPORTAÇÃO
(Reais Mil)

14,27
NÃO

0

SIM

NÃO

NÃO LIGADO

3,18
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

10.03 - CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
1- ITEM 2- ITEM 3 - NOME DO PRODUTO/ NOME DO CLIENTE

001
001

Na Ultracargo temos: Transp. e Armaz. de Produtos Químicos
001

002
002

4 - % DE PARTICIPAÇÃO DO CLIENTE NA RECEITA LÍQUIDA

Braskem S.A.

19,00

Na Ultracargo temos:Transporte de Gases
002

Air Liquide Brasil Ltda.
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GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO
Mercados e Comercialização
Quando iniciou suas atividades, a Ultragaz operava apenas na região sudeste do Brasil.
Atualmente, serve as principais regiões do Brasil, com exceção da região amazônica. Para tanto, a
Ultragaz conta com 16 bases de engarrafamento, localizadas em suas principais áreas
operacionais.
A distribuição de GLP envasado inclui vendas em domicílio e por meio de lojas de varejo, utilizando
o sistema de distribuição da Ultragaz e revendedores autônomos. São utilizados neste segmento
cilindros de 13 kg, padronizados pela ANP. Os cilindros da Ultragaz são pintados na cor azul, que
entendemos ser um importante elemento do reconhecimento da marca “Ultragaz”. As margens
operacionais da Ultragaz, com relação ao GLP envasado, variam de acordo com a região, sua
participação de mercado e canal de distribuição.
A estratégia de comercialização da Ultragaz para GLP envasado consistia em aumentar sua
participação de mercado, por meio da expansão de seu alcance geográfico, e proteção e
incremento de sua participação nas regiões em que já mantinha atividades. Com a aquisição da
Shell Gás, a Ultragaz alcançou a liderança no mercado de GLP brasileiro, intensificando sua
estratégia de investimento em sua marca e de proteção de sua participação de mercado. O
mercado envasado de GLP no Brasil é um mercado maduro, e a Ultragaz acredita que o
crescimento da demanda neste mercado resultará do aumento de domicílios consumidores de GLP
e do crescimento da renda da população.
A distribuição de GLP a granel é feita com tanques de, aproximadamente, 190 kg instalado nos
estabelecimentos dos clientes. Desde 1994, a Ultragaz tem investido em instalações a granel de
pequeno e médio porte e em caminhões de tecnologia bob-tail, que entregam GLP a granel para
consumidores comerciais e que compõem o sistema de distribuição denominado UltraSystem. Os
consumidores da Ultragaz no setor comercial consistem de shopping centers, hotéis, condomínios,
restaurantes, lavanderias e hospitais. Os caminhões da Ultragaz abastecem diretamente
recipientes instalados nos estabelecimentos destes consumidores, em um processo ágil, seguro e
econômico.
Os consumidores industriais da Ultragaz compõem-se, principalmente, de empresas dos setores
alimentício, metalúrgico, siderúrgico e cerâmico. Estes consumidores, que possuem grandes
tanques instalados em suas plantas industriais, consomem um volume mensal acima de 5
toneladas de GLP. Estes consumidores representam uma parcela muito pequena do volume de
vendas da Ultragaz, em virtude de o fornecimento de grandes volumes de GLP ter outras fontes
energéticas mais competitivas, como o gás natural.
A Ultragaz atende seus consumidores a granel por meio de contratos de longo prazo, com duração
que varia de dois a cinco anos. Este tipo de contrato incrementa a estabilidade das vendas da
Ultragaz, na medida em que, ao realizar a instalação dos tanques nos estabelecimentos de seus
consumidores, a mudança de fornecedor de GLP imporia ao respectivo consumidor o
ressarcimento à Ultragaz destes investimentos. O contrato com consumidores a granel prevê que o
tanque fornecido pela Ultragaz somente poderá ser preenchido com GLP entregue pela Ultragaz.
Por ocasião do vencimento do contrato a granel, este poderá ser renegociado ou o tanque
19/05/2006 08:57:08
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removido pela Ultragaz. Considerando que a instalação do tanque representa investimento
significativo, a Ultragaz procura assegurar que o retorno de seu investimento seja realizado no
prazo do respectivo contrato.
A estratégia da Ultragaz para a distribuição de GLP a granel reside na inovação de produtos e
serviços e no fortalecimento de sua marca. A Ultragaz conta com uma equipe de profissionais para
identificar as necessidades de cada consumidor de GLP a granel, e desenvolver soluções práticas
para utilização do GLP como fonte de energia.
O quadro a seguir indica o volume de vendas de GLP da Ultragaz a consumidores dos mercados
envasado e a granel, nos períodos indicados:
Categoria de Consumidores
Segmento Envasado:
Entregas em Residências pela Ultragaz
Lojas de Varejo da Ultragaz
Revendedores Autônomos(1)
Total de Vendas Envasado
Total de Vendas Granel
Total de Vendas
__________
(1)
Inclui entregas em residências e distribuições através de lojas de revendedores.

Exercício findo em 31 de dezembro de
2005
2004
2003
(em milhares de toneladas)
137,6
3,6
904,7
1.045,8
484,9

178,8
7,0
866,0
1.051,8
496,7

114,3
5,0
770,6
890,0
472,0

1.530,7

1.548,5

1.362,1

Infra-estrutura de distribuição
A estratégia de distribuição da Ultragaz inclui a otimização de sua própria infra-estrutura de
distribuição, por entender que a proximidade com seus consumidores representa vantagem
significativa na formulação de suas estratégias de distribuição e de comercialização.
Adicionalmente, os serviços associados à entrega em domicílio pela Ultragaz são importantes
elementos da estratégia de posicionamento da marca “Ultragaz” no mercado envasado. A Ultragaz
procura desenvolver serviços associados à sua marca, tendo entregadores que dão
recomendações de segurança aos consumidores residenciais e programando entregas no mesmo
dia da semana em cada área atendida. A entrega de GLP envasado e a granel é realizada por
entregadores trajando uniformes da Ultragaz e utilizando veículos que exibem o seu logotipo. A
Ultragaz, em parceria com empresas de bens de consumo, distribui amostras de sabonete e
shampoo, dentre outros produtos, com o fim de criar uma cultura de fidelização em seus
consumidores e agregar valor aos seus serviços.
A Ultragaz distribui GLP envasado por meio de estrutura própria, que inclui 94 lojas de varejo, e,
aproximadamente, 4.500 revendedores autônomos, em 2005. Para a entrega de cilindros a
residências e lojas, a Ultragaz possui uma frota composta de 754 veículos.
A capacidade de vendas de GLP envasado decorre do número de cilindros existentes no mercado
com a marca da respectiva distribuidora de GLP. A Ultragaz estima que, em 31 de dezembro de
2005, havia no mercado, aproximadamente, 20 milhões de cilindros de 13 kg de sua marca.
Revendedores Autônomos. A rede de revendedores autônomos da Ultragaz inclui desde grandes
empresas de distribuição, que realizam entregas em domicílio em uma área ampla, até lojas de
varejo, que vendem pequenas quantidades de cilindros de GLP. Até a publicação da Portaria n°
19/05/2006 08:57:08

Pág:

76

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Data-Base - 31/12/2005

33.256.439/0001-39

11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO
297 da ANP, de 18 de novembro de 2003 (“Portaria nº 297”), para a venda de cilindros de GLP, os
revendedores autônomos precisavam apenas de cadastro junto à ANP, e de usuais licenças de
funcionamento municipais e do corpo de bombeiros, apesar de cada municipalidade estabelecer
normas de segurança aplicáveis às respectivas lojas, incluindo restrições quanto a proximidade
com determinados locais, tais como escolas. Com a Portaria n° 297, os revendedores autônomos,
além da manutenção de seus cadastros junto à ANP, passaram a ter a obrigação de atender a
uma série de requisitos previstos na Portaria n° 297 e a condições exigidas por lei para
armazenamento de recipientes transportáveis de até 90kgs de GLP. Em 2005, aproximadamente,
87% do volume de vendas residenciais da Ultragaz foram feitas por meio de revendedores
autônomos.
Os contratos firmados entre a Ultragaz e os revendedores autônomos prevêem a utilização do
logotipo da Ultragaz, tanto nos veículos destinados às entregas como nos uniformes dos
entregadores. Neste caso, todos os direitos sobre a marca e o logotipo, devidamente registrados
no INPI, são de titularidade da Ultragaz. A totalidade dos revendedores autônomos contratados
são representantes exclusivos da Ultragaz. Nos termos dos respectivos contratos, cada revendedor
concorda em não entregar cilindros que não sejam da Ultragaz.
Com o objetivo de fortalecer o relacionamento com sua rede de revendedores autônomos, a
Ultragaz criou o projeto SOMAR - Soluções de Marketing Aplicadas à Revenda, por meio do qual
recomenda mudanças nos procedimentos operacionais de seus revendedores, de maneira a
aumentar a eficiência de suas operações e encorajá-los a adotar melhores práticas. A Ultragaz
acredita que a melhoria da eficiência dos revendedores autônomos é fator decisivo para a melhoria
da rentabilidade de toda a cadeia.
Canais de Distribuição a Consumidores a Granel. A distribuição a granel de grande porte,
classificada pela Ultragaz como consumo de mais de cinco toneladas ao mês e que compreende,
basicamente, usuários industriais, é realizada por caminhões-tanque, que entregam GLP
diretamente aos tanques de armazenamento localizados nos estabelecimentos dos consumidores.
A distribuição a granel de pequeno porte, classificada pela Ultragaz como consumo entre 0,5 e 5
toneladas ao mês e que compreende usuários comerciais e pequenos usuários industriais, é
realizada principalmente por caminhões bob-tail, que possibilitam entrega a estes usuários, cujos
tanques não podem ser facilmente acessados pelos equipamentos tradicionais de entrega a
granel. A Ultragaz utiliza o nome comercial UltraSystem para sua distribuição a granel de pequeno
porte por meio de caminhões bob-tail. A Ultragaz realiza vendas a granel diretamente a seus
consumidores, utilizando sua frota própria, o transporte fornecido por terceiros e pela Ultracargo.
Condições de Pagamento. As vendas da Ultragaz por meio de lojas de varejo, bem como por
entrega em domicílio, são efetuadas à vista. As vendas da Ultragaz a seus revendedores
autônomos e usuários industriais e comerciais são feitas a prazo e contam com prazos de
pagamento que variam entre 10 e 30 dias.
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QUÍMICO
Comercialização
A Oxiteno é a única produtora brasileira de óxido de eteno, etilenoglicóis, etanolaminas, éteres
glicólicos e metil-etil-cetona, e também grande produtora de especialidades químicas. Seus
produtos são empregados em muitos setores industriais, como poliéster, embalagens, tintas,
vernizes e cosméticos.
A Oxiteno comercializa seus produtos através de venda própria, de representantes e de
distribuidores autorizados. A força de venda própria é composta de uma equipe externa, que atua
diretamente no mercado, e de uma equipe interna, que contata os clientes através de telefone, email, fax, cartas, mala direta, internet etc., cobrindo todo território nacional. Os representantes
atuam de forma autônoma recebendo comissões sobre as vendas efetuadas. A companhia fornece
todo apoio quanto a informações técnicas referentes ao produto ou ao segmento de aplicação do
produto, catálogos institucionais, etc. A venda através de distribuidores, que são empresas
independentes, é exercida junto a clientes com baixo volume de consumo ou àqueles cuja
distância não permite o atendimento adequado diretamente pela Oxiteno.

Distribuição
Os produtos petroquímicos são distribuídos na forma a granel e em tambor. Esforços constantes
são desenvolvidos para incentivar o transporte a granel devido às vantagens de custo e manuseio;
a embalagem tambor é utilizada quando se trata de pequenas quantidades ou de clientes que não
possuem instalação para estocagem a granel. Com exceção do óxido de eteno, que é transportado
por veículos da empresa, especialmente construídos para esse fim, os demais produtos são
transportados por empresas contratadas.
Os produtos químicos especiais são comercializados principalmente embalados, e dependendo da
sua natureza, em sacos, barricas, bombonas e tambores. O fornecimento a granel de líquidos
ocorre apenas para clientes que possuem instalações apropriadas para estocagem.
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Mercados
Vendas no Mercado Interno
O mercado interno engloba praticamente todos os estados do País, com destaque para São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os clientes da Oxiteno contam com
assistência técnica da empresa, assessorando-os quanto à tecnologia de aplicação, manuseio e
estocagem segura dos produtos.
A indústria petroquímica brasileira busca priorizar sua demanda no mercado doméstico, no qual há
maior valor agregado, apesar de destinar parcela de suas vendas ao mercado externo. Apesar de
a Oxiteno vender parcela significativa de sua produção de commodities e especialidades químicas
no Brasil, a capacidade de produção excede a demanda do mercado doméstico. Por esta razão, a
Oxiteno exporta a parcela remanescente de sua produção a mais de 48 países na Ásia, América
Latina, Europa e América do Norte. A Oxiteno mantém sua capacidade de produção acima da
demanda local por razões estratégicas. Nos anos de 2003, 2004 e 2005, as receitas de vendas e
serviços líquidas da Oxiteno com exportação montaram a 34%, 32% e 29%, respectivamente. Nos
anos de 2003, 2004 e 2005, o volume de vendas ao mercado externo foi de 40%, 34% e 30%,
respectivamente.
O segmento de poliéster constitui o segmento mais importante da Oxiteno no mercado interno,
representando, aproximadamente, 26% de suas vendas, em 2005. O MEG produzido pela Oxiteno
atende às indústrias químicas produtoras de fibras de poliéster, para a fabricação de tecidos, e
também indústrias produtoras de PET, empregado na fabricação de embalagens, tais como
garrafas de refrigerantes. O remanescente de suas vendas realizadas no mercado doméstico são,
basicamente, destinadas a dez segmentos diferentes, desde indústrias químicas e de cosméticos
até de couro e papel.
Grande parte dos preços dos comodities da Oxiteno no mercado interno são referenciados aos
preços internacionais, em dólares, para as especialidades químicas, apesar de os preços serem
denominados em reais. As vendas são efetuadas, principalmente, por meio de negociações, e, em
alguns casos, por contratos de longo prazo. No caso de especialidades químicas, por serem
produtos que atendem a necessidades específicas de seus consumidores, não sujeitos à pronta
substituição por importados, a política de preços da Oxiteno é mais flexível, levando em
consideração o valor agregado aos consumidores pelas especificidades do produto.

Vendas no Mercado Externo
Apesar de a Oxiteno vender parcela significativa de sua produção de commodities e
especialidades químicas no Brasil, a capacidade de produção excede a demanda do mercado
doméstico. Por esta razão, a Oxiteno exporta a parcela remanescente de sua produção a mais de
48 países na Ásia, América Latina, Europa e América do Norte. A Oxiteno mantém sua capacidade
de produção acima da demanda local por razões estratégicas.
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A Oxiteno exporta uma grande variedade de produtos como glicóis, MEK, alquifenóis etoxilados,
acetatos do éter glicólico, éter glicólico, etanolaminas, aminas graxas etoxiladas e demais produtos
etoxilados.
Através da CANAMEX, empresa de especialidades químicas mexicana adquirida em dezembro de
2003, a Oxiteno visa estabelecer uma presença crescente no mercado mexicano de
especialidades químicas e criar uma plataforma de distribuição de seus produtos para os Estados
Unidos. A CANAMEX possui duas unidades de produção, principalmente de etoxilados, e estava
operando a 25% de sua capacidade de produção na data da aquisição, devido a restrições de
ordem financeira. Atualmente direciona a maior parte de suas vendas ao mercado interno
mexicano, atendendo principalmente ao segmento alimentício, agroquímico, petróleo e têxtil. O
volume de vendas restante é exportado, principalmente para os Estados Unidos.
No ano de 2005, o volume de vendas da Canamex incorporado aos resultados da Oxiteno foi de
19.087 toneladas.
Na maioria dos casos, os preços de venda da Oxiteno para suas commodities químicas, tanto no
mercado interno como no externo, baseiam-se em preços contratuais internacionais e não nos
preços internacionais do mercado spot. Estes preços contratuais internacionais são fixados com
base em informações públicas sobre os preços pelos quais o produto vem sendo vendido pelos
agentes do setor.
Em geral, as margens operacionais da Oxiteno sobre os produtos vendidos no mercado externo
são mais baixas que as margens no mercado interno. No entanto, a Oxiteno considera muito
importante manter sua presença no mercado externo. A empresa pretende, direcionar suas vendas
para o mercado interno à medida que a demanda local de seus produtos aumente, sem deixar de
exportar e manter sua presença no mercado externo.
A participação das exportações no faturamento líquido consolidado da Oxiteno é apresentada na
tabela a seguir:
EXERCÍCIO FINDO EM

PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

31/12/1995
31/12/1996
31/12/1997
31/12/1998
31/12/1999
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005

23%
20%
29%
30%
28%
35%
32%
30%
40%
32%
29%

Clientes
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Os principais clientes da Oxiteno no mercado interno são a Mossi-Ghisolfi (antiga Rhodia-Ster),
que adquire principalmente etilenoglicóis, a Monsanto, que adquire principalmente etalonaminas, a
Clariant S.A., que adquire principalmente óxido de eteno e produtos etoxilados, as Indústrias
Gessy Lever Ltda. (Unilever), que adquirem principalmente sulfatados e a Braskem que adquire
principalmente etilenoglicóis.
No mercado internacional, a Oxiteno vende tanto para clientes industriais, incluindo Voridian
Argentina S.R.L., Unilever de Argentina S.A. e Cognis S.A., como para trading companies e outros
distribuidores autônomos. O maior cliente da Oxiteno no mercado internacional é a Oxyde
Chemicals, Inc., uma importante trading company de origem européia no ramo de glicol,
responsável por aproximadamente 5% das receitas de vendas da Oxiteno em 2005. Em 2005, os
dez maiores clientes da Oxiteno foram responsáveis por 37% de sua receita de vendas. Neste
mesmo ano, nenhum cliente foi responsável por mais de 10% da receita de vendas.
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LOGÍSTICA DE PRODUTOS QUÍMICOS E COMBUSTÍVEIS

Estimamos que, no Brasil, a Ultracargo seja a segunda maior empresa de armazenagem do
mercado químico e de combustíveis.

Mercados
Estimamos que a Ultracargo seja uma das empresas líderes na prestação de serviços de logística
para o segmento químico e de combustíveis no Brasil.
O principal mercado de transporte da Ultracargo é o setor químico, no qual o transporte é feito por
caminhão entre os terminais armazenadores e as empresas petroquímicas de primeira, segunda e
terceira geração que operam nos diversos pólos petroquímicos. A Ultracargo vem estabelecendo
relacionamentos de longa duração com empresas relevantes do setor químico, prestando serviços
em bases negociadas com cada um dos clientes. No setor de distribuição de GLP, a Ultracargo
fornece os serviços de transporte entre as instalações da Petrobras e as distribuidoras, e entre as
distribuidoras e seus clientes industriais finais, porém neste caso, em menor escala. Em 1997, a
Ultracargo começou a operar no mercado de transporte a granel de produtos sólidos, importante
segmento do mercado interno, onde os produtos são transportados com a utilização de silos
especiais e semi-reboques. A Ultracargo acredita haver boas oportunidades de crescimento nesse
mercado.
A Ultracargo fornece instalações de armazenagem à Braskem e à maior parte das indústrias
petroquímicas de segunda geração do Pólo Petroquímico do Nordeste, inclusive à Oxiteno. No final
de 2003, a Ultracargo mantinha cinco unidades de armazenamento – em Aratu e Camaçari, no
estado da Bahia, em Paulínia e Santos, no estado de São Paulo, e em Suape, no estado de
Pernambuco. A Ultracargo vem investindo na ampliação da infra-estrutura de armazenagem, a fim
de aproveitar a demanda por infraestrutura logística no Brasil. No início de 2004 completou a
construção do terminal intermodal de Tatuí, Estado de São Paulo, e, em novembro de 2004,
inaugurou outro terminal, em Montes Claros, Estado de Minas Gerais. Em meados de 2005 foi
concluída a construção do Terminal Intermodal de Santos (TIS), a segunda instalação portuária da
Ultracargo a integrar os sistemas rodoviário, ferroviário e marítimo. Os investimentos da Ultracargo
foram de aproximadamente R$ 80 milhões. O terminal ocupa uma área de aproximadamente 64 mil
metros quadrados, com capacidades de armazenagem de aproximadamente 38 mil metros cúbicos
destinados aos óleos vegetais, 40 mil metros cúbicos para combustíveis e 33, 5 mil metros cúbicos
para produtos químicos. O TIS foi construído em parceria com a Crystalsev e Cargill/Coinbra.
As dez maiores clientes da Ultracargo respondem por cerca de 64% de suas receitas, sendo que
as três maiores – Braskem, Air Liquide e Oxiteno - responderam por 19%, 10% e 8% das receitas
da Ultracargo, respectivamente, em 2005.
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GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO
A Ultragaz é a maior distribuidora de GLP do Brasil e a sexta maior distribuidora independente do
mundo em termos de volume vendido. Detém participação de 24% no mercado brasileiro, com
presença em todo o território nacional, exceto na região amazônica, distribuindo GLP a mais de
10,5 milhões de domicílios. Em 2005, o volume total vendido pela Ultragaz atingiu 1,5 milhão de
toneladas de GLP.
O setor de distribuição de GLP no Brasil é atualmente composto por 15 distribuidoras ou grupo de
distribuidoras. As principais concorrentes da Ultragaz são: (i) SHV Gas, decorrente da fusão da
Supergasbrás S.A. e da Minasgás S.A., é controlada pela SHV Energy, a maior distribuidora
multinacional de GLP. A SHV Gas realiza suas atividades por meio de duas diferentes marcas:
Supergasbrás e Minasgás; (ii) Liquigás, recentemente adquirida pela Petrobras, mantém
atividades no setor de distribuição de GLP no Brasil há mais de 40 anos; e (iii) Butano, uma
distribuidora brasileira, que atua no setor de distribuição de GLP há mais de 45 anos.
O quadro a seguir mostra a participação de mercado da Ultragaz e de seus concorrentes:

Distribuidora de GLP
(1)
Ultragaz ....................................................
SHV Gas (2) ..................................................
Liquigás .......................................................
Butano .........................................................
Outras..........................................................
Total ............................................................
__________

Participação de Mercado nos Anos
2005
2004
2003
24,0%
24,1%
21,8%
23,4%
20,5%
17,1%
21,8%
21,8%
21,7%
18,3%
18,7%
19,0%
12,5%
14,9%
20,5%
100,0%
100,0%
100,0%

(1)

Inclui volume de vendas da Shell Gás desde a sua aquisição, em agosto de 2003.
Proporcionalmente à participação da SHV nas sociedades operacionais. Em julho de 2004, SHV Gas passou a deter
100% do capital social das sociedades operacionais.
(2)

Antes de 1990, o Governo Federal especificava as áreas em que as distribuidoras de GLP estavam
autorizadas a operar, bem como determinava limites de suas vendas de GLP em cada área de
atuação. Estes limites restringiam o crescimento das maiores distribuidoras de GLP e a
concorrência no mercado. Estas restrições foram removidas como parte do processo de
desregulamentação, resultando em substancial aumento da concorrência entre as distribuidoras
brasileiras de GLP.
Considerando que o mercado envasado de GLP é um mercado maduro, com crescimento de
consumo relativamente baixo, a concorrência baseia-se, em sua maior parte, em tentativas das
distribuidoras de GLP de aumentar sua participação de mercado às custas dos concorrentes. No
mercado envasado, as distribuidoras de GLP concorrem principalmente para o reconhecimento de
sua marca, confiabilidade de suas entregas e serviços prestados aos consumidores. A Ultragaz
acredita ser competitiva em todos estes aspectos. Como o consumo per capita é pequeno, o baixo
custo de distribuição é o fator crítico de rentabilidade. As distribuidoras concorrem
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significativamente, em termos de eficiência, na distribuição e entrega de GLP, uma vez que todas
adquirirem a totalidade de suas necessidades de GLP da Petrobras, a preços uniformes.
Como os principais mercados da Ultragaz, incluindo as Cidades de São Paulo, Salvador e Curitiba,
contêm grande concentração de consumidores residenciais, a distribuição neste segmento pode
ser realizada com maiores economias de escala, resultando em custos de distribuição mais baixos
para a Ultragaz. Adicionalmente, a Ultragaz apresenta baixos custos de distribuição de GLP a
granel, em função do sistema UltraSystem. Além das vantagens competitivas descritas acima, a
Ultragaz possui uma rede de distribuição altamente eficiente, uma vez que é a única distribuidora
brasileira de GLP com uma rede exclusiva de revendedores autônomos. Esta rede, que
compreende, aproximadamente, 4.500 revendedores autônomos, agindo como representantes
exclusivos da Ultragaz, permite à Ultragaz o controle da qualidade e da produtividade de seus
revendedores, levando ao fortalecimento de sua marca, associada à qualidade, segurança e
eficiência, bem como permite a manutenção de contato freqüente com seus consumidores.
Adicionalmente, a Ultragaz introduziu no Brasil o serviço de entrega de GLP a granel de pequeno
porte, que apresenta custos de distribuição inferiores em relação à distribuição de GLP envasado,
construindo uma sólida base de consumidores.
Além de concorrer com as demais distribuidoras de GLP, a Ultragaz concorre também com
empresas que oferecem outras fontes de energia, com destaque para o gás natural, e também a
lenha, o óleo diesel, o óleo combustível e a energia elétrica. Atualmente o gás natural é a principal
fonte de energia com a qual competimos. O gás natural é mais barato que o GLP para
consumidores industriais, que demandam altos volumes de consumo, porém mais caro para os
consumidores residenciais. Adicionalmente, o suprimento de gás natural requer altos investimentos
em redes de gasodutos. Embora o óleo combustível seja mais barato que o GLP, o GLP apresenta
vantagens no uso industrial em termos de desempenho e vantagens ambientais.
A partir de janeiro de 2002 o preço ex-refinaria do GLP, que é o preço cobrado pela Petrobras dos
distribuidores, passou a ter como referência os preços praticados no mercado internacional. Esta
mudança fez com que os preços no mercado interno sofressem a influência do aumento dos
preços no mercado externo e o impacto da variação cambial. A desvalorização do real perante o
dólar, levou a um aumento de, aproximadamente, 123% no preço ex-refinaria do GLP em 2002, o
que resultou em uma queda de 5% do consumo brasileiro de GLP no mesmo ano. Os aumentos
dos preços do GLP ocorridos ao longo de 2002 ainda influenciaram o volume vendido ao mercado
de GLP em 2003, o qual, aliado à perda de renda média da população durante o ano, apresentou
uma queda de 6,0%. A Ultragaz apresentou um crescimento de 5,0% em seus volumes vendidos
ao longo de 2003, principalmente em virtude da aquisição da Shell Gás em agosto de 2003.
Desconsiderando o volume adicional decorrente da aquisição da Shell Gás, a Ultragaz verificou
uma redução de 4% em seu volume de vendas. Em 2004, o crescimento da economia brasileira, a
melhoria nas condições econômicas da população brasileira e a estabilidade do preço do GLP
cobrado pela Petrobras contribuíram para o aumento das vendas de GLP no mercado brasileiro,
que reportou um aumento de 2,7% em relação a 2003. Neste mesmo período, o volume das
vendas da Ultragaz aumentou 14% em comparação ao mesmo período em 2003, em função da
aquisição da Shell Gás em agosto de 2003 e do crescimento do mercado de GLP. No ano de 2005,
o fraco desempenho da economia, numa queda de 1% no consumo brasileiro de GLP e
conseqüentemente no volume de vendas da Ultragaz.
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O gráfico a seguir mostra o volume de vendas de GLP no mercado brasileiro e da Ultragaz, para os
períodos indicados:
Volume de vendas - Mercado de GLP

Volume de vendas - Ultragaz

(e m mil toneladas)

(em mil toneladas)

6.971

2001

6.638

2002

6.260

2003

6.429

2004

6.379

2005

1.345

1.303

1.362

2001

2002

2003

1.549

1.531

2004

2005

Regime de Isenção Fiscal
De acordo com a legislação que oferece incentivos fiscais a indústrias localizadas na região
nordeste do Brasil, a Ultragaz beneficia-se de isenção total de imposto de renda sobre o lucro
operacional em sua base de engarrafamento em Suape até 2007, de redução de 75% em suas
bases de engarrafamento em Mataripe e Caucaia até 2013 e 2012, respectivamente, e de 25% em
suas bases de engarrafamento em Ilhéus e Aracaju até 2008. Nos anos de 2005, 2004 e 2003,
estas isenções totalizaram R$ 4,7 milhões, R$ 7,3 milhões e R$ 3,7 milhões, respectivamente. Não
podemos garantir que não haverá alterações na legislação tributária vigente.

QUÍMICO
A Oxiteno concorre basicamente com produtos importados. A partir de 1990 a empresa passou a
enfrentar concorrência de produtos importados advindos de indústrias petroquímicas internacionais
e multinacionais. Visto que os produtos importados são em sua maioria commodities químicas, a
concorrência baseia-se principalmente em preço, porém fatores como a qualidade do produto, e a
confiabilidade do fornecimento, e ainda a assistência e suporte técnico também são fatores chave
na decisão de compra. Sendo uma produtora local, a Oxiteno acredita ter vantagem competitiva
sobre as importações à luz de alguns desses fatores.
Em relação às especialidades químicas, a Oxiteno compete principalmente com outros produtores
brasileiros (que compram óxido de eteno da Oxiteno). O preço constitui fator mais decisivo para as
commodities químicas do que para as especialidades químicas, pois para as especialidades a
conformidade com as especificações, o desempenho do produto e sua confiabilidade no serviço
são muitas vezes mais importantes. O acesso à tecnologia assim como a pesquisa e o
desenvolvimento são fatores mais significativos à conformidade com as especificações e
desempenho do produto, especialmente em relação ao desenvolvimento de novos produtos que
satisfaçam as necessidades dos clientes. Considerando que os competidores da Oxiteno detêm
recursos para pesquisa e desenvolvimento, a estratégia da Oxiteno reside em assegurar acesso à
tecnologia por meio de sua própria atividade de pesquisa e desenvolvimento, licenciamento e joint
ventures, na medida em que oportunidades apropriadas se concretizem.
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A Oxiteno é a única produtora de óxido de eteno e de seus principais derivados no Mercosul.
Aproximadamente, 97% de sua produção de óxido de eteno é utilizada pela mesma para produção
de derivados de óxido de eteno. sendo estes classificados em dois grupos: especialidades e
commodities químicas. Sendo uma grande produtora de especialidades químicas tradicionalmente produtos com melhores margens e menor exposição à ciclicidade do setor
petroquímico do que as commodities químicas - a Oxiteno tem como principais vantagens
competitivas sua flexibilidade em relação aos ciclos petroquímicos.

Os principais concorrentes da Oxiteno são a Shell Brasil Ltda., a Exxon Mobil Quimica Ltda., a Dow
Brasil S.A., a Lyondell Química do Brasil Ltda., a Cognis Brasil Ltda., a Clariant S.A. e a BASF
S.A..
Regime de Isenção Fiscal
Em conformidade com a legislação que oferece incentivos fiscais a indústrias localizadas na região
nordeste do Brasil, a Oxiteno beneficia-se de isenção total de imposto de renda sobre o lucro
operacional referente à planta de Camaçari até 2006. Em 2005, 2004 e 2003, tais benefícios
totalizaram R$ 56,0 milhões, R$ 81,9 milhões e R$ 44,0 milhões, respectivamente. Em razão do
processo corrente de modernização e expansão de nossa planta, temos a intenção de renovar
uma redução de 75% de imposto de renda de 2007 a 2013. Se este benefício não for concedido,
após 2006, os lucros decorrentes das atividades realizadas na planta de Camaçari continuarão a
se beneficiar de isenção parcial de imposto de renda, resultando em uma alíquota de 19% até
2008 e de 22% até 2013. Após 2013, a Oxiteno passará a ser tributada sob a alíquota integral do
imposto de renda, que atualmente é de 25%. Não podemos garantir que não haverá alterações na
legislação tributária vigente.

LOGÍSTICA DE PRODUTOS QUÍMICOS E COMBUSTÍVEIS
A Ultracargo busca continuamente a integração dos negócios de transporte e armazenagem, seja
através de terminais intermodais, seja pelo estabelecimento de novos relacionamentos com
clientes na qualidade de operadora logística. Essa integração entre os segmentos de transporte e
armazenagem resulta em importantes diferenciais competitivos e torna a Ultracargo a única
empresa do mercado brasileiro capacitada a oferecer ao segmento petroquímico serviços
integrados de transporte e armazenagem de granéis líquidos e liquefeitos.
A atuação da Ultracargo é marcada pelo pioneirismo em soluções de logística no mercado
brasileiro. Foi a primeira empresa a instalar autotrack em caminhões em 1994, de forma a
monitorar os veículos em tempo real, em qualquer ponto do Mercosul; e a implementar sistema de
medição de tanques por radar em 1996, que permite reforçar a segurança da carga e descarga de
produtos. A Ultracargo introduziu também sistemas Web para os clientes acompanharem os
processos de transporte e armazenamento. Eles incluem serviços como o e-cargo, que permite
produzir relatórios customizados e acompanhar as operações em tempo real, e o estoque.net, para
a consulta de posições de estoque – consulta de qualquer computador ligado à Internet, permitindo
que o cliente participe de todos os momentos dos processos de transporte e armazenamento.
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A Ultracargo respondia em 2004 por aproximadamente 71% de toda a capacidade de tancagem de
líquidos no Terminal de Aratu, Estado da Bahia, que serve o maior pólo petroquímico da América
do Sul. Está presente também nos portos de Suape e Santos, além de possuir pontos de apoio em
Camaçari e Paulínia. Em 2004 inaugurou o Terminal Intermodal de Tatuí e de Montes Claros nos
Estados de São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.
Em julho de 2005 iniciaram-se as operações do Terminal Intermodal de Santos. Com uma
capacidade de 110 mil m3 de armazenagem, será a segunda instalação portuária da Ultracargo a
integrar os sistemas rodoviário, ferroviário e marítimo. Foram investidos aproximadamente R$ 80
milhões na construção deste terminal.
Regime de Isenção Fiscal
De acordo com a legislação que oferece incentivos fiscais a indústrias localizadas na região
nordeste do Brasil, a Ultracargo beneficia-se uma redução de 75% de imposto de renda sobre o
lucro operacional referente ao terminal de Aratu válido até 2012. A isenção total sobre o lucro
operacional decorrente da armazenagem de ácido acético e derivados de butadieno do Terminal
de Suape, terminou em dezembro de 2005. A Ultracargo entrou com pedido junto à ADENE
(Agência de Desenvolvimento do Nordeste), responsável pelo referido programa de beneficio
fiscal, para redução de 75% de imposto de renda do Terminal de Suape até 2015, o pedido está
sendo analisado. Em caso de não aprovação, tais atividades serão beneficiadas com redução de
25% até 2008 e 12,5% entre os anos de 2009 e 2013. Nos anos de 2005, 2004 e 2003, estes
benefícios fiscais totalizaram R$ 3,1 milhões, R$ 3,4 milhões e R$ 3,8 milhões, respectivamente.
Não podemos garantir que não haverá alterações na legislação tributária vigente.
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12.01 - PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS
Nossas principais propriedades intelectuais são nossas marcas registradas, principalmente a
marca Ultragaz, e nossas patentes. Administramos cuidadosamente nossas marcas de forma a
preservar a confiança depositada pelo consumidor nos nossos produtos. Possuímos o registro de
nossas principais marcas no Brasil e nos países do Mercosul. Em 31 de dezembro de 2004,
tínhamos o registro definitivo de 97 marcas nominativas, além de registros de marcas figurativas e
mistas. Atualmente, temos registradas junto ao INPI 17 patentes, sendo que a maioria delas estão
relacionadas às operações da Oxiteno. Existem cinco pedidos de patentes depositados que se
encontram em análise no INPI. Adicionalmente, temos pedidos de registros de marcas e patentes
ainda não publicados na Revista de Propriedade Industrial ou depositados junto ao INPI. Ademais,
existem pedidos de registro de marcas patentes em discussão, no âmbito do INPI, com outros
interessados.

DIVISÃO GÁS
Marca









UM BOM DIA TODO DIA;
ULTRAZUL;
TELEFONE AZUL;
ULTRASYSTEM;
PIT STOP ULTRASYSTEM;
ULTRAGAZ;
VALE-ULTRAGAZ;
ULTRACARD;




BRASILGÁS;
ULTRASYSTEM ULTRAGAZ

Patente




ULTRAGAZ FÓRMULA - ADITIVO PARA GLP EM MOTORES DE COMBUSTÍVEIS;
ULTRAGAZ FÓRMULA - ADITIVO PARA GLP EM FORNO DE CERÂMICA;
BATOQUE DE VEDAÇÃO COM LACRE DE SEGURANÇA PARA BOTIJÃO DE GÁS

DIVISÃO QUÍMICA
Marca


























ALINE
ALKEST
ALKIFOS
ALKOLAN
ALKONAT
ALKONIX
ALKONT
ALKOPON
BULTIGLICOL
ETILGLICOL
OXITENO
SULFOGEN
SULFONIC
SURFOM
ULTRACIDE
ULTRACOAT
ULTRADER
ULTRADESCAL
ULTRADET
ULTRADRILL
ULTRAFIX
ULTRAFLOAT
ULTRAFLUID
ULTRAFOAM
ULTRAGEL
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ULTRALUB
ULTRAMASTER
ULTRAMINA
ULTRANEX
ULTRAPEG
ULTRARIC
ULTRASOL
ULTRASOLVE
ULTRASPERSE
ULTRATINT
ULTRAWET
ULTROIL
UNITOL
ZINOX

Patente
No Brasil













Processo para separar água de misturas de aminas
Processo para a produção de éter hidroxietil propargílico
Processo para redução do teor de fenóis em resíduos orgânicos
Processo de preparação de catalisadores para a desidrogenação de ciclo-hexanol à ciclo -hexanona
Composição para serigrafia em revestimentos cerâmicos
Processo de obtenção de polisorbato em pó e o produto obtido
Catalisador de hidrotratamento,processo para preparar um catalisador de hidrotratamento e
processo para hidrotratar um corrente líquida ou gasosa
Fluído de perfuração
Fluído de perfuração base óleo
Processo aperfeiçoado de fracionamento contínuo de uma corrente de sub-produtos de destilarias
de álcool
Processo aperfeiçoado para a preparação de catalisadores á base de cromita de cobre
Processo aperfeiçoado para a separação dos componentes líquidos e gasosos obtidos pela
desidrogenação de álcool a aldeído

Existem 5 pedidos de patentes depositados que se encontram em análise no INPI

No exterior
ARGENTINA



Formulação de aditivos e álcool carburante aditivado para uso em motores diesel
Processo de obtenção de polisorbato em pó e o produto obtido
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DIVISÃO LOJÍSTICA
Marca



ULTRACARGO
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

14 - OBSERVAÇÃO

01

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

PAULINIA

02

SP

30,360

6,831

40

SP

5,850

3,907

3

BA

57,131

9,113

31

SP

13,803

3,757

26

165,568

27,868

34
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NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

ROD. SENADOR LAURINDO DIAS MINHOTO, 575
SIM

NÃO

SIM

17/03/2004

17/03/2024

ESTRADA MADRE DE DEUS S/N
SIM

NÃO

NÃO

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1639

PLANTA INDUSTRIAL - PETROQUÍMICA

MAUÁ

SIM

AV. ALBERTO SOARES SAMPAIO, 1440

BASE SATÉLITE

CAPUAVA-MAUÁ

06

26

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

MATARIPE

05

7,274

TERMINAL

TATUÍ

04

45,095

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

CAPUAVA-MAUÁ

03

AV. ERNESTO IGEL, 2848
SP

SP

SIM

NÃO

NÃO

AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 3001
SIM

NÃO

NÃO
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

01/01/2000

01/01/2006

14 - OBSERVAÇÃO

07

PLANTA INDUSTRIAL

TREMEMBÉ

08

BA

157,718

57,688

30

RS

160,000

6,230

19

SP

151,451

6,987

7

SP

4,050

27,818

47

SC

2,544

0,176

11

19/05/2006 08:57:29

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

RODOVIA TABACAI/CANOAS KM 419 - LOTE 7
SIM

NÃO

NÃO

ROD. CAMPINAS SP 332 KM 121
SIM

NÃO

NÃO

AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1343

BASE SATÉLITE

BLUMENAU

SIM

RUA BENZENO, 1065

ESCRITÓRIO CENTRAL - MATRIZ

SÃO PAULO

12

35

TERMINAL

PAULINIA

11

6,164

PLANTA INDUSTRIAL

TRIUNFO

10

117,334

PLANTA INDUSTRIAL

CAMAÇARI

09

AV. AGOSTINHO MANFREDINI, 56
SP

SIM

NÃO

NÃO

RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 4458
SIM

NÃO

SIM
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

SIM

15/02/1998

15/02/2007

SIM

01/06/1999

01/06/2009

SIM

01/03/1998

01/03/2008

15/01/2001

15/01/2007

11/01/1990

21/05/1998

01/06/2000

20/06/2011

14 - OBSERVAÇÃO

13

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

CAUCAIA

14

8

RS

10,559

1,222

7

SC

19,272

0,228

8

PR

5,000

0,511

5

BA

8,910

1,667

31

13,465

0,206

6

NÃO

SIM

NÃO

ROD.SC 480, 655
SIM

NÃO

ROD. PR 281 KM 01 S/N PARQUE INDUSTRIAL

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

ILHÉUS

SIM

BR 453 - 550 - ROTA DO SOL

BASE SATÉLITE

DOIS VIZINHOS

17

2,334

BASE SATÉLITE

CHAPECÓ

16

14,040

BASE SATÉLITE

CAXIAS DO SUL

15

ROD. BR 222, KM 6 QUADRA 34
CE

SIM

NÃO

SIM

RUA PORTO DO MALHADO, S/N
SIM

NÃO

SIM

RENOVÁVEL POR TEMPO INDETERMINADO
18

BASE SATÉLITE

JOAÇABA

19/05/2006 08:57:29

BR 282, S/Nº - KM 391 - VILA REMOR
SC

SIM

NÃO

SIM
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

SIM

05/09/1995

05/09/2000

SIM

12/09/2001

11/09/2006

SIM

15/05/1999

15/05/2009

SIM

26/01/1998

26/01/2008

14 - OBSERVAÇÃO

19

BASE SATÉLITE

JOINVILE

RUA BENJAMIM CONSTANT, 4357
SC

2,825

0,838

11

PR

7,041

0,588

6

MG

7,531

0,700

7

PE

58,080

3,237

9

SE

20,000

1,844

31

SP

16,511

1,803

26

SIM

NÃO

NÃO RENOVADO
20

BASE SATÉLITE

PONTA GROSSA

ROD. PR 151 KM 324,3
SIM

NÃO

PRAZO RENOVÁVEL POR TEMPO INDETERMINADO
21

BASE SATÉLITE

POUSO ALEGRE

22

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

SUAPE

23

19/05/2006 08:57:29

NÃO

SIM

NÃO

AV. CHANCELER OSVALDO ARANHA, 2966

BASE SATÉLITE

ARAÇATUBA

SIM

AV. PORTUÁRIA, S/N LOTE 10

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

ARACAJU

24

AV PERIMETRAL 1345

SIM

NÃO

NÃO

RUA PROFESSOR RUBENS REGO FONTÃO, 901
SIM

NÃO

NÃO
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

14 - OBSERVAÇÃO

25

BASE SATÉLITE

ARARAQUARA

26

PR

21,905

4,473

30

SP

26,709

3,856

28

SP

6,940

0,722

8

MG

32,245

2,937

6

RS

15,889

1,781

15

19/05/2006 08:57:29

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

RUA RENATO MENEZES DE CABRAL, 12
SIM

NÃO

NÃO

RUA VENEZUELA 14-40
SIM

NÃO

NÃO

ESTRADA DO PETROVALE 150

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

CANOAS

SIM

ROD. DO XISTO, KM 15 (BR 476)

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

BETIM

30

7

BASE SATÉLITE

BAURU

29

0,780

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

BARUERI

28

1,978

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

ARAUCÁRIA

27

AV. CAIBAR SCHUTEL, 359
SP

SIM

NÃO

NÃO

AV ANTÔNIO FREDERICO OZANAN 1655
SIM

NÃO

NÃO
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

14 - OBSERVAÇÃO

31

BASE SATÉLITE

CASCAVEL

32

GO

21,975

1,947

6

PB

7,100

0,243

6

BA

15,000

0,956

24

PR

11,925

0,696

9

AL

9,500

0,325

8

19/05/2006 08:57:29

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

BR 101 LOTE 06, S/N QUADRA 07
SIM

NÃO

NÃO

QUADRA I LOTE 40/41
SIM

NÃO

NÃO

RUA JOPER MARGRAF LOPES, S/N

BASE SATÉLITE

MACEIÓ

SIM

AV. QUARTA RADIAL, 1347- QUADRA 12- LOTE

BASE SATÉLITE

LONDRINA

36

23

BASE SATÉLITE

JUAZEIRO

35

2,482

BASE SATÉLITE

JOÃO PESSOA

34

24,000

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

GOIÂNIA

33

ROD. BR 369 - 164
PR

SIM

NÃO

NÃO

ROD. BR 424 KM12
SIM

NÃO

NÃO
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

14 - OBSERVAÇÃO

37

BASE SATÉLITE

PIRAJÁ-SALVADOR

38

SP

23,446

2,043

40

RJ

218,940

2,619

6

SP

46,792

2,993

40

SP

15,515

1,165

40

SP

32,727

3,126

40

19/05/2006 08:57:29

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

RUA FABOR, 325
SIM

NÃO

NÃO

AV. BANDEIRANTES, S/N
SIM

NÃO

NÃO

RUA SÃO BENEDITO, 202

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SIM

ROD. ALEXANDRE BALBO SP328, 326

BASE SATÉLITE

SÃO JOSÉ RIO PRETO

42

31

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

SANTOS

41

3,451

BASE PRODUTIVA PRIMÁRIA

DUQUE DE CAXIAS

40

13,673

BASE PRODUTIVA SECUNDÁRIA

RIBEIRÃO PRETO

39

ESTRADA VELHA DE IPITANGA, S/N KM 6
BA

SIM

NÃO

NÃO

AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 1200
SIM

NÃO

NÃO
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

01/04/2006

01/04/2007

31/07/2002

31/07/2022

01/12/2004

30/11/2006

20/08/2003

20/08/2028

14 - OBSERVAÇÃO

43

BASE SATÉLITE

SOROCABA

44

SC

6,162

0,379

11

MG

126,000

42,000

28

BA

95,200

76,000

27

BA

12,686

2,353

5

PE

45,000

1,697

21

19/05/2006 08:57:29

NÃO

NÃO

SIM

NÃO

SIM

AV. LINCOLN ALVES DOS SANTOS, 56 D. IND
SIM

NÃO

NÃO

VIA MATOIM, S/N - PORTO DE ARATU - CANDE
SIM

NÃO

SIM

RUA DAS TRANSPORTADORAS S/N - CAMAÇARI -

TERMINAL

SUAPE

SIM

RUA EDELING SCHUTZ 710

TERMINAL

CAMAÇARI

48

7

TERMINAL

ARATU

47

10,165

TERMINAL

MONTES CLAROS

46

10,165

BASE SATÉLITE

FLORIANÓPOLIS

45

AV. CONDE ZEPELIM, 1535
SP

SIM

NÃO

SIM

AV. PORTUÁRIA, S/N - IPOJUCA - PE
SIM

NÃO

SIM
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Data-Base - 31/12/2005

01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

13.01 - PROPRIEDADES RELEVANTES
1- ITEM 2 - TIPO DE PROPRIEDADE

4 - MUNICÍPIO

3 - ENDEREÇO

5 - UF

6 - ÁREA TOTAL

7 - ÁREA CONSTRUÍDA

8 - IDADE

(MIL M²)

(MIL M²)

(ANOS)

9 - SEGURO 10 - HIPOTECA 11 - ALUGADA DE TERCEIROS

12 - DATA DO CONTRATO

13 - TÉRMINO LOCAÇÃO

14 - OBSERVAÇÃO

49

TERMINAL

SANTOS

50

15,480

10

SP

646,530

0,000

0

SP

21,674

3,900

29

SP

123,561

5,385

2

19/05/2006 08:57:29

NÃO

SIM

01/12/1997

31/12/2007

SIM

NÃO

01/08/2003

31/08/2023

NÃO

AV PRES ARTHUR DA COSTA E SILVA, 2229

TERMINAL

SANTOS - HIPERCOM

SIM

AV AGOSTINHO MANFREDINI,56 -AREA RURAL

TERMINAL

CAPUAVA

52

59,100

PLANTA INDUSTRIAL

TREMEMBE

51

AV. AUGUSTO BARATA, S/N - ALEMOA - SANTO
SP

SIM

NÃO

NÃO

BAIRRO DE ALEMOA - ADJACENTE AO PORTO
SIM

NÃO

SIM
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Data-Base - 31/12/2005

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

Resultados das Operações
A discussão a seguir sobre os resultados de nossas operações é baseada em informações
extraídas de nossas demonstrações financeiras consolidadas e auditadas, elaboradas em
conformidade com os Princípios Contábeis Brasileiros.
Exercício Encerrado em 31 de Dezembro de 2005 comparado ao Exercício Encerrado em 31 de
dezembro de 2004.
A tabela a seguir apresenta um resumo dos resultados de nossas operações para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004:
2005

Receita líquida das vendas e dos serviços
Custo dos produtos vendidos e dos
serviços prestados
Lucro bruto
Despesas gerais, administrativas e com
vendas
Outras receitas operacionais, líquidas
Lucro operacional antes do resultado
financeiro
Resultado financeiro líquido
Receitas (despesas) não operacionais,
líquidas
Imposto de renda e contribuição social
Participação minoritária/equivalência
patrimonial
Lucro líquido
EBITDA (1)

4.693,8
(3.783,4)

Exercício findo em 31 de dezembro de
% da receita
2004
% da receita
líquida de
líquida de
vendas e
vendas e
serviços
serviços
(em milhões de reais, exceto porcentagens)
100%
4.784,2
100%
81%
(3.669,9)
77%

Variação
20052004

(2) %
3%

910,4
(551,7)

19%
12%

1.114,3
(555,9)

23%
12%

(18)%
(1)%

(0,4)
358,3

0%
8%

5,5
563,9

0%
12%

(107)%
(36)%

(27,3)
(1,8)

1%
0%

(45,0)
(16,0)

1%
0%

(39)%
(89)%

(28,8)
(1,2)

1%
0%

(83,0)
(5,4)

2%
0%

(65)%
(78)%

299,2
546,0

6%

414,5
736,6

9%

(28)%
(26)%

__________
(1)

Veja a Nota nº 3 na Seção “Resumo das Demonstrações Financeiras” para uma definição completa de EBITDA e informações sobre sua
reconciliação em nossas demonstrações financeiras

Receita Líquida das Vendas e dos Serviços. A receita líquida das vendas e dos serviços reduziu
2%, de R$ 4.784,2 milhões em 2004 para 4.693,8 em 2005.
A tabela a seguir apresenta a variação nas vendas em cada um dos nossos segmentos, nos
períodos indicados:

Ultragaz
Oxiteno
Ultracargo

19/05/2006 08:57:30

Exercício findo em 31 de dezembro de
2005
2004
Variação 2005-2004
(em milhões de reais, exceto porcentagens)
2.902,4
2.968,1
-2%
1.610,1
1.662,7
-3%
234,2
197,3
19%

Pág:

100

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Data-Base - 31/12/2005

33.256.439/0001-39

14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS
A receita líquida das vendas e dos serviços da Ultragaz foi de R$ 2.902,4 milhões em 2005, uma
redução de 2% em relação aos R$ 2.968,1 milhões em 2004. Este decréscimo é devido
principalmente ao menor volume de vendas em 2005, 1% inferior ao apresentado em 2004. O
mercado de GLP em 2005 apresentou retração de 1% em relação a 2004, em função do
desempenho da economia, em linha com reflexo no volume de vendas da Ultragaz.
A receita líquida das vendas e dos serviços da Oxiteno foi de R$ 1.610 milhões, 3% inferior ao ano
anterior, principalmente reflexo da valorização de 17% da moeda brasileira em relação a 2004,
parcialmente compensada pela melhor composição de vendas com crescimento no mercado
interno. O volume de vendas da Oxiteno aumentou para 525 mil toneladas em 2005, um aumento
de 1% em relação às 518 mil toneladas registradas em 2004. O desempenho operacional da
Oxiteno no mercado interno é fortemente correlacionado com o crescimento da economia, dado
que seus produtos possuem diversas aplicações em diferentes segmentos de mercado. No
entanto, a despeito do fraco desempenho da economia brasileira, o volume de vendas da Oxiteno
no mercado interno cresceu 7% em relação ao ano anterior, fruto da conquista de novos clientes e
do crescimento da participação de mercado em clientes existentes. As exportações apresentaram
uma redução de 10% em 2005, principalmente em função do aumento das vendas no mercado
interno.
A receita líquida das vendas e dos serviços da Ultracargo aumentou para R$ 234,2 milhões em
2005, um aumento de 19% se comparado aos R$ 197,3 milhões registrados em 2004. O aumento
da receita líquida das vendas e dos serviços da Ultracargo reflete a entrada em operação do TIS, a
consolidação da operação do terminal de Montes Claros e dos novos clientes conquistados. Em
2005 a armazenagem efetiva no segmento de líquidos e gasosos foi 8% superior a 2004,
principalmente em função da entrada em operação do terminal de Santos. Adicionalmente, houve
aumento de 5% da quilometragem auferida quando comparada ao ano anterior, como decorrência
de novos contratos fechados ao longo do ano de 2004.
Custo das Vendas e dos Serviços. O custo dos produtos e serviços da Ultrapar em 2005 foi de R$
3.783,4 milhões um aumento de 3%, em relação aos R$ 3.669,9 milhões de 2004.
O custo das vendas e dos serviços da Ultragaz em 2005 foi de R$ 2.530,8 milhões praticamente
estável quando comparado aos R$ 2.519,8 milhões de 2004. Apesar da redução de seu volume de
vendas, o custo dos produtos e serviços da Ultragaz, permaneceu estável em relação ao ano
anterior, em função da elevação dos custos de frete e combustíveis.
O custo das vendas e dos serviços da Oxiteno aumentou para R$ 1.150,7 milhões em 2005 , 8%
maior que os R$ 1.069,0 milhões registrados em 2004. Este acréscimo é decorrente (i)
principalmente da elevação de 42% no preço internacional médio do petróleo (Brent) de 2005 em
relação a 2004, o que elevou o custo do eteno em dólar em 28% no período, parcialmente
compensado pela valorização cambial de 17% e (ii) do aumento de 1% no volume total de vendas.
O custo das vendas e dos serviços da Ultracargo aumentou para R$ 154,9 milhões em 2005, um
aumento de 24% em relação aos R$ 125,0 milhões registrados em 2004. Este aumento é reflexo (i)
das novas operações de armazenagem - com destaque para os terminais de Santos e Montes
Claros – e transporte – operação de gás natural comprimido; (ii) ao aumento nos custos dos
combustíveis e (iii) ao reajuste salarial fruto de acordo coletivo.
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Lucro Bruto. Totalizando R$ 910,4 milhões em 2005 o lucro bruto da Ultrapar reduziu 18% quando
comparado aos R$ 1.114,3 milhões registrados em 2004. Na Ultragaz o lucro bruto de R$ 371,6
milhões é 17% inferior aos R$ 448,3 milhões do ano anterior. O lucro bruto da Oxiteno foi de R$
459,4 milhões em 2005, 23% menor que os R$ 593,7 milhões em 2004. O lucro bruto da
Ultracargo de R$ 79,3 milhões é 10% maior que o lucro bruto de R$ 72,3 milhões registrado em
2004.
Despesas Gerais, Administrativas e de Vendas. Nossas despesas gerais, administrativas e de
vendas reduziram 1%, de R$ 555,9 milhões em 2004 para R$ 551,7 milhões em 2005.
Em 2005, as despesas gerais, administrativas e de vendas da Ultragaz totalizaram R$ 291,9
milhões, 2% inferior aos R$ 298,2 milhões registrados em 2004. Principalmente em função (i) da
menor provisão para participação nos lucros e resultados, decorrente da progressão de resultados
da empresa e (ii) reflexo dos programas de racionalização e otimização de processos
desenvolvidos ao longo do ano.
As despesas gerais, administrativas e de vendas da Oxiteno reduziram 5%, de R$ 213,1 milhões
em 2004 para R$ 203,3 milhões em 2005, principalmente em virtude da redução da provisão para
participação nos lucros e resultados.
Na Ultracargo, as despesas gerais, administrativas e de vendas aumentaram 22%, de R$ 50,8
milhões em 2004 para R$ 61,9 milhões em 2005. Este aumento é decorrente do maior volume de
operações, tanto no segmento de armazenagem como de transporte, e da incidência de reajuste
salarial decorrente de acordo coletivo.
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro e da Equivalência Patrimonial. Nosso lucro
operacional antes do resultado financeiro e da equivalência patrimonial de R$ 358,3 milhões em
2005 é 36% inferior aos R$ 563,9 milhões registrados em 2004. Esta redução é conseqüência
principalmente (i) da menor receita líquida de vendas e serviços da Ultragaz e Oxiteno e (ii)
aumento no custo das vendas e serviços. O lucro operacional da Ultragaz foi de R$ 77,8 milhões
em 2005, 49% menor que os R$ 152,7 milhões apurados em 2004. O lucro operacional da Oxiteno
foi de R$ 257,9 milhões, R$ 125 milhões menor que em 2004. O lucro operacional da Ultracargo
totalizou R$ 17,2 milhões em 2005, R$ 5,8 milhões ou 25% inferior aos R$ 23,0 milhões de 2004.
Resultado Financeiro Líquido. Registramos despesa financeira líquida de R$ 27,3 milhões em
2005, 39% menor na comparação com a despesa financeira líquida de R$ 45,0 milhões em 2004.
A melhora do resultado financeiro deve-se ao aumento de R$ 57 milhões na receita de juros sobre
aplicações financeiras em função da elevação do saldo médio de caixa, parcialmente
compensados pelo aumento de R$ 39 milhões nas despesas de juros.
A Ultrapar encerrou o exercício de 2005 com um endividamento bruto de R$ 1.432 milhões,
representando um aumento de R$ 881 milhões em relação ao ano anterior, e uma posição de
caixa líquido em R$ 191 milhões. O aumento no endividamento representa as duas importantes
captações realizadas ao longo de 2005 – R$ 300 milhões em debêntures e US$ 250 milhões em
notas no mercado externo. A estrutura do endividamento passou a ser composta de 41% em
moeda nacional e 59% em moeda estrangeira, com a extensão do prazo médio de 1,4 ano em
2004 para 4,9 anos em 2005. Em 31 de dezembro de 2005, o custo médio ponderado da dívida em

19/05/2006 08:57:30

Pág:

102

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Data-Base - 31/12/2005

33.256.439/0001-39

14.02 - INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS
moeda local era correspondente a 86% do CDI, e o da dívida em moeda estrangeira de 6,8%
acima da variação cambial.
Resultado Não-Operacional Líquido. Em 2005 a Ultrapar registrou uma despesa líquida nãooperacional de R$ 1,8 em 2005, 89% inferior à despesa líquida não-operacional de R$ 16,0
registrada no ano de 2004. O resultado não-operacional é proveniente, basicamente, do
sucateamento de vasilhames da Ultragaz.
Imposto de Renda e Contribuição Social. As despesas com imposto de renda e contribuição social
da Ultrapar reduziram 48%, de R$ 176,5 milhões em 2004 para R$ 92,6 milhões em 2005. Esta
redução é decorrente do menor resultado operacional da companhia no período.
Incentivos Fiscais: A Ultrapar possui incentivos fiscais federais em suas operações no nordeste
brasileiro, em virtude do programa do governo para o desenvolvimento daquela região. Os
incentivos abrangem a planta da Oxiteno em Camaçari, a Bahiana Distribuidora de Gás e o
Tequimar. Em 2005 os incentivos fiscais totalizaram R$ 63,8 milhões, 32% ou R$ 29,7 milhões
inferior ao ano de 2004. A redução nos incentivos fiscais está em linha com o menor resultado da
Oxiteno em Camaçari.
Participação Minoritária. Registramos participação minoritária de R$ 2,8 em 2005, uma queda de
48% em relação aos R$ 5,4 milhões registrados em 2004. A participação minoritária reflete as
participações em determinadas Subsidiárias, como Cia. Ultragaz e Tequimar, e a variação
acompanhou o lucro líquido destas Subsidiárias.
Lucro Líquido. Em razão do exposto, em 2005 nosso lucro líquido foi de R$ 299,2 milhões, 28%
inferior aos R$ 414,5 milhões de 2004.
.

EBITDA. O EBITDA da Ultrapar em 2005 totalizou R$ 546 milhóes, uma redução de 26% quando
comparado aos R$ 736,6 milhões do ano anterior. Os principais fatores que afetaram a
performance da companhia foram (i) a economia domestica mais fraca, (ii) o real 17% mais
valorizado frente ao dólar dos Estados Unidos e (iii) a pressão de custos em função do aumento de
42% no preço médio do petróleo. A Ultragaz apresentou EBITDA de R$ 195,1 milhões no ano de
2005, uma redução de 27%, em relação ao ano anterior. A redução de 1% no mercado de GLP e o
reflexo das elevações do preço do petróleo no custo de distribuição da companhia foram os
principais fatores que prejudicaram o desempenho da Ultragaz ao longo do ano. O EBITDA do ano
de 2005 da Oxiteno foi de R$ 300,2 milhões, redução de 29% na comparação com o ano de 2004,
principalmente em função da valorização do Real frente à moeda norte americana e do efeito do
elevado patamar do preço do petróleo no custo de sua principal matéria-prima. Na Ultracargo o
EBITDA de 2005 totalizou R$ 44,3 milhões, um aumento de 9% em relação a 2004, principalmente
em função do aumento do volume de operações.
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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39

NIRE 35.300.109.724

Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, Hora e Local :
27 de abril de 2.006, às 15h, na sede social, sita na Av. Brigadeiro Luiz Antônio, nº 1343 - 9º andar, na
Cidade e Estado de São Paulo.
Presença :
Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, do Diretor Vice-Presidente da Companhia e
do representante dos Auditores Independentes.
Publicações :
Aviso aos Acionistas : Dispensado, de acordo com disposto no § 5º, do art. 133 da Lei nº 6.404/76;
Edital de Convocação : Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 12, 13 e 14 de abril de
2006 e no “Valor Econômico”, nos dias 12, 13 e 17 de abril de 2.006.
Documentos a que se refere o Art. 133, da Lei nº 6404/76 : Publicados no Diário Oficial do Estado de São
Paulo e no Valor Econômico, no dia 16 de fevereiro de 2006.
Mesa :
Presidente - Gilberto Tamm Barcellos Corrêa
Secretária – Ângela Antonioli Pegas
Ordem do Dia :
De acordo com o Edital de Convocação publicado.
Deliberações :
Redigir a ata desta Assembléia em forma de sumário das deliberações, conforme dispõe o art. 130, § 1º da Lei
6.404/76, bem como sua publicação, na forma do § 3º, do mesmo artigo.
Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei
6404/76, com as modificações introduzidas pela Lei nº 10.303/01, pertinentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2.005.
Ratificar a aprovação do orçamento de capital para o exercício de 2006, conforme deliberação do Conselho de
Administração em 15 de fevereiro de 2006.
Aprovar a destinação do Lucro Líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2.005, que atingiu o
montante de R$ 299.177.815,56 (duzentos e noventa e nove milhões, cento e setenta e sete mil, oitocentos e
quinze reais e cinqüenta e seis centavos), de acordo com a seguinte proposta da administração da Companhia:
R$ 14.958.890,78 (quatorze milhões, novecentos e cinqüenta e oito mil, oitocentos e noventa reais e setenta e
oito centavos), para a Reserva Legal;
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R$ 74.223.261,46 (setenta e quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e um reais e
quarenta e seis centavos), para a Reserva de Lucros a Realizar;
R$142.109.462,39 (cento e quarenta e dois milhões, cento e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e
trinta e nove centavos), para a Reserva de Retenção de Lucros, com base no orçamento de capital aprovado;
R$ 157.085.050,32 (cento e cinqüenta e sete milhões, oitenta e cinco mil, cinqüenta reais e trinta e dois
centavos), para distribuição de dividendos do período, já integralmente pagos aos acionistas;
Ao valor dos dividendos propostos no item “d” acima, foi adicionada a parcela realizada da Reserva de
Lucros a Realizar que havia sido constituída no exercício anterior, no montante de R$ 89.198.849,39 (oitenta
e nove milhões, cento e noventa e oito mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos). O
montante de R$ 67.886.200,93 (sessenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, duzentos reais e
noventa e três centavos) corresponde ao lucro do período.
5.1) Eleger para membros do Conselho de Administração, com mandato até a realização da Assembléia
Geral Ordinária de 2.007, que apreciar os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6404/76, referentes
ao exercício social em curso:
PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 4.554.607/SSP-SP e do CPF/MF nº 008.255.498-68, com endereço profissional na Av. Brigadeiro
Luiz Antônio, nº 1343 - 9º andar, Bairro da Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo (cep 01317-910);
LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 3.045.977/SSP-SP e do CPF/MF nº 061.094.708-72, com endereço profissional na Av. Brigadeiro Luiz
Antonio, nº 1343 – 9º andar, Bairro da Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo (cep 01317-910);
ANA MARIA LEVY VILLELA IGEL, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG
nº 2.821.401/SSP-SP e do CPF/MF nº 513.400.208-82, com endereço profissional na Av. Brigadeiro Luiz
Antonio, nº 1343 – 5º andar, Bairro da Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo (cep 01317-910);
PAULO VIEIRA BELOTTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº
946.526-1/IFP-RJ e do CPF/MF nº 001.388.357-72, com escritório na Rua do Ouvidor, nº 60, sala 1.104,
Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro;
OLAVO EGYD I O M ONT EI R O DE C ARVA LHO, b r as i l ei r o, s e pa r a d o j u di c i a l m e n t e ,
i n d us t r i a l , po r t a d or d a Cé du l a d e I d e n t i da d e RG n º 0 1.5 8 5. 44 9 -0/ I FP -RJ e do CP F/ MF
n º 00 7 .2 60 .1 07 -8 2 , co m e nd e r e ç o p r of i s si on a l na La d e i r a Nos s a Se n h or a , n º 16 3 – 7 º
a n da r , na C i da d e e Es t a d o do R i o de J a n e i r o;
RENATO OCHMAN, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 82.152 e portador do
CPF/MF nº 375.739.690- 15, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1461 – 11º andar, Bairro do
Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo (cep 01451-904), eleito na forma prevista no inciso I, do
§ 4º, art. 141 da Lei 6.404/76;
NILDEMAR SECCHES, brasileiro, viúvo, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº
3.997.339-6/SSP-SP e do CPF/MF nº 589.461.528-34, com endereço profissional na Av. Escola Politécnica,
nº 760, Bairro do Jaguaré, na Cidade e Estado de São Paulo (cep 05350-000).
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5.2) - Fixar limite máximo global anual para os honorários dos membros do Conselho de Administração em
R$ 924.000,00 (novecentos e vinte e quatro mil reais).
6.1) Eleger as pessoas abaixo qualificadas para membros do Conselho Fiscal, com mandato até a Assembléia
Geral Ordinária de 2007, que apreciar os documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6404/76, referentes ao
exercício social em curso:

Membros Efetivos:
Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemão, casado, economista, residente e domiciliado à Rua Marechal Deodoro
nº 135, 32d, Santo Amaro, São Paulo, SP, inscrito no CPF/MF sob nº 016.771.448-15, representante dos
acionistas minoritários;
John Michael Streithorst, brasileiro, casado, consultor, diplomado em ciências da computação, residente e
domiciliado na Rua Timóteo da Costa nº 623, ap. 1701, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
001186767-17, representante dos acionistas preferencialistas;
Flavio César Maia Luz, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 636.622.138-34,
residente e domiciliado na Al. Canadá, 162, Alphaville 2, Barueri, SP;
Mário Probst, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o n°
029.415.318-74, residente e domiciliado na Rua Robélia, 614, Jardim Prudência, São Paulo, SP; e
Raul Murgel Braga, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.612.707-06, residente e
domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 238, ap 702, Ipanema, Rio de Janeiro, RJ;
Os últimos representantes dos acionistas controladores;
Membros Suplentes:
Tânia Maria Camilo, brasileira, solteira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 726.204.557-15, residente e
domiciliada na Rua da Selva, 157, Alto da Boa Vista, Rio de Janeiro, RJ, representante dos acionistas
minoritários;
Ricardo José Arruda de Negreiros, brasileiro, casado, engenheiro civil e contador, residente e domiciliado na
Rua Visconde de Pirajá nº303, ap. 805, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 738488167-68,
representante dos acionistas preferencialistas;
Argemiro Passetto Jr, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob
o n° 062.442.898-20, residente e domiciliado na Estrada Velha do Aguaçaí nº 219, Cotia, SP;
Katuyoshi Utiyama, brasileiro, casado, engenheiro industrial e administrador de empresas, inscrito no
CPF/MF sob o nº 065.361.828-04, residente e domiciliado na Rua Dom Macário nº 1100, Jardim da Saúde,
São Paulo- SP; e
Pedro Ozires Predeus, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 005.474.508-00, residente e
domiciliado na Rua Marechal Hastimphilo de Moura, 338-C, ap 23-B, São Paulo, SP,
Os últimos representantes dos acionistas controladores;
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6.2) Fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais para cada
membro efetivo.
Aprovar a modificação do § 1º do artigo 35 do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 35....
§ 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
Assembléia Geral Ordinária, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reserva
de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.”
Ratificar a redação do § 3º do Artigo 25 do Estatuto Social, constante da consolidação estatutária de 20 de
julho de 2005, conforme segue:
“Artigo 25...
§ 3º. Será necessária a aprovação prévia do Conselho de Administração para a prática de atos que importem
adquirir, alienar, permutar e onerar bens imóveis, dar garantias reais e fidejussórias, contrair empréstimos ou
renunciar a direitos, cujo valor exceda a 3% (três por cento) do patrimônio líquido da companhia."
Observações : O Presidente da Mesa informou que: (i) os membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, ora eleitos, consultados anteriormente, declararam que não estão incursos em qualquer delito
que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados, que não ocupam cargos em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e que não têm interesse
conflitante com a mesma, de acordo com o art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) todas as deliberações da
Assembléia foram aprovadas pela totalidade dos presentes, exceto a Parth Investments Company e o
acionista Renato Ochman, que se abstiveram de votar.
Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi
assinada pelos Acionistas presentes e Membros do Conselho Fiscal.

Pela ULTRA S.A. - PARTICIPAÇÕES :

Lúcio de Castro Andrade Filho – Diretor

Fábio Schvartsman – Diretor
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Pela PARTH INVESTMENTS COMPANY, na qualidade de procurador e por si:

RENATO OCHMAN

Pela MONTEIRO ARANHA S.A.:

Gabriela Davoli Gomiero – Procuradora

LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO

GILBERTO TAMM BARCELLOS CORRÊA

Pelas Acionistas detentoras de Ações Preferenciais THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE:
MTBC400035147; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC AS DEPOSITARY OF FIRST STATE
GLOBAL EMERGING MARKETS; UBS PACE INTERNATIONAL EMERGING MARKETS EQUITY
INVESTMENTS; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; COLORADO
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION; KODAK RETIREMENT INCOME PLAN; JOHN
DEERE PENSION TRUST; LIBERTY ACORN INTERNATIONAL; WANGER INTERNATIONAL
SMALL CAP ADVISOR; CORNELL UNIVERSITY; CATERPILLAR INC. GROUP INSURANCE PLAN
TRUST; CATERPILLAR INC. MASTER RETIREMENT TRUST; COLUMBIA ACORN FUND;
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND.

Citibank N.A. – Filial Brasileira – Iamara Garzone de Sicco – Procuradora

Pelas Acionistas detentoras de Ações Preferenciais DELAWARE GROUP GLOBAL & INTERNATIONAL
FUNDS – DELAWARE EMERGING MARKETS FUND; DELAWARE POOLED TRUST – THE
EMERGING MARKETS PORTFOLIO; SOUTHERN COMPANY SYSTEM MASTER RETIREMENT
TRUST; BT PENSION SCHEME; ROYAL MAIL PENSION PLAN; BRITISH COAL STAFF
SUPERANNUATION SCHEME; STICHTING PENSIOENFONDS ABP.
HSBC Corretora de Títulos e Valores Imobiliários – Iamara Garzone de Sicco – Procuradora

WOLFGANG EBERHARD ROHRBACH

JOHN MICHAEL STREITHORST

FLÁVIO CÉSAR MAIA LUZ
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MÁRIO PROBST
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Gilberto Tamm Barcellos Corrêa - Presidente da Mesa

Ângela Antonioli Pêgas - Secretária da Mesa

Altair Tadeu Rossato
CRCn° 1SP182515/O-5 - Auditor da Deloitte Touche Tohmatsu S/C. Auditores Independentes
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1.1

Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39

NIRE 35.300.109.724

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (03/2.006)

Data, Hora e Local :
10 de maio de 2.006, às 14h30min, na sede social, sit a na Av . Brig adeiro Luiz
Ant ônio, nº 1343 - 9º andar, na Cidade e Est ado de São Paulo.

Presença :
Membros do Conselho de Administ ração, abaixo assinados e do Conselheiro
Fiscal Flávio Cesar Maia Luz.

Deliberações :
1. Examinado e discutido o desempenho da Companhia no 1º trimestre do exercício
social em curso, foram aprovadas as respectivas demonstrações financeiras.

2. Autorizar a realização de “Exchange Offer” através da qual as notas emitidas no
mercado externo em dezembro de 2005 pela subisidária da Companhia, LPG
International Inc., e garantidas pela Companhia e pela Oxiteno S.A. Indústria e
Comércio, no montante de US$ 250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de
dólares americanos), conforme emissão aprovada por este Conselho de
Administração em 14 de dezembro de 2005, poderão ser trocadas por seus
detentores por novas notas registradas junto a Securities and Exchange
Commission - SEC nos termos do Registration Rights Agreement, firmado em 20 de
dezembro de 2005. As novas notas registradas terão as mesmas características das
notas originalmente emitidos.
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3. Aprovar a prática pela Diretoria da Companhia de todos os atos e a assinatura de
todos os documentos relacionados às deliberações previstas no item “2” da
presente ata.
4. Nomear, na forma prevista no § 1º, do art. 17 do Estatuto Social, para Presidente
do Conselho de Administração, o Conselheiro PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº
4.554.607/ SSP-SP e do CPF nº 008.255.498-68 e para Vice-Presidente, o Conselheiro
LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.045.977/SSP-SP e do CPF nº061.094.708-72, ambos
com endereço profissional na Av. Brigadeiro Luiz Antonio, nº 1343 – 9º andar, na
Cidade e Estado de São Paulo (cep 01317-910).

5. Eleger as pessoas abaixo qualificadas, para Diretores da Companhia, com
mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2.007, que examinar os documentos
a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício social em
curso:

Para Diretor Presidente :
PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA, já devidamente qualificado acima;

Para Diretor Vice-Presidente :
LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO, já devidamente qualificado acima;

Para Diretor de Relações com Investidores :
FABIO SCHVARTSMAN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 4.144.579/ SSP-SP e do CPF nº 940.563.318-04;
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Para Diretores :

(Ata da RCA da Ultrapar Participações S.A. de 10.05.2006)

PEDRO WONGTSCHOWSKI, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da
Cédula de Identidade RG nº 3.091.522/ SSP-SP e do CPF nº 385.585.058-53;

PEDRO JORGE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 6.031.456/ SSP-SP e do CPF nº 822.913.308-53;

EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 4.358.259/ SSP-SP e do CPF nº 103.264.958-51.

6. Aprovar a contratação da Deloitte Touche e Tohmatsu para prestação de serviços
de auditoria externa para o exercício de 2006, bem como o orçamento referente
a tais serviços.

Observação :

(i)

As deliberações foram aprov adas pela t ot alidade dos

Conselheiros present es, salv o o Conselheiro Renat o Ochman, que se abst ev e
de vot ar em relação aos it ens 1 a 5, e vot ou favorav elment e em relação à
cont rat ação dos serviços de audit oria const ant es do it em 6;

(ii) t odos os

Diret ores possuem endereço profissional na Av . Brig adeiro Luiz Ant onio, nº
1343 - 9º andar, na Cidade e Est ado de São Paulo (cep 01317-910); (iii) os
Diret ores ora eleit os, consult ados ant eriorment e,

declararam que, (a) não

est ão incursos em qualquer

delit o

impeça

at ividades do cargo para o

qual foram designados,

cargos

em

sociedades

que

que

possam

mercado com a Companhia e (c)

ser

os

de

(b)

consideradas

exercer
não

ocupam

concorrent es

no

não t êm int eresse conflit ant e com a

mesma, de acordo com o art . 147 da Lei nº 6.404/76.
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Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros
presentes e pelo Conselheiro Fiscal.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. aa) Paulo
Guilherme Aguiar Cunha – Presidente; Lucio de Castro Andrade Filho - Vice Presidente;
Ana Maria Levy Villela Igel; Paulo Vieira Belotti; Renato Ochman – Conselheiros, Flavio
Cesar Maia Luz, Conselheiro Fiscal.

Declaro que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio.

Paulo Guilherme Aguiar Cunha
Presidente do Conselho
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NOSSA ESTRATÉGIA

Reforçar Nossa Marca na Distribuição de GLP
Nossa marca na distribuição de GLP é fortemente reconhecida e está associada à qualidade,
segurança e eficiência. Pretendemos reforçar esta percepção do mercado através do fornecimento
contínuo de produtos e serviços de alta qualidade e da introdução de novos serviços e canais de
distribuição.
Manter a Rede Exclusiva de Revendedores de GLP
Pretendemos preservar a forte relação que mantemos com nossos revendedores autônomos de
GLP, com a manutenção da exclusividade e evitando sobreposição de suas áreas. Planejamos dar
continuidade ao investimento no treinamento de nossos revendedores, com o fim de maximizar sua
eficiência, fortalecer nosso relacionamento com os mesmos e promover altos padrões de nossa
rede distribuição. Em paralelo, planejamos aumentar a eficiência operacional e a produtividade da
Ultragaz. Melhoria continua da eficiência em custo e alocação de capital na distribuição de GLP.
Expandir a Capacidade de Produção da Oxiteno
Pretendemos continuar expandindo a capacidade de produção da Oxiteno em antecipação à
demanda nacional. Em paralelo, planejamos dar continuidade aos nossos esforços para aplicar as
melhores práticas internacionais nas plantas e no processo de produção da Oxiteno, com vistas a
manter sua competitividade tecnológica.
Expandir a Oferta de Produtos de Maior Valor Agregado na Oxiteno
Planejamos continuar a aumentar a capacidade da Oxiteno de produzir uma variedade de produtos
de valor agregado, derivados de óxido de eteno, de modo a otimizar sua oferta de produtos ao
longo do ciclo petroquímico. Os investimentos da Oxiteno em pesquisa e desenvolvimento
resultaram na introdução de 135 novas aplicações para seus produtos, nos últimos três anos. A
Oxiteno continuará a investir em pesquisa e desenvolvimento, com o objetivo de desenvolver
novas aplicações que satisfaçam as necessidades de seus clientes. Adicionalmente, pretendemos
focar as vendas da Oxiteno no mercado doméstico, que tem melhores margens.
Manter Nossa Sólida Situação Financeira
Pretendemos manter uma sólida situação financeira, que nos permita buscar oportunidades de
investimento e incrementar o retorno de capital de nossos acionistas. Em 31 de dezembro de 2005,
nosso caixa líquido era de R$ 191,0 milhões. Adicionalmente, contamos com cobertura de hedge
para toda nossa dívida denominada em moeda estrangeira, até o seu vencimento.
Temos consistentemente distribuído dividendos a nossos acionistas. Durante os últimos cinco
anos, pagamos dividendos a nossos acionistas, correspondentes, em média, a 52% de nosso lucro
líquido, aproximadamente.
Melhoria contínua da eficiência em custos e alocação do capital na distribuição de GLP
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Pretendemos continuar investindo na racionalização dos custos e do capital aplicado na
distribuição de GLP. As iniciativas atuais da companhia incluem maior disciplina em alocação de
capital e um programa de revisão da estrutura de distribuição da Ultragaz, impulsionadas pelo
dinamismo nas condições de mercado em relação a, por exemplo, estabilidade do mercado e
novos canais de vendas.
Continuar a Expandir Nossos Negócios
Nosso principal objetivo é aumentar o valor do investimento realizado por nossos acionistas, bem
como fortalecer nossa presença nos mercados em que atuamos, mediante o crescimento de
nossos negócios. Historicamente, nossos negócios cresceram de maneira orgânica e por meio de
aquisições e pretendemos dar continuidade a esta estratégia. Tendo consolidado a posição de
liderança no Brasil, nosso foco é a expansão internacional, que iniciamos com a aquisição da
produtora de especialidades químicas, Canamex, no México em 2003. em 2005, nos preparamos
financeiramente para a próxima fase de expansão internacional, com a captação de
aproximadamente US$ 450 milhões em financiamentos de longo prazo no mercado de capitais
global.
DIREITOS DE TRATAMENTO EQUITATIVO AOS MINORITÁRIOS EM CASO DE VENDA DE
CONTROLE
(“TAG-ALONG”)
Em 22 de março de 2000, nossos acionistas controladores celebraram um acordo de acionistas
garantindo tratamento equitativo a nossos acionistas minoritários na hipótese de transferência do
controle da Ultrapar. Nos termos desse acordo, a transferência de controle por parte dos acionistas
controladores, direta ou indireta, será efetuada apenas se o adquirente promover uma oferta
pública com o fim de comprar as ações de nossos acionistas minoritários, tanto ordinárias como
preferenciais.
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/05/2004, os acionistas da Ultrapar aprovaram a
inclusão do Direito de Tag Along em estatuto (art. 39), aperfeiçoando o direito já concedido no acordo
de acionistas.

REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Em 2002 a Sociedade implementou reorganização societária, noticiada em fato relevante publicado
em 15 de outubro de 2002 e aprovada em Assembléia Geral Extraordinária de acionistas em 30 de
outubro de 2002. Tal reorganização objetivou, principalmente: (i) simplificação da estrutura
societária das empresas afiliadas à Sociedade, (ii) racionalização de custos, e (iii) concentração da
liquidez no mercado de capitais em apenas uma empresa.
Os principais efeitos da reorganização foram:
I)
Incorporação da empresa Gipóia Participações Ltda.: aumento da participação da
Sociedade na Ultragaz Participações S.A., passando de 77% para 100% do capital total, com
concomitante emissão de 7.850.603.880 ações ordinárias.
II)
Incorporação de ações da Oxiteno, aumentando a participação da Ultrapar na mesma de
48% para 100% do capital total. Os acionistas detentores de aproximadamente 12 milhões de
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ações da Oxiteno optaram por migrar para a Ultrapar, resultando na emissão de aproximadamente
5,4 bilhões de ações ordinárias e 3,4 bilhões de ações preferenciais de emissão da Ultrapar em
favor dos acionistas da Oxiteno. Aos acionistas dissidentes da Oxiteno, que representavam
aproximadamente 13 milhões de ações, foi pago o total de R$ 208,0 milhões.

Eventos

Capital
social R$ mil

Em 31 de dezembro de 2001

433.857

37.984.012.500

15.015.987.500

53.000.000.000

38.527

7.850.603.880

-

7.850.603.880

Incorporação de ações da Oxiteno
S.A. - Indústria e Comércio

191.568

5.430.005.398

3.410.659.550

8.840.664.948

Em 31 de dezembro de 2002

663.952

51.264.621.778

18.426.647.050

69.691.268.828

Emissão de ações por:
Incorporação da empresa Gipóia
Participações Ltda.

Quantidade de ações
Ordinárias
Preferenciais

Total

DESCRIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
Evolução do capital social – bonificação, grupamento e permuta de ações por acionistas
controladores
Em reunião realizada em 02 de fevereiro de 2005, o Conselho de Administração da Ultrapar
aprovou um aumento de capital, mediante a capitalização de parcela da reserva de retenção de
lucros, com a emissão de 10.453.690.324 ações preferenciais, as quais foram atribuídas a nossos
acionistas, a título de bonificação, à razão de 15 ações preferenciais para cada 100 ações
ordinárias ou ações preferenciais emitidas e em circulação. A emissão das ações preferenciais
ocorreu em 16 de fevereiro de 2005. Como resultado, nosso capital social passou a ser composto
por 80.144.959.152 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 51.264.621.778 ações
ordinárias e 28.880.337.374 ações preferenciais.
As ações preferenciais atribuídas à Ultra S.A. em decorrência da bonificação acima referida foram
integralmente transferidas aos seus acionistas, a título de dividendos, de acordo com a Reunião do
Conselho de Administração da Ultra S.A., realizada em 16 de fevereiro de 2005. Como resultado,
todos os acionistas de Ultra S.A. passaram a deter ou aumentaram sua participação direta em
nosso capital social.
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Em 22 de fevereiro de 2005, nossos acionistas, em Assembléia Geral Extraordinária, autorizaram a
conversão de 1.834.724.517 de nossas ações ordinárias no mesmo número de ações
preferenciais, em decorrência das solicitações apresentadas por alguns de nossos acionistas,
incluindo a Ultra S.A., nos termos do artigo 11 de nosso Estatuto Social. As ações ordinárias objeto
desta permuta foram canceladas. Como resultado, nosso capital social passou a ser composto por
80.144.959.152 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 49.429.897.261 ações ordinárias e
30.715.061.891 ações preferenciais.
As ações preferenciais recebidas pela Ultra S.A. em virtude dessa conversão foram entregues aos
seus acionistas que exerceram o direito de converter ações ordinárias e/ou preferenciais de
emissão da Ultra S.A. em ações preferenciais, conforme previsto no Acordo de Acionistas da Ultra
S.A.
Em reunião realizada em 25 de abril de 2005, o Conselho de Administração da Ultrapar aprovou
um aumento de capital de R$ 47.218.027,88 com a emissão de 1.180.450.697 novas ações
preferenciais. Como resultado, o capital social da Ultrapar passou a ser composto por
81.325.409.849 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 49.429.897.261 ações ordinárias e
31.895.512.588 ações preferenciais.
Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 20 de julho de 2005, foi aprovada a proposta
de: (i) grupamento das ações que compõem o capital social da Ultrapar, na proporção de 1.000
(um mil) ações de cada espécie, para 01 (uma) ação da respectiva espécie; e (ii) a alteração da
proporção dos seus American Depositary Shares (“ADSs”) negociados na NYSE, onde 01 (um)
ADS passará a representar 01 (uma) ação preferencial. As ações passaram a ser negociadas na
BOVESPA exclusivamente sob forma grupada e com cotação unitária a partir de 23 de agosto de
2005. Em 30 de abril de 2005, o total de ações da Ultrapar era de 81.325.409 ações, sendo
49.429.897 ações ordinárias e 31.985.512 ações preferenciais.
Direitos das ações preferenciais
De acordo com nosso Estatuto Social, as ações preferenciais não conferem aos seus titulares
direito de voto nas deliberações das Assembléias Gerais de Acionistas, exceto em determinados
casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.
A Lei das Sociedades por Ações determina que as ações preferenciais adquirirão direito a voto,
com relação a quaisquer matérias, caso a companhia deixe de distribuir dividendos fixos ou
mínimos por três exercícios sociais consecutivos. Este direito será mantido até o integral
pagamento de referida remuneração, se os dividendos não forem cumulativos, ou até que sejam
pagos os cumulativos, se em atraso. Considerando que, nos termos de nosso Estatuto Social, as
ações preferenciais não dão direito ao recebimento de dividendos fixos ou mínimos, seus
respectivos titulares não podem adquirir direito de voto irrestrito em decorrência da não distribuição
de dividendos.
A Lei das Sociedades por Ações e nosso Estatuto Social determinam que qualquer alteração nas
preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais classes de ações
preferenciais ou a criação de uma classe de ação mais favorecida exige a aprovação de acionistas
representando, no mínimo, a metade de nosso capital social com direito a voto, e a ratificação por
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titulares de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos,
separadamente, em uma assembléia especial.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, (i) nossos acionistas que, em conjunto, detiverem
ações preferenciais sem direito de voto ou com direito de voto restrito, representativas de, pelo
menos, 10% de nosso capital social total, e (ii) os detentores de nossas ações ordinárias que não
façam parte do nosso grupo de controle, e que representem, ao menos, 15% de nosso capital
votante, terão direito de eleger um membro de nosso Conselho de Administração e seu respectivo
suplente. Na eventualidade de nossos acionistas não controladores não atingirem os percentuais
referidos anteriormente, os mesmos poderão combinar suas participações e, caso detenham, em
conjunto, ao menos, 10% de nosso capital social, poderão indicar um membro e um suplente para
nosso Conselho de Administração. Estes direitos somente poderão ser exercidos por acionistas
que comprovarem a titularidade ininterrupta de nossas ações durante o prazo mínimo de três
meses.
Em caso de nossa liquidação, os detentores de ações preferenciais terão prioridade em relação
aos detentores de ações ordinárias no reembolso de capital, sem prêmio. Nossos acionistas
titulares de ações preferenciais têm direito ao recebimento de dividendos por ação no mesmo valor
dos dividendos por ação pagos aos detentores de nossas ações ordinárias. Veja a Seção
“Dividendos e Política de Dividendos”. Adicionalmente, nosso Estatuto Social determina que na
hipótese de alienação de nosso controle, todos os titulares de ações preferenciais têm o direito de
incluir suas ações em oferta pública de aquisição de ações, que deverá ser realizada pelo
respectivo adquirente, nas mesmas condições de preço e pagamento que venham a ser ajustadas
entre este adquirente e os integrantes do bloco de controle.

Direito de preferência
Nossos acionistas têm direito de preferência para subscrever ações de nossa emissão em
qualquer aumento de capital, proporcionalmente à sua participação acionária. Os nossos acionistas
também têm direito de preferência na subscrição de debêntures conversíveis, direitos de adquirir
nossas ações e bônus de subscrição que venhamos a emitir. De acordo com a Lei das Sociedades
por Ações, os acionistas têm, no mínimo, 30 dias para o exercício de seu direito de preferência,
conforme disponha o estatuto social ou a Assembléia Geral de Acionistas da companhia emissora.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no caso de aumento de nosso capital social que
mantenha a proporção entre o número de ações de todas as espécies existentes, nossos
acionistas poderão exercer seus respectivos direitos de preferência integralmente sobre ações
idênticas às de que for possuidor. No entanto, na eventualidade de serem emitidas ações que
importem em alteração na proporção entre as espécies de ações representativas de nosso capital
social, nossos acionistas poderão exercer seu direito de preferência sobre as ações da mesma
espécie às de que forem possuidores, somente se estendendo às demais se aquelas forem
insuficientes para lhes assegurar, no capital aumentado, a mesma proporção que tinham antes do
aumento. Adicionalmente, se somente forem emitidas ações de classe diversa das existentes, cada
um de nossos acionistas poderá exercer seus direitos de preferência sobre a nova classe de
ações, na proporção das que detém em nosso capital social, de forma a impedir que sua
participação em nosso capital social seja diluída.
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com nosso Estatuto Social, nosso Conselho de
Administração poderá excluir de nossos acionistas os respectivos direitos de preferência nas
emissões de ações, debêntures conversíveis e bônus de subscrição efetuadas em bolsa de valores
ou por subscrição pública. Adicionalmente, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a outorga e
o exercício de opções de compra de ações concedidas conforme determinados planos de opções
de compra de ações não estão sujeitos a direitos de preferência.
Direito de Conversibilidade
De acordo com o nosso Estatuto Social, as nossas ações ordinárias podem ser convertidas em
ações preferenciais de nossa emissão, mediante solicitação do respectivo acionista e posterior
autorização de nossa Assembléia Geral de Acionistas, observada a Lei das Sociedades por Ações.
Adicionalmente, nos termos do Acordo de Acionistas da Ultra S.A., os acionistas da Ultra S.A.
poderão solicitar a permuta de suas ações ordinárias ou preferenciais em ações preferenciais de
nossa emissão, desde que a Ultra S.A. permaneça sendo titular de, pelo menos, 51% de nossas
ações ordinárias e sejam mantidos os limites atualmente existentes em nosso capital social,
correspondentes a um terço de ações ordinárias e dois terços de ações preferenciais.

Direito de Retirada e Resgate
Direito de Retirada
Acionistas que eventualmente dissentirem de certas deliberações tomadas em Assembléia Geral
de Acionistas poderão retirar-se da Companhia, mediante reembolso do valor de suas ações.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido nas
seguintes circunstâncias:
•
•
•
•
•
•
•
•

alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais
classes de ações preferenciais, ou a criação de uma classe de ação mais favorecida;
redução de nosso dividendo mínimo obrigatório;
mudança de nosso objeto social;
a cisão, nos termos que seguem abaixo;
nossa fusão com outras sociedades, em que nós não sejamos a entidade resultante, ou a
incorporação da Companhia em outra sociedade; e
nossa participação em um grupo de sociedades;
nossa transformação em outro tipo de sociedade;
incorporação de todas as nossas ações ao patrimônio de outra companhia brasileira, de modo
que a Companhia torne-se uma subsidiária integral daquela companhia; e
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• aquisição do controle de outra companhia por preço que exceda determinados limites previstos
na Lei das Sociedades por Ações.
A alteração nas preferências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma ou mais
classes de ações preferenciais, ou a criação de uma classe de ação tendo prioridade ou
preferência sobre as ações preferenciais ou o aumento desproporcional de uma classe já existente
com relação às demais classes, exige a aprovação de acionistas representando, no mínimo, a
metade de nosso capital social com direito a voto, e a ratificação ou prévia aprovação por titulares
de mais da metade de cada classe de ações preferenciais prejudicadas, reunidos, separadamente,
em uma assembléia especial. Nesses casos, o direito de retirada somente poderá ser exercido
pelos titulares de ações preferenciais prejudicadas.
A Lei das Sociedades por Ações estabelece, ainda, que a nossa cisão ensejará direito de retirada
nos casos em que esta cisão implicar em:
•
•
•

mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido para sociedade cuja
atividade preponderante coincida com o objeto social da sociedade cindida;
redução do dividendo mínimo obrigatório; ou
participação em um grupo de sociedades.

Nos casos de fusão da Companhia, de sua incorporação em outra sociedade ou de sua
participação em grupo de sociedades, nossos acionistas não terão direito de retirada, se suas
ações mantiverem liquidez e dispersão no mercado, entendendo-se por (i) liquidez, quando as
ações integrarem o índice geral representativo de carteira de valores mobiliários admitidos à
negociação no mercado de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, e (ii) tenham dispersão, de
forma que o acionista controlador, a sociedade controladora ou outras sociedades sob controle
comum detenham menos da metade das ações da espécie ou classe objeto do direito de retirada.
Nossos acionistas terão direito de retirada caso realizemos uma incorporação, fusão ou cisão e a
companhia resultante não obtenha o registro de companhia aberta ou não promova a admissão de
negociação das novas ações no mercado secundário no prazo máximo de 120 dias contados da
data da Assembléia Geral de Acionistas que tiver aprovado a operação.
O direito de retirada deverá ser exercido nos 30 dias subseqüentes à publicação da ata da
pertinente Assembléia Geral de Acionistas. Adicionalmente, temos o direito de reconsiderar
qualquer deliberação que tenha ensejado o direito de retirada dentro de até dez dias contados do
término do prazo para o exercício de referido direito, se entendermos que o pagamento do preço
do reembolso das ações aos acionistas dissidentes colocará em risco a nossa estabilidade
financeira.
No caso do exercício do direito de retirada, os acionistas terão direito a receber o valor patrimonial
de suas ações, com base no último balanço aprovado pela Assembléia Geral de Acionistas. No
entanto, se a deliberação que tiver ensejado o direito de retirada tiver ocorrido há mais de 60 dias
da data do último balanço aprovado, o acionista poderá solicitar o levantamento de balanço
especial em data que obedeça ao prazo de 60 dias, para avaliação do valor de suas ações. Neste
caso, devemos pagar imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último
balanço aprovado por nossos acionistas, e o saldo, no prazo de 120 dias a contar da data da
competente Assembléia Geral de Acionistas.

19/05/2006 08:57:32

Pág:

120

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Data-Base - 31/12/2005

33.256.439/0001-39

14.03 - OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR
ENTENDIMENTO DA COMPANHIA
Resgate
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nossas ações poderão ser resgatadas, conforme
decisão tomada em Assembléia Geral de Acionistas. As ações a serem resgatadas, se não
envolverem a totalidade de determinada classe ou espécie de ações, deverão ser escolhidas por
sorteio.
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta
O cancelamento do registro de companhia aberta só pode ocorrer caso o controlador ou a própria
companhia realize uma oferta pública de aquisição de todas as ações em circulação, sendo
observados os seguintes requisitos:
o preço ofertado deverá ser justo, na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações;
e
•
os acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação tenham concordado
expressamente com o cancelamento do registro ou aceitado a oferta pública.

•

A Lei das Sociedades por Ações define o preço justo como sendo aquele ao menos igual ao valor
de avaliação da Companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou
combinada de patrimônio líquido contábil, patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, fluxo de
caixa descontado, comparação por múltiplos, cotação das nossas ações no mercado ou com base
em outro critério aceito pela CVM.
É assegurada a revisão do valor da oferta, no caso de titulares de, no mínimo, 10% das ações de
nossa emissão em circulação no mercado requererem aos nossos administradores a convocação
de Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre a realização de nova avaliação pelo
mesmo ou por outro critério. Este requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias da
divulgação do valor da oferta pública, devidamente fundamentado. Os acionistas que requisitarem
a realização de nova avaliação, bem como aqueles que votarem a seu favor, deverão nos ressarcir
pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou igual ao valor inicial da oferta. No
entanto, caso o valor apurado na segunda avaliação seja maior, deveremos dar continuidade à
oferta pública com esse valor maior ou poderemos cancelá-la.
Efeitos Impeditivos de Tomada de nosso Controle em virtude de Certas Disposições de
nosso Estatuto Social
Algumas disposições do nosso Estatuto Social poderão ter o efeito de desencorajar, atrasar,
impedir ou tornar excessivamente onerosa a transferência de nosso controle. Nosso Estatuto
Social prevê que qualquer pessoa que vier a adquirir o nosso controle deverá realizar oferta pública
de aquisição das ações que não fizerem parte de nosso bloco de controle, por preço e condições
de pagamento idênticos aos que tiverem sido ajustados com nossos controladores. Estas
exigências destinam-se a proteger nossos acionistas minoritários.
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DIVIDENDOS E POLÍTICA DE DIVIDENDOS

Política de Dividendos
Declaramos e pagamos dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, na forma da Lei das
Sociedades por Ações e de nosso Estatuto Social. Nosso Conselho de Administração poderá
aprovar a distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio, calculado com base em
nossas demonstrações financeiras anuais ou semestrais ou, ainda, em demonstrações financeiras
relativas a períodos mais curtos. O montante de quaisquer distribuições dependerá de diversos
fatores, tais como nosso resultado operacional, situação financeira, necessidade de recursos,
perspectivas e outros fatores que nosso Conselho de Administração e nossos acionistas
entenderem relevantes.
Em relação ao exercício de 2005 e de 2004, declaramos dividendos no montante de R$ 157
milhões e R$ 164 milhões, respectivamente, representando 53% e 40% do lucro líquido para cada
um dos períodos indicados, respectivamente.
A tabela abaixo mostra o histórico de nossa distribuição de dividendos por lote de mil ações, nos
últimos cinco anos:
Histórico de Dividendos Declarados
Ações Ordinárias
ações preferenciais
(por lote de mil ações)
2000 ..........................................................................................
0,57
0,63
2001 ..........................................................................................
4,20
4,63
2002 ..........................................................................................
1,00
1,09
2003 ..........................................................................................
1,01
1,11
2004 ..........................................................................................
2,36
2,36
2005 ..........................................................................................
1,93
1,93

Ano de Declaração

Distribuição de Dividendos
Nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, nossos
acionistas deverão se reunir em uma Assembléia Geral Ordinária para deliberar, dentre outros,
sobre a destinação do lucro líquido que tivermos apurado no exercício e sobre a distribuição de
dividendos aos nossos acionistas. Adicionalmente, dividendos intercalares ou intermediários
podem ser declarados pelo Conselho de Administração. De acordo com a Lei das Sociedades por
Ações, os dividendos devem ser distribuídos em até 60 dias contados de sua declaração ou, em
outra data que vier a ser determinada por nossos acionistas, que, em qualquer caso, deverá ser no
exercício social de sua declaração. De acordo com nosso Estatuto Social, dividendos não
reclamados em três anos serão revertidos em nosso favor.
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Valores Disponíveis para Distribuição
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o lucro líquido de uma companhia consiste do
resultado do exercício social, após deduzidos os prejuízos acumulados, a provisão para o imposto
sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, bem como quaisquer valores destinados
ao pagamento de participação de empregados e administradores nos lucros da companhia.
Adicionalmente, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, os valores disponíveis para
distribuição de dividendos são os valores correspondentes ao lucro líquido, que será afetado pelo
que segue:
•
•
•
•
•
•
•

valores alocados à reserva legal;
valores alocados às reservas estatutárias, se houver;
valores alocados à reserva de contingências, se necessário;
valores alocados à reserva de lucros a realizar;
valores alocados à reserva de retenção de lucros;
reversões de reservas registradas em anos anteriores, nos termos dos Princípios
Contábeis Brasileiros; e
reversões dos valores alocados à reserva de lucros a realizar, quando realizados e não
absorvidos por prejuízos.

Reservas
Reserva Legal. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações e o nosso Estatuto Social, somos
obrigados a manter uma reserva legal, à qual devemos destinar, anualmente, 5% de nosso lucro
líquido até que o limite de 20% de nosso capital subscrito. Não somos obrigados a alocar qualquer
valor à reserva legal em qualquer exercício social em que esta reserva, quando somada a outras
reservas de capital, exceder 30% de nosso capital social. Os prejuízos acumulados, se houver,
podem ser descontados da reserva legal. Adicionalmente, a reserva legal somente poderá ser
utilizada para aumentar nosso capital. Nossos cálculos de lucro líquido e alocação a reservas para
qualquer exercício social são determinados com base em demonstrações financeiras elaboradas
em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e com os Princípios Contábeis Brasileiros.
Reserva Estatutária. A Lei das Sociedades por Ações dispõe que qualquer companhia pode criar
uma reserva estatutária, a qual deverá ser descrita no estatuto social da companhia. O estatuto
social que autorizar a alocação de uma porcentagem do lucro líquido da companhia a essa reserva
estatutária deve também indicar o propósito, critério de alocação e o valor máximo da reserva.
Nosso Estatuto Social não prevê a constituição de reservas estatutárias.
Reserva de Contingências. Em conformidade com decisão tomada pela Assembléia Geral de
Acionistas, com base em proposta apresentada pelos órgãos da administração, parte do lucro
líquido do exercício poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, com a
finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada
provável e cujo valor possa ser estimado. Desta forma, os valores disponíveis para distribuição de
dividendos podem ser posteriormente aumentados por uma reversão desta reserva realizada no
exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que
ocorrer a respectiva perda.
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Reserva de Lucros a Realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a parcela do
dividendo mínimo obrigatório que ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício
poderá ser alocada à reserva de lucros a realizar, mediante deliberação tomada em Assembléia
Geral de Acionistas. A parcela realizada do lucro líquido do exercício corresponde ao valor que
exceder a soma dos seguintes valores: (i) o resultado líquido positivo da equivalência patrimonial; e
(ii) o lucro, ganho ou rendimento decorrentes de operações cujo vencimento ocorra após o término
do exercício social seguinte. Na medida em que os valores alocados à reserva de lucros a realizar
são realizados em exercícios sociais subseqüentes, estes valores deverão ser adicionados à
distribuição de dividendos relativa ao exercício da realização.
Reserva de Retenção de Lucros. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, uma porção do
lucro líquido do exercício da companhia pode ser retida pela Assembléia Geral de Acionistas,
conforme previsão contida em orçamento de capital preparado pelos órgãos da administração e
por ela previamente aprovado, para expansão das instalações da companhia e outros projetos de
investimentos em ativo imobilizado ou de capital de giro. Após a conclusão dos projetos de
investimento pertinentes, a companhia poderá reter a reserva até que seus acionistas aprovem a
transferência da reserva, em todo ou em parte, para seu capital ou para a reserva de lucros
acumulados. Segundo a Lei das Sociedades por Ações, se um projeto para o qual foi alocada parte
da reserva de capital tiver prazo superior a um ano, o orçamento relativo a este projeto deve ser
submetido à apreciação da Assembléia Geral de Acionistas em cada exercício social, até a
conclusão do projeto.
A Lei das Sociedades por Ações estabelece que todas as destinações estatutárias do lucro líquido,
incluindo a reserva de lucros a realizar e a reserva para projetos de investimento, estão sujeitas à
aprovação da Assembléia Geral de Acionistas e podem ser utilizadas para o aumento do capital
social ou para a distribuição de dividendos em anos subseqüentes. A reserva de incentivo fiscal e a
reserva legal também estão sujeitas à aprovação da Assembléia Geral de Acionistas e podem ser
transferidas para o capital ou usadas na absorção de prejuízos. Estas reservas, no entanto, não
podem ser usadas para a distribuição de dividendos em exercícios subseqüentes.
O saldo das contas de reserva de lucros, exceto as reservas para contingências e a reserva de
lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital social. Caso isto aconteça, uma Assembléia
Geral de Acionistas deve decidir se tal excesso deve ser aplicado no pagamento de capital
subscrito porém não integralizado, na subscrição e integralização de novas ações ou na
distribuição de dividendos.
O lucro líquido não destinado às reservas mencionadas acima deve ser distribuído sob a forma de
dividendos.
Dividendo Mínimo Obrigatório
De acordo com o nosso Estatuto Social, 50% de nosso lucro líquido ajustado, conforme a Lei das
Sociedades por Ações e os Princípios Contábeis Brasileiros, deve ser distribuído, anualmente, a
título de dividendo mínimo obrigatório. O lucro líquido anual é apurado de acordo com nossas
demonstrações financeiras não consolidadas. O lucro líquido anual assim apurado será reduzido
pelas destinações à reserva legal e à reserva para contingências (se houver) e acrescido da
reversão de valores da reserva para contingências (se houver). Ademais, o dividendo mínimo
obrigatório poderá ser limitado a parcela realizada do lucro líquido. Até 18 de maio de 2004, nosso
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Estatuto Social determinava que as ações preferenciais conferiam a seus titulares direito ao
recebimento de dividendo em montante 10% superior ao valor do dividendo que viesse a ser
distribuído aos detentores de nossas ações ordinárias.
Em 18 de maio de 2004, nossos acionistas detentores de ações ordinárias, reunidos em
Assembléia Geral Extraordinária, e nossos acionistas titulares de ações preferenciais, reunidos em
Assembléia Especial de Preferencialistas, alteraram nosso Estatuto Social, com o fim de
uniformizar os dividendos atribuídos às ações preferenciais e às ações ordinárias.
A Lei das Sociedades por Ações permite a suspensão da distribuição do dividendo mínimo
obrigatório, mediante aprovação da Assembléia Geral Ordinária, caso os órgãos de nossa
administração entendam que esta distribuição é incompatível com a nossa situação financeira. Na
eventualidade de o nosso Conselho Fiscal estar em funcionamento na ocasião, o mesmo deverá
emitir parecer sobre a questão. Considerando que a Lei das Sociedades por Ações não estabelece
qualquer parâmetro para apurar esta incompatibilidade, é geralmente aceito que uma companhia
não precise pagar dividendos obrigatórios se o mesmo ameaçar a continuidade das operações da
companhia ou prejudicar o curso normal de suas operações. Decidindo-se pela suspensão, nossos
administradores deverão informar à CVM as razões que motivaram referida suspensão, em até
cinco dias contados da respectiva Assembléia Geral de Acionistas. Os valores não distribuídos
devido à suspensão deverão ser alocados em uma reserva especial e, se não compensados com
prejuízos subseqüentes, deverão ser distribuídos a título de dividendos tão logo a situação
financeira da companhia assim o permita.
Juros Sobre o Capital Próprio
Conforme a legislação tributária brasileira em vigor, a partir de 1 de janeiro de 1996, as
companhias passaram a ter a alternativa de distribuir aos acionistas juros sobre o capital próprio,
ao invés de dividendos, e tratar estes pagamentos como despesas dedutíveis para fins de imposto
de renda e, a partir de 1998, também para fins de contribuição social. O pagamento de juros sobre
o capital próprio pode ser efetuado de acordo com critério estabelecido pelo nosso Conselho de
Administração, sujeito à aprovação de nossa Assembléia Geral de Acionistas. Estes juros estão
limitados à variação diária da TJLP pro rata, e não podem exceder o maior entre os seguintes
valores:
•

•

50% de nosso lucro líquido (após a dedução de provisões para contribuição social
incidente sobre o lucro líquido, mas sem levar em conta a provisão para imposto de renda
e juros sobre o capital próprio) do período com relação ao qual o pagamento for efetuado,
ou
50% de nossos lucros acumulados e reservas de lucro no início do exercício fiscal em
relação ao qual o pagamento for efetuado.

Para fins contábeis, embora o encargo dos juros sobre capital próprio deva ser refletido na
declaração de operações para ser dedutível, o mesmo é revertido antes que seja calculado o lucro
líquido nas demonstrações financeiras estatutárias e deduzida do patrimônio líquido de maneira
similar ao dividendo. Qualquer pagamento de juros sobre o capital próprio a nossos acionistas está
sujeito à retenção de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% ou 25%, em caso de o acionista
ser residente ou domiciliado em paraíso fiscal. O montante de juros sobre o capital próprio que
distribuirmos pode ser imputado, pelo seu valor líquido, ao montante do dividendo obrigatório. Se
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distribuirmos juros sobre o capital próprio em qualquer exercício fiscal e esta distribuição não for
imputada como parte da distribuição do dividendo mínimo obrigatório, o imposto de renda retido na
fonte deve ser arcado pelos acionistas.

PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES
Em outubro de 2001, o conselho de administração aprovou o Programa de Recompra de Ações
com o qual podemos adquirir nossas ações preferenciais a preço de mercado e mantê-las em
tesouraria para posterior alienação ou venda. Este programa vem constantemente sendo
renovado. Durante os anos de 2003 e 2002 compramos um total de 87,9 milhões e 20,2 milhões
de ações preferenciais, respectivamente. De 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004,
adquirimos um total de 219,6 milhões de ações preferenciais.
Nosso último programa de recompra de ações expirou em setembro de 2004, oportunidade em que
decidimos não renová-lo.
Do total de 327,7 milhões de ações preferenciais que adquirimos desde a implantação do
programa de recompra de ações em 2001, outorgamos aos nossos administradores 145 milhões
de ações preferenciais no contexto de nosso Plano de Compensação.

MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES
Em complemento ao quadro 10.02 (Matérias Primas e Fornecedores), que refere-se ao
consolidado da Ultrapar, segue abaixo descrição das matérias primas e fornecedores por
segmento de atuação.

GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO:
Atualmente, todas as distribuidoras do Brasil adquirem GLP exclusivamente da Petrobras sem a
celebração de contratos formais. Os procedimentos para aquisição de GLP costumam ser os
mesmos para todas as distribuidoras de GLP, incluindo a Ultragaz. O GLP produzido pela
Petrobras, que representou, aproximadamente, 92% do total da demanda no Brasil em 2005, é
transportado por gasodutos e caminhões das refinarias e dos tanques de armazenamento da
Petrobras até unidades de engarrafamento mantidas pelas distribuidoras de GLP. A quantidade
remanescente é importada pela Petrobras, sendo estocada em instalações de armazenamento de
grande porte mantidas pela mesma. O GLP importado é então transportado às unidades de
engarrafamento das distribuidoras de GLP da maneira descrita acima.
Os principais fornecedores internacionais de GLP são as grandes empresas de petróleo e
produtores independentes de fluidos de gás natural e petróleo.
QUÍMICO:
A principal matéria-prima da Oxiteno é o eteno. Em 31 de dezembro de 2004 e 2005, o eteno era
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responsável por 52% do custo de produção variável da Oxiteno e 46% do custo total das vendas e
serviços da Oxiteno, respectivamente. Dentre as demais matérias-primas, as principais são o
álcool etílico, álcool butílico, álcool laurílico, oxigênio, ácido acético e rafinado II.
O fornecimento de eteno constitui um dos entraves para a entrada de novos produtores de óxido
de eteno no Brasil, na medida em que a atual capacidade de produção de eteno pelas
craqueadoras brasileiras está comprometida pelas empresas de segunda geração existentes,
incluindo a Oxiteno, e a instalação de uma nova craqueadora no Brasil exige significantes
investimentos. Adicionalmente, em virtude de o eteno ser um produto difícil e caro de ser
transportado e armazenado, uma vez que, para tanto, deve estar acondicionado a –100ºC, sua
importação e exportação é desfavorecida. Conseqüentemente, as empresas de segunda geração,
como a Oxiteno, dependem das vendas das craqueadoras de nafta, incluindo a Braskem e a PQU.
No entanto, os derivados do óxido de eteno são normalmente adquiridos pela maioria das
empresas petroquímicas internacionais e por sociedades comerciais nacionais e estrangeiras.
O eteno é utilizado na produção de óxido de eteno nas plantas de Camaçari e de Mauá, sendo
fornecido pela Braskem e pela PQU, respectivamente, através de dutos, o que minimiza os custos
de entrega e contribui para garantir a confiabilidade do fornecimento.
A Oxiteno possui um contrato de longo prazo, não exclusivo, com a Braskem, que prevê o volume de
eteno, em termos de fornecimento e de consumo, a ser adquirido e utilizado pela Oxiteno em sua
unidade de Camaçari. O prazo de duração deste contrato se estende até 2012, sendo
automaticamente renovado por um período adicional de cinco anos, a menos que qualquer das
partes resolva rescindi-lo, mediante comunicação a ser entregue a outra parte com 36 meses de
antecedência. A Braskem obriga-se a fornecer à Oxiteno até 197.000 toneladas de eteno por ano, e a
Oxiteno é obrigada a adquirir, no mínimo, 138.000 toneladas ao ano. A Oxiteno deve informar à
Braskem, até 30 de outubro de cada ano, o volume de eteno que pretende adquirir no ano
subseqüente, observados os limites mínimo e máximo estabelecidos no referido contrato. Este
volume deve ser confirmado pela Braskem até 10 de dezembro de cada ano. Esse contrato não
estipula o preço do eteno, mas dispõe que o mesmo será negociado entre as partes de tempos em
tempos, sendo o mesmo para todos os demais compradores de eteno. O preço é atualmente fixado
de acordo com um mecanismo de compartilhamento de margem, estipulado entre a Braskem e seus
clientes, inclusive a Oxiteno. A Oxiteno deve obter o consentimento da Braskem caso tenha a
intenção de comercializar o excesso de eteno adquirido. O contrato mantido com a Braskem também
estabelece as especificações do eteno, o método de entrega e a medição dos volumes a serem
fornecidos.
A Oxiteno não mantém nenhum armazenamento significativo de eteno, sendo que quaisquer
reduções no fornecimento por parte das craqueadoras teria impacto imediato em sua produção. A
última interrupção inesperada no fornecimento de eteno ocorreu em 1993, devido a um incêndio
que afetou a tubulação de transporte de nafta entre a Petrobras e a Braskem, o que resultou em
paralisação das operações de craqueamento de nafta, provocando, em conseqüência, paralisação
de 14 dias nas operações da fábrica de Camaçari.
As empresas petroquímicas de primeira geração realizam paradas programadas para manutenção.
A Oxiteno antecipa-se a essas paradas através da composição de estoques e provisões de custos.
A Oxiteno também aproveita essas paradas programadas para manutenção de suas plantas e
eventuais trocas de catalisadores ou expansão de sua capacidade de produção. Durante o primeiro
semestre de 2002, a Braskem fez uma parada programada na sua unidade de pirólise I, para
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expansão da sua capacidade de produção de eteno. Como conseqüência, no primeiro trimestre de
2002 houve uma redução de 32% na cota de eteno para a Oxiteno em comparação ao primeiro
trimestre de 2001. Adicionalmente, problemas no acionamento da planta prolongaram o período da
parada, restringindo em 22% o volume de eteno fornecido à Oxiteno no segundo trimestre de 2002
em comparação ao segundo trimestre de 2001. No segundo semestre de 2002, o fornecimento já
se encontrava normalizada. Em julho de 2002, a PQU realizou uma parada programada em sua
planta, após seis anos de produção ininterrupta. A última parada programada da Braskem ocorreu
em janeiro de 2004 e não houve problemas no re-acionamento da planta.
Preço do Eteno. O preço do eteno fornecido pela Braskem é fixado por meio de um mecanismo de
compartilhamento de margem, que vigora desde março de 1997, sendo igual para todos os
compradores de eteno da Braskem. Anteriormente a esta data, o preço do eteno era negociado
mensalmente entre a Braskem e seus clientes.
De acordo com esse mecanismo, o preço do eteno depende do preço médio ponderado de
mercado de uma cesta de produtos derivados do eteno, cobrado dos clientes de eteno no mercado
nacional durante o mês anterior. O peso de cada produto desta cesta é proporcional à quantidade
de eteno consumida na fabricação de referido produto, em comparação aos demais produtos que
integram a cesta. Certos elementos de custo são então deduzidos do preço médio ponderado. A
“margem” remanescente é compartilhada entre a Braskem e seus clientes baseado em seus
respectivos investimentos. Esses investimentos são calculados tomando-se por base valores de
referência norte-americanos, ao invés dos efetivos investimentos das partes.
Para produtos finais destinados ao mercado externo, o mecanismo de compartilhamento de
margem é diferente do descrito anteriormente. Neste caso, o preço a ser pago pelo eteno depende
da margem bruta de cada operação de exportação dos clientes da Braskem. A margem resultante
é dividida em 45% para a Braskem e 55% para os exportadores, observados certos limites.
Dado que a nafta é a principal matéria-prima do eteno, flutuações no preço da nafta influenciam
diretamente o preço do eteno. Uma vez que o preço do petróleo é o principal fator determinante do
preço da nafta, o preço do eteno está sujeito também a flutuações provocadas pelas variações no
preço internacional do petróleo. Os aumentos no preço do eteno podem impactar a competitividade
da Oxiteno no mercado petroquímico.
O preço atual da nafta pago pelas craqueadoras brasileiras é negociado entre as mesmas e a
Petrobras, e, atualmente, está no mesmo patamar que a preço médio de referência internacional.
Outras Matérias-primas. Em 2005, outras matérias-primas, sobretudo oxigênio, álcool laurílico,
etanol, C4, álcool butílico, ácido acético, álcool, noneno, fenol, amina graxa primária, óleo fusel e
LAB, foram responsáveis por, aproximadamente, 32% dos custos variáveis da Oxiteno e 26% dos
custos totais de vendas e serviços da Oxiteno.
Com exceção do fenol, que é adquirido, principalmente, da Rhodia Poliamida Especialidades Ltda.,
a Oxiteno obtém as demais matérias-primas de diversas fontes.
Utilidades. A energia elétrica, o vapor e o gás natural constituem as principais utilidades
necessárias à produção da Oxiteno. Parte da eletricidade e do vapor utilizados é gerada
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internamente, e parte adquirida de empresas de eletricidade e fornecedores de vapor em regiões
em que a Oxiteno está localizada. O gás natural é adquirido de companhias locais.

CLIENTES PRINCIPAIS
Segue abaixo os clientes que respondem por mais de 10% da receita líquida por segmento de
atuação.

GÁS LIQÜEFEITO DE PETRÓLEO:
Nenhum cliente é responsável individualmente por mais de 10% do total das receitas líquidas.
QUÍMICO:
Nenhum cliente é responsável individualmente por mais de 10% do total das receitas líquidas.
Os clientes mais importantes para as commodities químicas da Oxiteno são indústrias químicas,
produtores de tintas e vernizes e fabricantes de poliéster. Já os clientes de especialidades
químicas compõem-se de uma variedade de empresas industriais e comerciais, incluindo
distribuidoras de fluido de freio, produtoras de agroquímicos e fabricantes de aditivos para
alimentos, bem como fabricantes de detergentes e cosméticos. A Oxiteno acredita que, ao distribuir
seus produtos a uma vasta gama de mercados, está apta a se proteger, até certo ponto, dos
efeitos da redução da atividade econômica em algum mercado em particular.
Os principais clientes da Oxiteno no mercado interno são a Mossi-Ghisolfi (antiga Rhodia-Ster),
que adquire principalmente etilenoglicóis, a Monsanto, que adquire principalmente etalonaminas, a
Clariant S.A., que adquire principalmente óxido de eteno e produtos etoxilados, as Indústrias Gessy
Lever Ltda. (Unilever), que adquirem principalmente sulfatados e a Braskem que adquire
principalmente etilenoglicóis.
No mercado internacional, a Oxiteno vende tanto para clientes industriais, incluindo Voridian
Argentina S.R.L., Unilever de Argentina S.A. e Cognis S.A., como para trading companies e outros
distribuidores autônomos. O maior cliente da Oxiteno no mercado internacional é a Oxyde
Chemicals, Inc., uma importante trading company de origem européia no ramo de glicol,
responsável por aproximadamente 5% das receitas de vendas da Oxiteno em 2005.. Em 2005, os
dez maiores clientes da Oxiteno foram responsáveis por 37% de sua receita de vendas.
.
LOGÍSTICA DE PRODUTOS QUÍMICOS E COMBUSTÍVEIS
As dez maiores clientes da Ultracargo respondem por cerca de 64% de suas receitas, sendo que
as três maiores – Braskem, Air Liquide e Oxiteno - respondem por 19%, 10% e 8% das receitas da
Ultracargo, respectivamente.
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EMPREGADOS
Em 2005, 2004 e 2003, a Ultragaz possuía 4.424, 4.438, 4.381 empregados, respectivamente.
Todos os empregados da Ultragaz estão cobertos por acordo coletivo de trabalho firmado com os
sindicatos que representam os empregados do setor de distribuição de GLP. A Ultragaz não
vivenciou qualquer greve nos últimos 10 anos. De modo geral, a Ultragaz considera as relações
com seus empregados satisfatórias.
Em 2005, 2004 e 2003, a Oxiteno possuía 1.210, 1.121 e 1.078 empregados, respectivamente.
Como ocorre nas demais indústrias petroquímicas brasileiras, todos os empregados da Oxiteno
estão cobertos por acordos ou convenções coletivas de trabalho firmadas com as associações que
representam as empresas petroquímicas e com sindicatos que representam os empregados do
setor. A Oxiteno é parte de cinco dissídios coletivos no Brasil, que são negociados anualmente. A
empresa não vivenciou qualquer greve nos últimos 10 anos. De modo geral, a Oxiteno considera
as relações com seus empregados satisfatórias.
Em 2005, 2004 e 2003, a Ultracargo possuía 1.151, 966 e 815 empregados, respectivamente.
Todos os empregados da Ultracargo estão cobertos por acordos ou convenções coletivas de
trabalho negociadas anualmente com os sindicatos que representam os empregados do setor. A
empresa não vivenciou qualquer greve nos últimos 10 anos. De modo geral, a Ultracargo considera
as relações com seus empregados satisfatórias.

ULTRAPREV
Em agosto de 2001, passamos a oferecer um plano de previdência privada na modalidade de
contribuição definida a nossos empregados. A adoção deste plano, administrado pela Ultraprev, foi
aprovado por nosso Conselho de Administração em fevereiro de 2001. Nos termos deste plano, a
contribuição básica de cada empregado participante é calculada por meio da aplicação de um
percentual de seu salário, anualmente definido pelo próprio participante. As sociedades
patrocinadoras contribuem, em nome do participante, com um valor idêntico ao da contribuição
básica deste, limitado a 11% do salário de referência do empregado, calculado de acordo com os
regulamentos do plano. À medida que os participantes se aposentam, eles optam entre receber,
mensalmente: um percentual que varia entre 0,5% a 1,0% do fundo acumulado em seu nome na
Ultraprev; ou 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, não assumimos responsabilidade quanto aos
níveis de valores e prazos de recebimento de aposentadoria aos participantes.
O total de empregados vinculados ao plano, em 31 de dezembro de 2005 e 31 de dezembro de
2004, atingiu 5.975 e 5.560 participantes ativos, respectivamente.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Participação acionária, direta e indireta, dos grupos de Acionistas Controladores, membros do
Conselho de Administração, membros da Diretoria e membros do Conselho Fiscal – Posição em 31/03/2006
(em unidades)

Ordinárias

Acionistas Controladores

Preferenciais

Total

33.748.059

885.979

34.634.038

406.825

78.971

485.796

Membros do Conselho de Administração¹
Membros da Diretoria²

-

139.950

139.950

Membros do Conselho Fiscal

-

1.071

1.071

Nota: ¹Ações detidas por membros do Conselho de Administração que não foram incluídas no grupo de Acionistas Controladores
²Ações detidas por membros da Diretoria que não foram incluídas no grupo de Acionistas Controladores e Conselho de
Administração

Evolução da participação acionária, direta e indireta, das pessoas pertencentes aos grupos de
Acionistas Controladores, membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria e membros do
Conselho Fiscal (em unidades)

31/mar/06
Ordinárias

Acionistas Controladores
Membros do Conselho de Administração¹

Preferenciais

31/mar/05³
Total

Ordinárias

Preferenciais

Total

33.748.059

885.979

34.634.038

33.748.075

7.240.641

40.988.716

406.825

78.971

485.796

406.824

197.198

604.021

Membros da Diretoria²

-

139.950

139.950

-

129.950

129.950

Membros do Conselho Fiscal

-

1.071

1.071

-

1.071

1.071

Nota: ¹Ações detidas por membros do Conselho de Administração que não foram incluídas no grupo de Acionistas Controladores
²Ações detidas por membros da Diretoria que não foram incluídas no grupo de Acionistas Controladores e Conselho de Administração
³Quantidades em 2005 ajustadas retroativamente ao grupamento de ações na proporção de 1000:1 ação, ocorrido em agosto de 2005
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Posição acionária de acionistas com mais de 5% do capital da Companhia, de forma direta e
indireta, até o nível de pessoa física – Posição em 31/03/2006 (em unidades)

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A
Ordinárias
%
Preferenciais
%
32.646.696
66,04%
12
0,00%
Ultra S.A. Participações
Parth Investments Company¹
9.311.730
18,84%
1.396.759
4,38%
5.212.637
10,55%
1.011.888
3,17%
Monteiro Aranha S.A.²
6.617
0,01%
182.697
0,57%
Ações em tesouraria
0
0,00%
6.819.785
21,38%
Dodge & Cox, Inc.³
2.252.217
4,56%
22.484.371
70,50%
Outros
TOTAL
49.429.897
100,00%
31.895.512 100,00%
¹ Instituições sediadas no exterior
² Empresa de capital aberto com dados de participação acionária disponíveis para consulta pública
³ Instituição sediada no exterior, última informação disponível em 31/01/2006

Total
32.646.708
10.708.489
6.224.525
189.314
6.819.785
24.736.588
81.325.409

%
40,14%
13,17%
7,65%
0,23%
8,39%
30,42%
100,00%

ULTRA S.A. PARTICIPAÇÕES
Paulo Guilherme Aguiar Cunha
Ana Maria Villela Igel
Christy Participações Ltda.
Rogério Igel
Joyce Igel de Castro Andrade
Márcia Igel Joppert
Fábio Igel
Lucio de Castro Andrade Filho
Outros
TOTAL

Total
11.974.109
6.850.079
11.415.643
11.870.738
12.766.662
12.766.662
11.508.171
3.775.470
5.617.400
88.544.934

%
13,52%
7,74%
12,89%
13,41%
14,42%
14,42%
13,00%
4,26%
6,34%
100,00%

CHRISTY PARTICIPAÇÕES LTDA.
Maria da Conceição Coutinho Beltrão
Hélio Marcos Coutinho Beltrão
Cristiana Coutinho Beltrão
Maria Coutinho Beltrão
TOTAL
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Ordinárias
11.974.109
3.663.669
6.425.199
7.953.538
8.401.501
8.401.501
7.437.724
3.775.470
5.169.337
63.202.048

%
18,95%
5,80%
10,17%
12,58%
13,29%
13,29%
11,77%
5,97%
8,18%
100,00%

QUOTAS
3.066
1.906
1.906
1.906
8.784

%
34,90%
21,70%
21,70%
21,70%
100,00%

Preferenciais
3.186.410
4.990.444
3.917.200
4.365.161
4.365.161
4.070.447
448.063
25.342.886

%
0,00%
12,57%
19,69%
15,46%
17,22%
17,22%
16,06%
0,00%
1,78%
100,00%
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DIVISÃO GÁS
No ano de 2005 a Ultragaz concentrou investimentos no segmento granel de pequeno porte
(UltraSystem), na renovação de sua frota e na substituição de cilindros. Em 2006 estão previstos
R$ 90 milhões na continuidade dos investimentos em melhoria de qualidade e produtividade –
incluindo projetos de informática para suporte à otimização dos canais de venda – e em expansão
na distribuição à granel.

DIVISÃO QUÍMICA
Em 2005 a Oxiteno realizou investimentos na expansão da capacidade de produção de
especialidades químicas – com destaque para o início da construção da planta de álcoois graxos -,
na modernização de suas unidades industriais e em segurança, qualidade e meio ambiente. Para
2006, estão previstos R$ 238 milhões em investimentos na Oxiteno, que serão direcionados
principalmente, para a construção da nova planta de álcoois graxos, o aumento da capacidade de
produção de especialidades químicas, a ampliação da capacidade de produção de óxido de eteno,
e projetos de melhoria contínua em qualidade, segurança e meio-ambiente.

DIVISÃO TRANSPORTE
A Ultracargo concentrou os investimentos do ano de 2005 na conclusão do Terminal Intermodal de
Santos e na expansão da frota. Em 2006, os investimentos da Ultracargo, R$ 60 milhões previstos,
serão direcionados à expansão da capacidade de armazenagem e à expansão de sua frota.
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Ultragaz
A Ultragaz, assim como as demais distribuidoras de GLP, está sujeita às leis e regulamentos
federais, estaduais e municipais referentes à proteção do meio ambiente, saúde pública e
segurança do trabalho. Os principais órgãos regulatórios, em âmbito federal, são o CONAMA e o
MTE.
Em relação à legislação brasileira que trata da proteção do meio ambiente, as distribuidoras de
GLP são obrigadas a obter licenças junto aos órgãos ambientais competentes, além das emitidas
pelo corpo de bombeiros. Para tanto, devem comprovar que a operação, a manutenção e a
reforma de seus estabelecimentos estão de acordo com os padrões ambientais e de segurança, e,
ato contínuo, não são capazes de provocar a degradação ambiental. Ademais, existem
regulamentos que prescrevem padrões de procedimento para transporte, entrega e
armazenamento de GLP, bem como para teste e armazenamento dos cilindros de GLP. Sanções
de natureza administrativa e penal, tais como multas e revogação de licenças, poderão ser
aplicadas aos infratores das normas ambientais. Adicionalmente, as distribuidoras de GLP têm
responsabilidade civil objetiva por perdas e danos originados na esfera ambiental.
Em matéria de saúde pública e segurança do trabalho, as distribuidoras são obrigadas a elaborar,
anualmente, relatórios acerca de ocorrências acerca destas questões, para entrega às Secretarias
do Ministério do Trabalho em cada um dos Estados em que mantém atividades.
Adicionalmente, as distribuidoras de GLP estão sujeitas à legislação e fiscalização governamental
federal, estadual e municipal geralmente aplicáveis às empresas que realizam operações no Brasil,
incluindo leis trabalhistas, previdenciárias, de proteção ao consumidor, de valores mobiliários e
antitruste.
A Ultragaz foi a primeira empresa brasileira a assumir a responsabilidade pela segurança de seus
cilindros e a fomentar pela auto-regulamentação do setor de distribuição de gás. É, ainda, a única
distribuidora de GLP do Brasil certificada pela norma ISO (International Standards Organization),
de excelência em gestão pela qualidade.

Oxiteno
As empresas petroquímicas, incluindo a Oxiteno, estão sujeitas às leis e aos regulamentos
brasileiros federais, estaduais e municipais, que disciplinam a proteção ao meio ambiente, saúde
pública e segurança do trabalho. Os principais órgãos regulatórios, na esfera federal, são o
CONAMA e o MTE.
Em relação à legislação brasileira que trata da proteção do meio ambiente, as empresas
petroquímicas são obrigadas a obter licenças para suas instalações industriais junto aos órgãos
ambientais competentes, que podem, adicionalmente, prescrever condutas específicas como
condição para a regular execução de suas atividades. As indústrias petroquímicas devem
comprovar que a operação, a manutenção e a reforma de seus estabelecimentos estão de acordo
com os padrões ambientais e de segurança, e, ato contínuo, não são capazes de provocar a
degradação ambiental.
Os regulamentos ambientais aplicam-se, em particular, à emissão, ejeção e emanação de produtos
e subprodutos de sua atividade industrial, sob a forma sólida, líquida ou gasosa. As normas
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expedidas pelo CONAMA e pelas competentes autoridades estaduais também prescrevem
medidas de caráter preventivo, relacionadas com a adequação da empresa petroquímica às
exigências de controle de poluição ambiental e tratamento de resíduos. Adicionalmente, o
transporte e armazenamento dos produtos e suprimentos estão sujeitos a padrões específicos
voltados para a prevenção de descargas, vazamentos e outros acidentes.
Os regulamentos ambientais têm imposto padrões cada vez mais rigorosos, multas cada vez mais
altas e maior assunção de responsabilidades pelas empresas petroquímicas, além de implicar em
custos operacionais e investimentos cada vez maiores. Sanções de natureza civil, administrativa e
penal, incluindo multas e revogação de licenças, poderão ser aplicadas aos infratores das normas
ambientais. De acordo com a legislação pertinente, as empresas petroquímicas têm
responsabilidade civil objetiva por perdas e danos originados na esfera ambiental.
Em matéria de saúde pública e segurança do trabalho, as empresas petroquímicas são obrigadas
a elaborar, anualmente, relatórios sobre ocorrências relativas à área de saúde pública e segurança
do trabalho, para entrega às Secretarias do Ministério do Trabalho em cada um dos Estados em
que mantém atividades.
Adicionalmente, as empresas petroquímicas estão sujeitas à legislação e fiscalização
governamental federal, estadual e municipal geralmente aplicáveis às empresas que realizam
operações no Brasil, incluindo leis trabalhistas, previdenciárias, de proteção ao consumidor, de
valores mobiliários e antitruste.

Todas as unidades da Oxiteno estão sujeitas à legislação brasileira para proteção do meio
ambiente. A Oxiteno mantém um processo contínuo para o monitoramento e atendimento dos
requisitos da legislação federal, estadual e municipal das localidades em que desenvolve suas
atividades. De acordo com a legislação pertinente, a Oxiteno tem responsabilidade objetiva por
perdas e danos de caráter ambiental.
Cada uma das plantas da Oxiteno possui uma licença emitida pelas autoridades ambientais
estabelecidas. Estas licenças são válidas por um período fixo, devendo ser renovadas. As licenças
das plantas de Tremembé e Mauá possuem validade ilimitada. As condições das demais licenças
variam de acordo com a legislação aplicável e dos resultados obtidos durante o monitoramento dos
órgãos ambientais. Na Oxiteno todas as licenças necessárias estão dentro dos respectivos prazos
de validade.
Os resíduos e efluentes gerados pelas Unidades Industriais da Oxiteno são destinados de acordo
com a legislação vigente. Os efluentes líquidos são destinados e tratados em estações de
tratamento próprias ou pertencentes aos complexos petroquímicos onde mantemos nossas
atividades. Os resíduos sólidos são destinados, preferencialmente, para coprocessamento em
fornos de cimento; nas situações onde o coprocessamento não é recomendado, utilizam-se
métodos de incineração ou aterro em áreas próprias. A Oxiteno monitora periodicamente os locais
de disposição dos resíduos, não possuindo passivos ambientais significativos.
Os índices referentes aos tópicos de saúde e segurança são comparáveis aos internacionais,
possuindo atividades prioritárias dentro do nosso negócio e nos Planos de Ação dos próximos
anos.
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Em março de 2002, a Oxiteno obteve a certificação SA 8000, que estabelece requisitos para o
Sistema de Gestão da Qualidade Direcionada à Responsabilidade Social. Essa certificação aborda
diversos tópicos, incluindo: saúde, segurança, relações trabalhistas e atendimento à legislação
vigente.
Além dos requisitos legais, a Oxiteno se propõe a atender, voluntariamente, diversos outros
requisitos, entre eles, podemos citar os relacionados ao Programa Atuação Responsável, mantido
pela ABIQUIM, que estabelece padrões internacionais de proteção ao meio ambiente e à saúde do
trabalho bem como práticas de segurança para fabricantes de produtos químicos.

Ultracargo
A Ultracargo está sujeita às leis e regulamentos federais e estaduais brasileiros atinentes à
proteção do meio ambiente. Em conformidade com a regulamentação específica, suas atividades
devem ser certificadas por meio de licença emitida pelo órgão ambiental competente. Sanções
penais e administrativas, tais como multas e revogação de licenças, poderão ser aplicadas nos
casos de infrações das normas ambientais. Independentemente dessas penalidades, a
transportadoras têm responsabilidade civil objetiva por perdas e danos de caráter ambiental.

A Ultracargo está sujeita também à regulamentação específica que se aplica às atividades de
transporte de produtos perigosos, principalmente ao Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de
1988, e à Portaria nº 204, de 25 de maio de 1997, do Ministério dos Transportes. De acordo com
esta regulamentação, veículos que transportam produtos considerados perigosos devem conter
clara indicação sobre o tipo de produto que está sendo transportado, bem como símbolos que o
identificam como inflamável. Estes veículos estão sujeitos, ainda, a inspeções, a cada três anos,
do INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, as quais têm
por fim atestar o cumprimento da competente legislação pelas sociedades que atuam no setor.
Adicionalmente, esta regulamentação contém disposições específicas sobre o estacionamento,
itinerário, documentação e procedimentos de emergência. A não observância da legislação em
questão sujeita o infrator a multas e cancelamento da autorização para transportar produtos
perigosos.
A Ultracargo foi recertificada, em 2005, pelo SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Segurança,
Saúde, Meio Ambiente e Qualidade), concedida pela ABIQUIM, mantendo-se como a primeira
empresa brasileira do setor recertificada por essa norma de qualidade. O sistema tem o objetivo de
assegurar que os prestadores de serviço desse segmento atendam aos padrões técnicos
determinados pela indústria química, de forma a reduzir os riscos nas operações de transporte e
distribuição. Além disso, todas as unidades adaptaram seu Sistema de Gestão de Qualidade para
a ISO 9001:2000, em um processo baseado na melhoria contínua e no atendimento às
necessidades específicas dos clientes. Em 2004 o Terminal Intermodal de Paulínia (TIP) obteve a
certificação ISO 14000.
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01.01 - IDENTIFICAÇÃO
1 - CÓDIGO CVM

2 - DENOMINAÇÃO SOCIAL

3 - CNPJ

01846-5

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

16.01 - AÇÕES JUDICIAIS COM VALOR SUPERIOR A 5% DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU DO LUCRO LÍQUIDO
1 - ITEM 2 - DESCRIÇÃO

3 - % PATRIM. 4 - % LUCRO
LÍQUIDO

5 - PROVISÃO 6 - VL.PROVISIONADO 7 - VL. TOTAL AÇÕES

LÍQUIDO

(Reais Mil)

(Reais Mil)

8 - OBSERVAÇÃO

01

TRABALHISTA

0,00

0,00

02

FISCAL/TRIBUTÁRIA

5,07

30,34

03

OUTRAS

2,21

13,25
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em regra, a Companhia e suas Subisidiárias realizam entre si operações financeiras e comerciais, em
condições usualmente praticadas no mercado.

Operações de Natureza Comercial
Transultra, Ultragaz e Oxiteno
A Transultra presta serviços de transporte à Ultragaz e à Oxiteno, em bases estritamente comerciais. Os
pagamentos efetuados pela Ultragaz e pela Oxiteno à Transultra, em contrapartida à prestação destes serviços,
montaram, em 2005, a R$ 31,8 milhões e R$ 10,8 milhões, respectivamente.
Tequimar e Oxiteno
O Tequimar loca à Oxiteno capacidade de armazenamento para seus produtos químicos e petroquímicos, em
bases estritamente comerciais. Em 2005, os pagamentos efetuados pela Oxiteno à Tequimar, relacionados
com a capacidade de armazenamento locada, perfizeram R$ 9,3 milhões.
Utingás e Ultragaz
O estatuto social da Utingás permite que seus acionistas utilizem uma parcela de sua capacidade total de
armazenamento, proporcionalmente às respectivas participações acionárias. Por conseguinte, a Ultragaz,
detentora de 56% do capital social da Utingás, tem o direito de utilizar até 4,2 mil toneladas da capacidade de
armazenamento de GLP da Utingás. A Ultragaz pagou à Utingás, em decorrência da utilização da sua
capacidade de armazenamento, R$ 2,8 milhões, em 2005.
Imaven e nossas Subsidiárias
A Imaven tem como única atividade social a locação de espaços no edifício sede da Companhia de sua
propriedade, localizado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Cada uma de nossas Subsidiárias loca
salas de escritório neste imóvel, em bases estritamente comerciais. O valor total dos aluguéis recebidos pela
Imaven em virtude de referidas locações foi de R$ 6,7 milhões, em 2005.
Companhia e Subsidiárias
Em 31 de dezembro de 2005, éramos garantidores de, aproximadamente, R$1.017,9 milhões de dívidas
contraídas por nossas Subsidiárias.
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SOCIEDADES RELACIONADAS
Controladora
Mútuo
Ativo Passivo
Ultracargo - Operações Logísticas e Participações Ltda.
Transultra - Armazenamento e Transporte Especializado Ltda.
Oxiteno S.A. - Indústria e Comércio
Oxiteno Nordeste S.A. - Indústria e Comércio
Ultragaz Participações Ltda.
Companhia Ultragaz S.A.
Imaven Imóveis e Agropecuária Ltda.
Melamina Ultra S.A. Indústria Química
Total em 31 de dezembro de 2005

164
1.355
9.951
2.939
14.409

348.105
33.000
22.658
467
404.230

Total em 31 de dezembro de 2004

51.545

420.710

Consolidado
Mútuo
Ativo Passivo
Química da Bahia Indústria e Comércio S.A.
Serma Associação dos Usuários de Equipamentos de Processamentos de
Dados e Serviços Correlatos
Plenogás - Distribuidora de Gás S.A.
Outras sociedades relacionadas
Total em 31 de dezembro de 2005

-

3.921

3.687
19
3.706

871
257
5.049

Total em 31 de dezembro de 2004

3.136

8.790

Consolidado
Operações comerciais
A receber A pagar
Petroquímica União S.A.
Oxicap Indústria de Gases Ltda.
Liquigás Distribuidora S.A.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Copagaz Distribuidora de Gás Ltda.
Braskem S.A.
SHV Gás Brasil Ltda.
Outras sociedades relacionadas
Total em 31 de dezembro de 2005

132
2.100
48
20
35
2.335

5.110
718
20.936
26.764

Total em 31 de dezembro de 2004

1.518

41.811
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Consolidado
Transações
Resultado
Vendas Compras financeiro
Química da Bahia Indústria e Comércio S.A.
Petroquímica União S.A.
Oxicap Indústria de Gases Ltda.
Liquigás Distribuidora S.A.
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Copagaz Distribuidora de Gás Ltda.
Braskem S.A.
SHV Gás Brasil Ltda.
Outras sociedades relacionadas
Total em 31 de dezembro de 2005

2.868
22
680
78.496
197
428
82.691

128.869
8.260
2.015.541
624.950
2.777.620

(30)
(30)

Total em 31 de dezembro de 2004

98.301

2.805.938

(524)

O saldo de mútuo com a Química da Bahia Indústria e Comércio S.A. é atualizado com base na variação
da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. Os demais mútuos não estão sujeitos à incidência de encargos
financeiros. As transações comerciais de compra e venda referem-se, substancialmente, à aquisição de
matéria-prima, insumos e serviços de transporte e armazenagem, efetuadas com base em preços e
condições usuais de mercado.
O mútuo com a controlada Ultracargo - Operações Logísticas e Participações Ltda. decorre,
substancialmente, da venda de ações de emissão da Oxiteno S.A. - Indústria e Comércio para a
Sociedade, realizado para evitar a participação recíproca decorrente de reorganização societária
realizada em 2002.
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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 33.256.439/0001-39

NI RE 35.300.109.724

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Objeto e Duração
Art. 1º A companhia é uma sociedade de capital autorizado, denominada ULTRAPAR
PARTICIPAÇÕES S.A.
Art. 2º

A sede social é na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Luiz Antonio,

nº 1343 - 9º andar.
Art. 3º

A Companhia tem por objeto a aplicação de capitais próprios no

comércio, na indústria, e na agricultura e em empresas de prestação de serviços,
mediante a subscrição ou aquisição de ações ou quotas de sociedades.
Art. 4º

O prazo de duração da companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
Capital e Ações

Art. 5º O

cap it al

so ci al, subscri t o e i nt e g ral izado, é de R$946.034.662,97

(novecentos e quarenta e seis milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais
e noventa e sete centavos), di v id ido em 8 1 .32 5. 40 9 (oit e nt a e um m il hõe s,
t re ze nt o s e v int e e cinco m i l, quat ro cent os e no v e ) açõ es sem v alo r
nom ina l, t oda s no m ina t iv a s, se ndo 4 9.4 2 9.8 97 (qua rent a e nov e m il hõe s,
quat ro cent os e v i nt e e nov e m il , o it ocent o s e nov ent a e set e) açõ es
or dinária s e 31 .89 5 .51 2 (t ri nt a e um m i lhõ es, oi t oce nt o s e nov ent a e ci nco
m il, quinhent os e doze) , açõ es pr efere nciai s escri t ura is.
§ 1º - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, independentemente de
reforma estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, até que este atinja
R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), mediante a emissão de
ações ordinárias ou preferenciais, sem guardar a proporção existente, observado o limite
de 2/3 (dois terços) de ações preferenciais, do total das ações emitidas.
§ 2º – Os aumentos de capital para integralização em bens serão submetidos à
deliberação da Assembléia Geral.
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§ 3º - A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído o direito de
preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de
subscrição,

cuja colocação seja feita mediante venda em bolsas de valores ou por

subscrição pública.
Art . 6º As açõe s p refe renciai s são e scrit urais e serão ma nt id as em co nt a d e
de pósi t o em inst it uiçã o financei ra, e m nom e d e seus t it ulare s, sem em issã o
de ce rt ificado s.
P arág r afo Ú ni co - O cust o do se rv i ço de t ra nsfer ência, av e rbação e
em issã o d e cert i fica do das açõ es ordi nári as, assim com o o

do serv iço

re lat iv o às ações cust od iad as po derá ser d ebi t ado ao a cio nist a .
Art. 7º A companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá adquirir as
próprias ações para permanência em tesouraria ou cancelamento, até o montante do
saldo de lucro e de reservas, exceto a legal, sem diminuição do capital social, observada
a legislação em vigor.
Art. 8º A companhia poderá outorgar opções de compra de ações a favor de seus
administradores e empregados, nos termos do plano de outorga de opção de compra de
ações, aprovado pela Assembléia Geral,

podendo

essa

opção ser estendida aos

administradores e funcionários das empresas por ela controladas, direta ou indiretamente.
Art . 9º É facult a da, o bserv ad os os l im it es l eg ai s, a criação de nov a s cla sses
de açõ es pre fere nci ais o u aume nt o das ex ist e nt e s, sem g ua rdar p ropo rçã o
co m as de ma is esp éci es e cla sses.
Art . 1 0 C ada a ção o rdinária d á d irei t o a um v ot o nas deli ber açõ es d as
Asse mbl éi as G erai s.
Art .

11

A

or dinária s

Assem blé ia
em

G er al

pre fere nciais,

po derá
a

aut o rizar

p edi do

de

a

conv e rsão

a cio ni st a ,

de

açõ es

re spei t ada

a

pro por cio nal ida de p rev ist a e m lei .
Art .

12

po ssuem

As

a çõe s

prefe rencia is

são

inco nv ersív ei s

em

o rdinári as,

nã o

di reit o de v ot o e co nfe rem a seus t it ul ares o dir eit o a div id end os

e b oni ficaçõ es ig uais ao s que v enha m a se r at rib uíd os às ações o rdinária ,
be m com o p riori dad e no ree mb olso de capi t al, se m p rêm io , na liq uid açã o
da co mpa nhia.
CAPÍTULO III
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Assembléias Gerais
Art. 13 A Assembléia Geral será co nv o cad a p elo C o nsel ho de Adm inist ra ção,
ordinariamente, dent ro d os qua t ro pri me iro s m ese s após o encerra me nt o d o
ex e rcício

so cia l

e,

ex t ra ordi nari am ent e,

sem pre

que

os

int e resse s

da

socied ade o e xi g ire m.
§ 1º - P ara t om ar pa rt e na Assem bl éia G eral , os a cio nist a s dev erã o
co m prov ar e ssa
de pósi t o,

qua lid ade , me dia nt e a

ex pe dido

pel a

inst i t uição

ex ibi ção do com pro v ant e d e

fi nance ira

de posi t ária

pre fere nciais e scrit urai s e , no caso d as açõ es ord iná rias, p ela

d as

açõ es

v eri ficaçã o

do li v ro de reg i st r o de ações nom inat iv as .
§ 2º

- O a cio ni st a po derá ser re pre se nt ad o na Asse mb léi a G era l po r

pro curado r

const i t uíd o

há

me no s

de

um

ano ,

q ue

sej a

a cio nist a ,

ad mi nist ra dor da co mp anhia, ad v og ado ou a dm ini st rado r de fund os d e
inv e st im ent os, que r epre sent e os cond ôm inos.
Art. 14 As Assembléias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei, instalar-se-ão, em
primeira convocação, com a presença de acionistas que representem

a maioria do

capital social com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número.
Art. 15 As Assembléias serão dirigidas por uma mesa composta de um Presidente e um ou
mais secretários, escolhidos pelos acionistas presentes.
CAPÍTULO IV
Administração
Normas Gerais
Art. 16 A companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma
Diretoria.
§ 1º - O prazo de gestão dos administradores, que continuarão no exercício dos cargos
até eleição e posse de seus substitutos, será de 01 (um) ano, permitida a reeleição.
§ 2º - A investidura dos administradores, que independerá de caução, dar-se-á pela
assinatura de termo de posse.
§ 3º - A remuneração dos administradores será fixada pela Assembléia Geral que os
eleger, podendo ser revista em qualquer outra.
CAPÍTULO V
Conselho de Administração
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Art. 17 O Conselho de Administração será composto de 04 (quatro) a 07 (sete) membros,
acionistas da companhia, eleitos pela Assembléia Geral e por ela destituíveis a qualquer
tempo.
§ 1 º - O Conselho de Administração elegerá, entre seus membros, o seu Presidente e o
Vice-Presidente, que o substituirá em sua falta ou ausências ocasionais.
§ 2 º - 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
na

legislação

base

societária. O prazo de validade da procuração será, pelo menos, igual

ao da prescrição legal da ação (art. 287, II, b, da Lei nº 6.404/76)
Art. 18 O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada três
meses e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente ou por
quaisquer 02 (dois) Conselheiros.
Art. 19 A reunião do Conselho de Administração instalar-se-á com a presença de, pelo
menos, três 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. Os Conselheiros
temporariamente impedidos ou ausentes, poderão fazer-se representar na votação,
mediante indicação escrita, por outro Conselheiro. Poderão ainda os Conselheiros
ausentes manifestar o seu voto por carta, telegrama ou fac-símile, nas reuniões em que
haja o “quorum” de presença estabelecido neste artigo.
Parágrafo Único – Em caso de vaga no Conselho de Administração, o cargo será
preenchido na primeira Assembléia Geral que se realizar após a constatação da vaga.
Art. 20

Compete ao Conselho de Administração:

a) fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
b) convocar as Assembléias Gerais;
c) eleger e destituir os Diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições e os honorários
individuais, quando a Assembléia Geral dispuser sobre a remuneração de forma global;
d) escolher dentre os seus membros, o Diretor Presidente;
e) aprovar o aumento do capital subscrito e a forma de sua realização, até o limite do
capital autorizado;
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f) propor à Assembléia Geral a destinação do saldo do lucro líquido ajustado do exercício,
a que se refere a letra “c”, do art. 35 deste estatuto;
g) 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 e
sobre quaisquer outros atos;
h) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
i) aprovar a distribuição de dividendos semestrais e intermediários.
j) aprovar a participação em outras Sociedades;
k) propor à Assembléia Geral a dissolução da companhia, fusão ou incorporação sob
qualquer modalidade;
l) escolher e destituir os Auditores Independentes conforme indicação do Comitê de
Auditoria;”
m) deliberar sobre quaisquer matérias não reguladas neste estatuto, resolvendo os casos
omissos;
n) designar entre os Diretores, aquele que exercerá as funções de Diretor de Relações
com Investidores.
o) outorgar opções de compra de ações a administradores e empregados, em posição
de comando da companhia e de suas controladas, sem direito de preferência aos
acionistas, de acordo com o parágrafo 3º, do art. 171, da Lei 6.404/76, bem como criar
um Comitê de Implantação e Administração do Plano de Outorga de Opção de Compra
de Ações, a que se refere o art. 8º deste Estatuto.

O Comitê de Implantação e

Administração do Plano, aqui mencionado, será composto por pessoas designadas pelo
próprio Conselho de Administração, que também definirá as demais condições que
regerão o funcionamento do mesmo.
Art. 21 Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
a) convocar a Assembléia 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.
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Art. 22 Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente, em suas ausências e
impedimentos ocasionais e, em caso de vaga, substituí-lo até a data de realização da
próxima Assembléia Geral, que elegerá o novo titular.
CAPÍTULO VI
Diretoria
Art. 23 A Diretoria será composta de 04 (quatro) a 06 (seis) diretores, acionistas ou não,
residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, um dos quais será o Diretor
Presidente, outro o Diretor Vice-Presidente e os demais Diretores, observado o disposto na
letra "n", do artigo 20, deste estatuto, não terão designação específica. As decisões da
Diretoria serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente, além de seu voto,
o de desempate.
Parágrafo Único – O Conselho de Administração elegerá entre os membros da Diretoria,
o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente. Ao Diretor Vice-Presidente caberá substituir
o Presidente em suas faltas e impedimentos ocasionais, cabendo a ele, ainda, a
execução de tarefas específicas que lhe forem atribuídas, quando de sua indicação.
Art. 24 A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da sociedade o exigirem e suas
decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quorum de instalação
de metade dos membros eleitos.
Art. 25

Competirá à Diretoria a prática dos atos necessários ao funcionamento regular

da companhia e a gestão dos negócios sociais, observadas as atribuições e 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 – Será necessária a aprovação prévia do Conselho de Administração para a prática
de atos que importem adquirir, alienar, permutar e onerar bens imóveis, dar garantias
reais e fidejussórias, contrair empréstimos ou renunciar a direitos, cujo valor exceda a 3%
(três por cento) do patrimônio líquido da companhia.
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§ 4º - 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.
Art. 26 Compete ao Diretor Presidente:
a) dirigir, orientar e coordenar as atividades da companhia;
b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
c) representar a companhia em juízo, ativa ou passivamente.
Art. 27 Compete ao Diretor Vice-Presidente, quando eleito, cooperar com o Diretor
Presidente no desempenho de suas atribuições.
Art. 28 Ao Diretor de Relações com Investidores compete representar a companhia
perante os órgãos de controle e demais instituições que atuam no mercado de capitais,
além de exercer as atribuições que lhe forem cometidas pelo Conselho de Administração.
Art. 29 Os diretores sem denominação específica, além de suas atribuições estatutárias,
desempenharão os misteres que lhes forem cometidos pelo Conselho de Administração.
Art. 30 Compete a dois diretores, agindo sempre em conjunto:
a) a representação da companhia, perante terceiros, ressalvado o disposto na letra “c”
do artigo 26, supra;
b) a prática de todos os demais atos previstos no artigo 25, supra.
Art. 31 Os diretores se substituirão reciprocamente, observado seguinte:
a) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 (sessenta) dias,
o Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente, quando designado, e
este será substituído por um dos membros da Diretoria, previamente designado pelo
Diretor Presidente.
b) em caso de vaga de Diretor poderá ser ele substituído, até a próxima reunião do
Conselho de Administração, pelo diretor apontado pelo Diretor Presidente.
c) O preenchimento temporário dos demais cargos da Diretoria, por decisão do Diretor
Presidente, será facultativo.
CAPÍTULO VII
Conselho Fiscal
Art. 32 - A Companhia terá um Conselho Fiscal permanente, composto por no mínimo três
e no máximo cinco membros e igual número de suplentes com as atribuições,
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competência e remuneração previstos em lei, com mandato de 01 (um) ano, admitida a
reeleição.
§

1º

–

O

Conselho

Fiscal

reunir-se-á

ordinariamente

a

cada

trimestre

e,

extraordinariamente, sempre que necessário, lavrando-se atas dessas reuniões em livro
próprio.
§ 2o – Serão aplicáveis aos seus membros as mesmas obrigações e vedações impostas
pela lei e por este Estatuto aos administradores da Companhia.
Art. 33 – O Conselho Fiscal exercerá, além das atividades previstas na legislação brasileira,
as funções de Comitê de Auditoria nos termos previstos no Sarbanes- Oxley Act.
Parágrafo Único – Para o pleno exercício das funções no Comitê de Auditoria deverão ser
observadas os requisitos previstos nas legislações aplicáveis, o disposto neste Estatuto e no
Regulamento do Conselho Fiscal, o qual estabelecerá suas competências e as regras de
seu funcionamento.
CAPÍTULO VIII
Exercício Social
Art. 34 O exercício social tem início em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro de
cada ano.
Art. 35 Levantado o balanço patrimonial e elaborada 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% (cinqüenta por cento) para pagamento de dividendo obrigatório aos acionistas,
compensados os dividendos semestrais e intermediários que tenham sido declarados;
c) o saldo terá a destinação que for deliberada pela Assembléia 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 Assembléia Geral Ordinária, declarar
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros
existentes no último balanço anual ou semestral.
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§ 2º - Prescrevem em favor da companhia os dividendos não reclamados em 03 anos, a
contar da data em que tenham sido colocados à disposição dos acionistas.
Art. 36

A Assembléia Geral poderá atribuir aos administradores participação nos

resultados do exercício.
CAPÍTULO IX
Disposições Gerais
Art. 37 A companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à
Assembléia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o
Conselho Fiscal que funcionará durante o seu processamento.
Art. 38

As atas de Assembléias Gerais, assim como as de reuniões do Conselho de

Administração e da Diretoria, serão
assinadas

pelos

presentes,

para

emitidas mecanicamente, em folhas soltas e

posterior

encadernação.

Quando

contiverem

deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, serão arquivadas no Registro
do Comércio e publicadas.
Art. 39 A transferência, direta ou indireta, do controle da companhia fica subordinada à
condição suspensiva do adquirente fazer oferta pública de aquisição da totalidade das
ações em circulação, ordinárias e preferenciais, pertencentes aos demais acionistas, por
preço e condições de pagamento iguais aos que tenham sido ajustados com os
integrantes do bloco de controle.
Parágrafo único: O Acordo dos Acionistas controladores da Companhia, de Ultra S.A.
Participações, de Avaré Participações S.A. e de Igel Participações S.A., firmado em 22 de
março de 2000 e arquivado na sede social da Companhia, contém normas
complementares sobre o procedimento a ser seguido em caso de transferência do
controle da companhia.
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Conselho de Administração
O Conselho de Administração é responsável pelas diretrizes gerais da Ultrapar, incluindo
eleição da Diretoria e fiscalização de sua gestão, deliberação sobre aumentos do capital social até
o limite do capital autorizado, distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio,
realização de investimentos, proposta à Assembléia Geral de dissolução ou incorporação e
nomeação dos Auditores Independentes.
O quadro a seguir indica os nomes dos nossos Conselheiros, eleitos em Assembléia Geral
Ordinária de 27 de abril de 2006.
Nome

Cargo

Conselho de Administração
Paulo Guilherme Aguiar Cunha
Lucio de Castro Andrade Filho
Ana Maria Levy Villela Igel
Renato Ochman
Nildemar Secches
Paulo Vieira Belotti
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Presidente do Conselho
Vice-Presidente do Conselho
Conselheira
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro
Conselheiro

Tempo na
Companhia

Data de
Nascimento

38
28
8
5
4
8
3

01/03/1940
01/04/1945
22/09/1942
21/02/1960
24/11/1942
01/05/1932
24/02/1942

O Conselho de Administração reúne-se trimestralmente, em caráter ordinário, e também
sempre que convocado pelo presidente ou por quaisquer dois conselheiros. As reuniões do
Conselho de Administração exigem quórum de no mínimo três membros, um dos quais deverá ser
o Presidente ou o Vice-Presidente do Conselho. Durante o ano de 2005 foram realizadas 14
reuniões do Conselho de Administração.
Os membros do Conselho de Administração são eleitos pelos acionistas detentores de
ações ordinárias, para mandato de um ano, podendo ser reeleitos. De acordo com a Lei
10.303/2001, datada de 31 de outubro de 2001, os acionistas minoritários detentores de ações que
representem, pelo menos, 15% do total das ações com direito a voto, têm o direito de eleger um
membro do Conselho de Administração. Os acionistas preferencialistas e os acionistas minoritários
detentores de ações com direito a voto que não representarem o percentual exigido para que
tenham o direito a eleger um membro do Conselho de Administração, na forma descrita
anteriormente, poderão agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro do Conselho
de Administração, sendo necessário, nesse caso, o percentual mínimo de 10% do capital total. Os
acionistas detentores de ações preferenciais, até a Assembléia Geral Ordinária de 2005, têm o
direito de escolher um conselheiro a partir de uma lista tríplice elaborada pelo acionista controlador
e, a partir da Assembléia Geral Ordinária de 2006, a escolha desse Conselheiro será livre. Em
2002, estendemos aos acionistas minoritários o direito de elegerem um membro de nosso
Conselho de Administração, uma mudança na governança corporativa que as empresas brasileiras
não necessitam cumprir até 2006. O Sr. Nildemar Secches foi eleito como representante dos
acionistas minoritários em abril de 2002 e reeleito em 2003 e em 2004. Em 2005, apesar de
nossos acionistas minoritários não possuírem ações de nossa emissão que correspondessem ao
percentual mínimo exigido para a eleição de um membro de nosso Conselho de Administração, o
Sr. Secches foi reeleito pela Ultra S.A.

19/05/2006 08:57:38

Pág:

150

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais

Data-Base - 31/12/2005

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA

Conselho Fiscal
Nos termos da Lei das Sociedades Anônimas Brasileira, não estamos obrigados a manter
Conselho Fiscal permanente. Entretanto, de acordo com a Instrução da CVM nº 324 de 19 de
janeiro de 2000, acionistas que detenham 2% das ações com direito a voto ou 1% das ações sem
direito a voto têm o direito de solicitar a instalação de um Conselho Fiscal. A responsabilidade
primordial do Conselho Fiscal, uma vez instalado, é de examinar as demonstrações financeiras
consolidadas e reportá-las aos acionistas de forma independente da Administração e dos Auditores
Independentes.
Em 20 de julho de 2005, em Assembléia Geral Extraordinária, os acionistas da Ultrapar
aprovaram a adoção do Conselho Fiscal permanente, o qual exerce, além das funções previstas
na legislação brasileira, as funções do Comitê de Auditoria, conforme requerido pela Securities and
Exchange Comission - SEC (órgão regulamentador do mercado de capitais norte americano), nos
termos previstos no Sarbanes-Oxley Act.

Código de Ética
Em abril de 2004, adotamos um código de ética que se aplica aos membros a todos os
funcionários da companhia. O objetivo deste código é (i) reduzir a subjetividade das interpretações
pessoais sobre princípios éticos; (ii) formalizar e institucionalizar uma referência para a conduta
profissional dos empregados da Companhia, incluindo a administração ética de conflitos de
interesse reais ou aparentes, tornando-se um padrão para o relacionamento interno e externo da
Companhia com os seus públicos de interesse, quais sejam: acionistas, clientes, empregados,
sindicatos, parceiros, fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, sociedade, governo e
as comunidades onde atua e; (iii) garantir que as preocupações diárias com a eficiência,
competitividade e lucratividade incluam o comportamento ético.

Novo acordo de acionistas da Ultra S.A
Os acionistas de Ultra S.A, controladora da Ultrapar, assinaram em 22 de setembro de 2004,
um novo acordo de acionistas visando, fundamentalmente, a manutenção de um bloco de controle
definido e estável na Ultrapar, a continuidade do processo de administração profissional e o
aprimoramento dos seus princípios de governança corporativa. O Acordo de Acionistas 2004
estabelece, entre outros, (i) princípios para decisões, e (ii) mecanismos de liquidez para ações de
Ultra S.A. O prazo de vigência deste acordo é de cinco anos a contar de 16 de dezembro de 2004.

Acordo de Acionistas – Direito de Tag Along
Em 22 de março de 2000, nossos acionistas controladores celebraram um acordo de acionistas
garantindo tratamento equitativo a todos os acionistas minoritários na hipótese de transferência do
nosso controle. Nos termos desse acordo, a transferência de controle por parte dos acionistas
controladores, direta ou indireta, será efetuada apenas se o adquirente promover uma oferta pública
com o fim de comprar as ações dos acionistas minoritários, tanto ordinários quanto preferencialistas
(Direito de Tag Along). Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18/05/2004, os acionistas da
Ultrapar aprovaram a inclusão do Direito de Tag Along em estatuto, aperfeiçoando o direito já
concedido no acordo de acionistas.
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Transações com Partes Relacionadas
Nenhum dos membros de nosso conselho de administração ou executivos ou seus familiares
próximos possuem qualquer participação direta em quaisquer transações efetuadas em nossa
companhia, ou significantes aos nossos negócios.
Empréstimos intragrupo são efetuados em bases regulares entre a Ultrapar e suas
controladas e coligadas.
A Transultra presta serviços de transporte à Ultragaz e à Oxiteno, e o Tequimar loca
capacidade de armazenamento para químicos e petroquímicos à Oxiteno, em termos estritamente
comerciais.

Adesão ao Nível 1 de Governança Corporativa
A Ultrapar Participações S.A. ingressou em 27 de outubro de 2005 no Nível 1 de
Governança Corporativa da Bovespa. Com a adesão, a empresa, que já participava do ITAG
(Índice de Ações com Tag Along Diferenciado), passa a compor também o portfólio do IGC (Índice
de Governança Corporativa), que reúne as companhias do Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado.

Relacionamento com Auditor Independente
Nossa conduta junto aos auditores independentes, no que diz respeito à contratação de
serviços não relacionados à auditoria externa, se substancia nos princípios que preservam a
independência do auditor. Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2005, 2004 e 2003, a
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes atuou como nosso auditor independente. No
exercício de 2005 contratamos junto a estes auditores outros trabalhos não diretamente vinculados
à auditoria das demonstrações financeiras, representados basicamente por consultas sobre
matérias fiscais e societárias que não afetam a independência dos auditores, onde o valor total
pago não excedeu a 5% do total dos honorários relativos aos serviços de auditoria externa.
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Ultrapar Participações S.A.
CÓDIGO DE ÉTICA
Adotado em abril de 2004

Este Código de Ética define os princípios aos quais Diretores, Executivos e certos empregados da
Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) e suas subsidiárias (conjuntamente denominadas
“Companhia”) deverão aderir e instituir como referência de comportamento.
Objetivos do Código de Ética
Reduzir a subjetividade das interpretações pessoais sobre princípios éticos.
Formalizar e institucionalizar uma referência para a conduta profissional dos empregados da
Companhia, incluindo a administração ética de conflitos de interesse reais ou aparentes, tornandose um padrão para o relacionamento interno e externo da Companhia com os seus públicos de
interesse, quais sejam: acionistas, clientes, empregados, sindicatos, parceiros, fornecedores,
prestadores de serviços, concorrentes, sociedade, governo e as comunidades onde atua.
Garantir que as preocupações diárias com a eficiência, competitividade e lucratividade incluam o
comportamento ético.
Abrangência
Este Código se aplica aos membros (i) do Conselho de Administração, (ii) da Diretoria Executiva
(incluindo o Presidente e o Diretor Financeiro), (iii) do Conselho Fiscal da Ultrapar, quando
instalado, (iv) do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva de suas subsidiárias e (v)
dos demais órgãos da Companhia com funções técnicas ou consultivas que sejam diretamente
subordinados ao Conselho de Administração, à Diretoria Executiva ou ao Conselho Fiscal da
Ultrapar, todos aqui denominados “Profissional”.
Princípios Éticos
No exercício de seu cargo ou função, cada Profissional deverá:
Manter uma postura de honestidade, integridade, respeito, lealdade, eficiência, transparência e
imparcialidade, que deverá orientar sua relação com a Companhia e seus públicos de interesse;
Não participar em transações e atividades que possam comprometer sua integridade profissional
ou desabonar a sua imagem pública, bem como a imagem da Ultrapar;
Exercer suas atividades profissionais com competência e diligência, buscando o aprimoramento
técnico e a atualização permanente, devendo encorajar todos os envolvidos a adotar tal conduta;
Ser estritamente profissional e imparcial no tratamento com o público;
Trabalhar na busca da maximização do valor da Companhia.

Práticas do Trabalho
No relacionamento com colegas e outros Profissionais, cada Profissional deverá:

19/05/2006 08:57:38

Pág:

153

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
IAN - Informações Anuais

Data-Base - 31/12/2005

01846-5 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

33.256.439/0001-39

20.00 - INFORMAÇÕES SOBRE GOVERNANÇA CORPORATIVA
Utilizar qualificações (por exemplo, formação educacional, experiência e competência) como base
para as decisões que afetem empregados e candidatos;
Não utilizar o poder inerente ao cargo ou função na obtenção de favores ou serviços pessoais de
subordinados;
Promover uma cultura, através de liderança, na qual a conduta pautada por princípios éticos seja
reconhecida, valorizada e tomada como exemplo por todos os empregados.
Observância da Legislação
Cada Profissional deverá:
Obedecer às leis e regulamentos aplicáveis aos negócios da Companhia e às práticas comerciais
vigentes;
Respeitar os princípios contábeis, as leis e os regulamentos para contabilizar transações e emitir
relatórios financeiros precisos que reflitam a realidade da Companhia.
Garantia da Qualidade e do Bom Uso da Informação
Cada Profissional deverá:
Empregar diligência para que os processos internos passem por rigorosos controles que
assegurem o registro preciso das operações da Companhia, garantindo que as decisões da
administração da Companhia sejam baseadas em análises econômicas sólidas e que os ativos
físicos e financeiros da companhia e suas subsidiárias estejam eficiente e eficazmente
empregados;
Manter a confidencialidade quanto às informações e atividades referentes ao trabalho realizado na
área onde atua, sendo vedada a utilização desses dados em benefício de interesses particulares
ou de terceiros;
Zelar pela veracidade das informações veiculadas interna ou externamente pela Companhia,
visando uma relação de respeito e transparência com seus públicos de interesse;
Zelar para que todos os relatórios e documentos arquivados ou enviados à Comissão de Valores
Mobiliários, Securities and Exchange Comission (“SEC”) dos Estados Unidos ou qualquer outra
autoridade pública regulatória ou qualquer outra comunicação pública seja completa, precisa,
compreensível e que seja enviada com a abrangência e a velocidade apropriadas;
Zelar para que todos os registros contábeis sejam precisos, completos, verdadeiros e feitos com
suficiente nível de detalhe, sendo devidamente lançados nos livros oficiais da Companhia. Os
registros contábeis deverão ser suportados por documentação idônea, de acordo com normas
internas da Companhia, legislações pertinentes e princípios contábeis geralmente aceitos, de
forma a permitir a preparação de demonstrações financeiras fidedignas.
Uso e divulgação de informação que não seja pública
Cada Profissional que possuir acesso a qualquer informação relevante sobre Ultrapar que ainda
não tenha sido divulgada ao público em geral deverá:
Manter a confidencialidade dessa informação, exceto quando a divulgação for autorizada ou
exigida por lei;
Abster-se de comprar ou vender ação de outra companhia utilizando-se de informação que não
seja pública obtida no desempenho de suas funções na Companhia e de fornecer tal informação a
terceiros;
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Aderir à Política de Fato Relevante da Ultrapar, que estabelece condutas a serem seguidas com
relação à divulgação de informações referentes a Ato ou Fato Relevante e negociação de Valores
Mobiliários de emissão da Ultrapar.
Conflito de Interesse
Cada Profissional tem a obrigação de agir de maneira ética e honesta, e de conduzir suas
atividades profissionais de acordo com os interesses da Companhia.
Cada profissional deve se preocupar em evitar situações que representem conflito atual ou
potencial entre os seus interesses pessoais e os interesses da Companhia.
Cada Profissional deverá:
Recusar, no exercício de suas atividades profissionais, qualquer tipo de ajuda financeira,
gratificação, comissão, doação, ou vantagens para si, seus familiares ou qualquer outra pessoa;
Utilizar devidamente recursos, propriedade intelectual, tempo e instalações da Companhia;
Levar em conta, nos seus investimentos pessoais, os conflitos de interesse com as atividades
exercidas.
Aderência a este Código de Ética e notificação de conduta anti-ética
Caso ocorra uma situação de conflito de interesse, real ou aparente, envolvendo a atividade ou o
relacionamento profissional e pessoal de um Profissional, este deverá lidar com tal conflito de
interesse de acordo com os princípios éticos definidos neste Código de Ética.
É de responsabilidade de cada Profissional consultar o Comitê de Ética da Ultrapar (definido
abaixo) (i) em qualquer situação que possa envolver um conflito de interesse e (ii) no caso de
dúvidas quanto à conduta mais adequada nas situações previstas neste Código de Ética.
Além disso, é de responsabilidade de cada Profissional notificar imediatamente o Comitê de Ética
da Ultrapar sobre quaisquer situações potencialmente contrárias a princípios éticos, ou que sejam
ilegais, irregulares ou duvidosas, ficando garantido o sigilo quanto à fonte de informação.
As notificações ao Comitê
comitedeetica@ultra.com.br.

de

Ética

poderão

ser

efetuadas

através

do

e-mail

A Companhia encoraja todos os Profissionais a informar imediatamente quaisquer suspeitas de
violação do Código de Ética. O anonimato do Profissional e a confidencialidade do caso serão
garantidas.
A Companhia investigará quaisquer informações referentes a possíveis violações a este Código de
Ética e não tolerará nenhum tipo de retaliação por informações ou queixas relacionadas à má
conduta que tenham sido feitas de boa fé.
Cada Profissional poderá ser requisitado a cooperar em investigações internas de má conduta e
comportamento anti-ético.
O Comitê de Ética da Ultrapar será composto de 4 membros: o Vice-Presidente, o Diretor de
Relações com Investidores, um advogado externo e um quarto membro rotativo que deverá ser o
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principal executivo do negócio em que a consulta ou potencial situação anti-ética, ilegal irregular ou
questionável estiver ocorrendo.

Responsabilidade de Aderência do Código de Ética
Todos os Profissionais são responsáveis por aderir a este Código. Isso inclui a responsabilidade
dos Profissionais por falhas no exercício da devida supervisão e na averiguação de violações deste
Código de Ética por seus subordinados que possam ser razoavelmente verificadas pelos
Profissionais.
Penalidades
Qualquer Profissional que violar os princípios éticos da Companhia, ou o seu Código de Ética,
ficará sujeito a medidas disciplinares determinadas pelo Comitê de Ética, que poderão resultar em
desligamento e processos judiciais em caso de violação de lei.
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PÁGINA

01

01

IDENTIFICAÇÃO

1

01

02

SEDE

1

01

03

DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS

1

01

04

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES (Endereço para Correspondência com a Companhia)

2

01

05

REFERÊNCIA / AUDITOR

2

01

06

CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA

2

01

07

CONTROLE ACIONÁRIO / VALORES MOBILIÁRIOS

3

01

08

PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS

3

01

09

JORNAIS ONDE A CIA DIVULGA INFORMAÇÕES

3

01

10

DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

3

02.01

01

COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

4

02.01

02

COMPOSIÇÃO ATUAL DO CONSELHO FISCAL

5

02

02

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA CONSELHEIRO (ADM. E FISCAL) E

6

03

01

EVENTOS RELATIVOS A DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL

30

03

02

POSIÇÃO ACIONÁRIA DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DE AÇÕES ORDINÁRIAS E/OU PREFERENCIAIS

31

03

03

DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL DOS ACIONISTAS COM MAIS DE 5% DAS AÇÕES

32

04

01

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

35

04

02

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E ALTERAÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

36

04

03

BONIFICAÇÃO/DESDOBRAMENTO OU GRUPAMENTO DE AÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

37

04

04

CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO

38

04

05

COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ACIONÁRIO AUTORIZADO

38

06

01

PROVENTOS DISTRIBUÍDOS NOS 3 ÚLTIMOS ANOS

39

06

03

DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS DO CAPITAL SOCIAL

40

06

04

DIVIDENDO OBRIGATÓRIO

40

07

01

REMUNERAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DOS ADMINISTRADORES NO LUCRO

41

07

02

PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES NOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS

41

07

03

PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES CONTROLADAS E/OU COLIGADAS

42

08

01

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO PÚBLICA OU PARTICULAR DE DEBÊNTURES

44

09

01

BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

45

09

02

CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

50

09

03

PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

64

10

01

PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS

65

10

02

MATÉRIAS PRIMAS E FORNECEDORES

66

10

03

CLIENTES PRINCIPAIS POR PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

67

11

01

PROCESSO DE PRODUÇÃO

68

11

02

PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

75

11

03

POSICIONAMENTO NO PROCESSO COMPETITIVO

83

12

01

PRINCIPAIS PATENTES, MARCAS COMERCIAIS E FRANQUIAS

88

13

01

PROPRIEDADES

91

14

02

INFORMAÇÕES RECOMENDÁVEIS, MAS NÃO OBRIGATÓRIAS

100

14

03

OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS IMPORTANTES PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA

114
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14

05

PROJETOS DE INVESTIMENTO

133

15

01

PROBLEMAS AMBIENTAIS

134

16

01

AÇÕES JUDICIAIS

137

17

01

OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS

138

18

01

ESTATUTO SOCIAL

141
ULTRAGAZ PARTICIPAÇÕES LTDA
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
SPGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.
BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
UTINGÁS ARMAZENADORA DE GÁS S.A.
ULTRACARGO-OPERAÇÕES LOG. E PART. LTDA.
TRANSULTRA ARMAZ. E TRANSP. ESP. LTDA.
TERMINAL QUÍMICO DE ARATÚ S.A. TEQUIMAR
OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
OXITENO NORDESTE S.A IND. E COMÉRCIO
CANAMEX QUÍMICOS S.A. DE C.V.
IMAVEN IMÓVEIS E AGROPECUÁRIA LTDA.

20

00
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