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São Paulo, 14 de dezembro de 2017 – A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) anuncia seu plano de
investimentos para o ano de 2018, aprovado pelo Conselho de Administração.
O plano de investimentos da Ultrapar para 2018 totaliza R$ 2.676 milhões, demonstrando a continuidade de
boas oportunidades para crescimento orgânico e ganhos de produtividade, assim como a modernização das
operações existentes. O valor abaixo não contempla eventuais aquisições ou investimentos na operação da
Liquigás, cuja transação foi anunciada em 17 de novembro de 2016 e está atualmente sob análise do CADE.

Plano de investimentos orgânicos¹ (R$ milhões)

2018

Ipiranga

1.545

Oxiteno

343

Ultragaz

284

Ultracargo

247

Extrafarma

232

Outros

26

Total
1

2.676

Líquidos de desinvestimentos, não inclui aquisições

Na Ipiranga, o limite aprovado é de R$ 1.545 milhões, sendo aproximadamente 50% para incrementar o ritmo
de expansão da sua rede de revendedores, através da adição de postos e franquias am/pm e Jet Oil à sua
rede, além de novos clientes no segmento empresarial, e os outros 50% na ampliação da sua infraestrutura
logística para suportar seu crescimento e aumentar produtividade, e na manutenção e modernização de suas
atividades, principalmente em renovação de contratos com clientes e sistemas de informação para apoiar suas
operações.
O investimento aprovado para Oxiteno será direcionado principalmente à modernização e manutenção de suas
unidades visando maior produtividade, a sistemas de informação, e inclui US$ 34 milhões destinados à
finalização da nova unidade de etoxilação em Pasadena, Texas (EUA), que planejamos concluir no primeiro
semestre de 2018. A nova unidade terá capacidade para produção de 120 mil toneladas ao ano.
Na Ultragaz, os investimentos contemplam R$ 190 milhões em manutenção e modernização das operações,
tecnologia com foco em novos sistemas para apoiar o crescimento e a qualidade suas operações e R$ 94 milhões
alocados na expansão da rede de revendedores e de clientes granel.
A Ultracargo deverá investir R$ 115 milhões nas expansões dos terminais de Itaqui e Suape, com conclusões
previstas para 2019 e 2020 respectivamente, e na melhoria contínua da segurança e da infraestrutura dos
terminais.
Na Extrafarma, planejamos investir principalmente na abertura de lojas e infraestrutura logística associada,
concentradas nas regiões norte e nordeste e no estado de São Paulo, e em tecnologia da informação.
O plano contempla também a continuidade da modernização do parque tecnológico em todos os negócios para
permitir servir cada vez melhor nossos clientes, aumentar eficiência logística, desenvolver novas formas de
venda e ampliar relacionamento com nossos revendedores e parceiros.
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