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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Acionistas,

É com prazer que convidamos V.Sas. a participar da Assembleia Geral Extraordinária
(“Assembleia”) da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”), convocada para o dia
23 de janeiro de 2017, às 14:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Av.
Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343 - Auditório, na Cidade e Estado de São Paulo, Brasil,
nos termos do respectivo Edital de Convocação, a ser publicado em 23, 26 e 27 de dezembro de
2016 no jornal Valor Econômico e em 23, 24 e 27 de dezembro de 2016 no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, bem como disponibilizado no site da Companhia (www.ultra.com.br).
A elaboração do presente Manual para Participação de Acionistas (“Manual”) está alinhada à
filosofia da Companhia de melhoria contínua de suas práticas de governança corporativa,
incluindo a qualidade e facilidade das informações prestadas aos nossos acionistas.
O presente documento visa a apresentar as propostas da administração, esclarecer e orientar
V.Sas. acerca das deliberações a serem tomadas e procedimentos necessários ao seu
comparecimento e representação para participação na Assembleia, consolidando em um único
documento todos os materiais disponibilizados pela Ultrapar para a Assembleia.
Informamos também que, além das informações divulgadas, a área de Relações com Investidores
da

Ultrapar

estará

disponível

para

esclarecimentos

adicionais

através

do

e-mail

invest@ultra.com.br ou telefone +55 11 3177-7014.
Todos os acionistas da Ultrapar (incluídos os titulares de ações ordinárias sob a forma de ADRs)
poderão votar em todas as matérias da ordem do dia. Cada ação ordinária dá direito a um voto
nas deliberações da Assembleia.

Contamos com sua presença.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001 -39

NI RE 35.300.109.724

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembl eia Geral
Extraordinária da Ultra par Participações S.A. (“ Ul trapar” ou “Companhia”)
que se realizará no dia

23.01.2017, às 14:00h, na sede social da

Companhia, na Av . Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343, 9º andar, na Cidade
e Estado de São Paulo (“ Assembl eia”), para deliberar , nos termos do § 1°
do art. 256 da Lei das S.A., sobre a aquisição, por sua subsidiária
Companhia Ul tragaz S. A., da s ações representa tivas da totalidade do
capital social da Liquigás Distribuidora S.A. , a tualmente detid as pela
Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBR AS, conforme Fato Relevante divulgado
em 17.11.2016.

Participação na Assembl eia
Poderão participar da Assembleia todos os acionistas da Companhia ,
incluindo os ti tulares de Ameri can Depositary Receipts (“ ADRs”), por si,
seus representantes legais ou procuradores, observados os requisitos
formais de participação previstos no artigo 12 do Esta tuto Social da
Companhia,
“Aci onista

apresentando
Pessoa

Físi ca,

os

documentos

Acio nista

Pessoa

relacionados
Jur ídi ca

e

nos
Fundos

itens
de

Investi mento ” abaixo. A condição de acionista será comprovada pela
apresentação de declaração emitida pela instituição prestadora dos
serviços de ações escriturais ou da insti tuição custodiante indicando a
quantidade de aç ões em nome do respectivo acionista até, no máximo,
3 (três) dias úteis antes da Assembleia.

Os

detentores

de

AD Rs

serão

representados

na

Assembleia

pelo

custodiante das ações que lastreiam os AD Rs nos termos do contrato de
depósito de 16 de setembro de 1999, conforme alterado (“Contrato de

Depósito”). Os procedimentos para o exercício do voto com relação aos
AD Rs serão especificados em comunicação a ser encaminhada a os
detentores de ADRs pelo depositário , nos termos do Contrato de Depósito.

Acionista Pessoa Físi ca


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



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

Acionista Pessoa Jur ídica


Cópia

autenticada

do

último

esta tuto

ou

contrato

social

consolidado e d os atos societários que comprovem os poderes de
representação (a ta de eleição dos diretores e/ou procuração);


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



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

Fundos de Investi mentos


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



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



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

Tais

documentos

deverão

ser

encaminhados

ao

Departamento

de

Relações com I nvestidores preferencialmente até as 14:00h do dia 19.01.
2017.

Disponibilização de Documentos e Informações
Nos termos do Esta tu to Social da Ultrapar e do s artigos 6º e 19 da Instrução
CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, o s documentos e informações
relativos às matérias a serem deliberadas, bem como outros relevantes
para o exercíc io do direito de voto na Assembleia, foram apresentados à
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e encontram -se à disposição no
site da CVM (www.cv m.gov.br ), na sede social da Companhia , no site da
BM&FBOVESP A

S. A.

–

Bolsa

de

Valores,

Mercadorias

e

Futuros

(www.bmfbovespa.com.br ) e no site da Companhia ( www.ul tra.com.br ),
onde consta inclusive o Manual da Assembl eia Geral Extraordinár ia.

São Paulo, 22 de dezembro de 2016.

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho de Administração
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PROCEDIMENTOS ADICIONAIS

Os documentos a serem apresentados estão especificados no Edital de Convocação da
Assembleia.
Esclarecemos que, no caso de fundos de investimento e pessoas jurídicas estrangeiras, não será
necessária a tradução juramentada se a língua de origem do documento for inglês ou espanhol.
A Ultrapar, visando facilitar a representação de seus acionistas na Assembleia (excluídos os
titulares de ações ordinárias sob a forma de ADRs), disponibiliza, ao final deste Manual, modelo
de procuração a ser outorgada aos advogados ali indicados para representá-los na Assembleia,
sem qualquer ônus e com observância estrita ao mandato que lhe for outorgado. Caso os
acionistas (excluídos os titulares de ações ordinárias sob a forma de ADRs) optem por fazer-se
representar na Assembleia conforme modelo disponibilizado pela Companhia, deverão incluir na
procuração todos os procuradores listados no modelo de procuração.
Solicita-se que tais documentos sejam encaminhados ao Departamento de Relações com
Investidores, na sede da Companhia, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 8º andar,
CEP 01317-910, na cidade e estado de São Paulo, preferencialmente até as 14:00h do dia
19.01.2017.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
A Administração da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) vem apresentar aos
Srs. Acionistas a Proposta da Administração, acerca da matéria a ser deliberada em Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 23 de janeiro de 2017, às 14h:

Aprovação, nos term os do § 1° do art. 256 da Lei das S.A., da aquisição, pela
subsidiária da Com panhia, Com panhia Ultragaz S.A., das ações representativas da
totalidade do capital social da Liquigás Distribuidora S.A. (“Liquigás”).
Propomos que seja aprovada a aquisição de 100% da Liquigás, por meio da subsidiária da
Companhia, Companhia Ultragaz S.A. A Administração acredita que esta aquisição trará benefícios
à Companhia e seus acionistas, conforme descrito no Anexo I à presente proposta, em
cumprimento ao disposto no art. 19 da Instrução CVM 481/09.
Apresentamos, ainda, laudo de avaliação (Anexo II) preparado por avaliador independente,
para fins do art. 256, § 1º da Lei das S.A.
Para referência de informações acerca da presente matéria, incluímos o Fato Relevante divulgado
pela Companhia em 17 de novembro de 2016 nesta Proposta da Administração (Anexo III).
Ressaltamos que, de acordo com o art. 256, §2°, combinado com o artigo 137, inciso (ii), da Lei
das S.A., os acionistas da Companhia que dissentirem da deliberação acima não farão jus ao
direito de retirada, uma vez que as ações da Companhia apresentam liquidez e dispersão no
mercado.

São Paulo, 22 de dezembro de 2016.

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho de Administração
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ANEXO I – ANEXO 19
(para fins da Instrução CVM nº 481/09)

ANEXO 19 (para fins da Instrução CVM n° 481/09)
AQUISIÇÃO DE CONTROLE

1. Descrever o negócio
Em 17 de novembro de 2016, Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) e sua subsidiária Companhia
Ultragaz S.A. (“Ultragaz” ou “Compradora”) celebraram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças (“CCV”) para a aquisição da totalidade das ações representativas do capital social da Liquigás
Distribuidora S.A. - Liquigás (“Liquigás”), detidas pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Vendedora” e
“Aquisição”, respectivamente).
O CCV estabelece termos e condições para a Aquisição, que está sujeita a determinadas condições
precedentes usuais neste tipo de operação, além da aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE, pela assembleia geral da Ultrapar, nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, e
pela assembleia geral da Vendedora, nos termos do seu Estatuto Social.
Para maiores informações, ver Fato Relevante divulgado em 17 de novembro de 2016, anexo à Proposta
de Administração.
2. Informar a razão, estatutária ou legal, pela qual o negócio foi submetido à aprovação da
assembleia
A Aquisição é submetida à aprovação da assembleia geral da Ultrapar em cumprimento ao disposto no
art. 256, inciso I, da Lei nº 6.404/76, pelo fato de o preço de compra constituir investimento relevante,
nos termos do art. 247, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76.
3. Relativamente à sociedade cujo controle foi ou será adquirido:
a. Informar o nome e qualificação
Liquigás Distribuidora S.A. – Liquigás, sociedade por ações, com sede na Av. Paulista, 1842 – 1º, 2º e 3º
parte, 4º, 5º e 6º andares, Condomínio Cetenco Plaza – Torre Norte, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.886.413/0001-47.
b. Número de ações ou quotas de cada classe ou espécie emitidas
O capital social da Liquigás é R$ 644.093.205,57 (seiscentos e quarenta e quatro milhões, noventa e três
mil, duzentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos), dividido em 8.145.118 (oito milhões, cento e
quarenta e cinco mil, cento e dezoito) ações ordinárias.
c. Listar todos os controladores ou integrantes do bloco de controle, diretos ou indiretos, e sua
participação no capital social, caso sejam partes relacionadas, tal como definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto
A Vendedora detém a totalidade das ações de emissão da Liquigás. A Vendedora não é, direta ou
indiretamente, parte relacionada à Ultrapar, tal como definido pelas regras contábeis que tratam desse
assunto.

d. Para cada classe ou espécie de ações ou quota da sociedade cujo controle será adquirido,
informar:
i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos mercados em que são negociadas, nos
últimos 3 (três) anos
Não aplicável. As ações de emissão da Liquigás não possuem histórico de negociação, tendo em vista
que são representativas do capital de uma companhia fechada.
ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos mercados em que são negociadas, nos
últimos 2 (dois) anos
Idem ao item d. (i) acima.
iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos mercados em que são negociadas, nos
últimos 6 (seis) meses
Idem ao item d. (i) acima.
iv. Cotação média, nos mercados em que são negociadas, nos últimos 90 dias
Idem ao item d. (i) acima.
v. Valor de patrimônio líquido a preços de mercado, se a informação estiver disponível
Informação não disponível.
vi. Valor do lucro líquido anual nos 2 (dois) últimos exercícios sociais, atualizado monetariamente
O valor do lucro líquido anual da Liquigás foi de R$ 62.411.980,00 (sessenta e dois milhões, quatrocentos
e onze mil, novecentos e oitenta reais) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014 e de
R$ 122.091.510,00 (cento e vinte e dois milhões, noventa e um mil e quinhentos e dez reais) no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2015, ambos corrigidos monetariamente pelo IPCA acumulado
até 17 de novembro de 2016.
4. Principais termos e condições do negócio, incluindo:
a. Identificação dos vendedores
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, sociedade de economia mista, com sede na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, na Av. República do Chile, nº 65, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.000.167/0001-01.
b. Número total de ações ou quotas adquiridas ou a serem adquiridas
Idem ao item 3(b) acima - 8.145.118 (oito milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e dezoito) ações
ordinárias de emissão da Liquigás. Com a Aquisição, a Ultragaz tornar-se-á titular da totalidade das
ações de emissão da Liquigás.
c. Preço total
O preço de aquisição é de R$ 2.665.569.000,00 (dois bilhões, seiscentos e sessenta e cinco milhões,
quinhentos e sessenta e nove mil reais) (“Preço de Aquisição Base”), o qual será corrigido pela variação
da taxa média diária oferecida para depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia calculada e divulgada

diariamente pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos – CETIP e expressa na forma
percentual ao ano (para um ano de 252 dias úteis) (“CDI”) entre a data de assinatura do CCV e a data de
fechamento da Aquisição (“Data de Fechamento” e “Preço de Aquisição”respectivamente). Tal Preço de
Aquisição Base corresponde a um enterprise value (valor da empresa) de R$ 2.800.000.000,00 (dois
bilhões e oitocentos milhões de reais), acrescido do valor atribuído ao Terreno de Osasco (conforme
abaixo definido) e deduzida a dívida líquida da Liquigás, em 31 de dezembro de 2015, no valor de R$
196.031.000,00 (cento e noventa e seis milhões e trinta e um mil reais).
Caso o imóvel não operacional detido pela Liquigás no município de Osasco (“Terreno de Osasco”) seja
alienado pela Liquigás a terceiros até a Data de Fechamento, o valor do Preço de Aquisição deverá ser
reduzido do valor a ele atribuído, devidamente corrigido pela variação do CDI entre a data de assinatura
do CCV e a Data de Fechamento da Aquisição.
Ademais, o Preço de Aquisição está sujeito a ajustes, para mais ou para menos, em razão de variações
de capital de giro e de posição de dívida líquida da Liquigás entre 31 de dezembro de 2015 e a Data de
Fechamento, a serem calculadas após a Data de Fechamento.
d. Preço por ação ou quota de cada espécie ou classe
O valor por ação de emissão da Liquigás adquirida é de R$ 327,26 (trezentos e vinte e sete reais e vinte e
seis centavos).
e. Forma de pagamento
Na data do fechamento, será pago à Vendedora, em moeda corrente nacional, o Preço de Aquisição,
conforme definido no item 4.c acima.
f. Condições suspensivas e resolutivas a que está sujeito o negócio
A consumação da Aquisição está sujeita a determinadas condições suspensivas usuais em negócios
dessa natureza, dentre as quais destacam-se (i) a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE; (ii) a aprovação pela assembleia geral de acionistas da Ultrapar, nos termos do art.
256 da Lei nº 6.404/76; e (iii) a aprovação pela assembleia geral de acionistas da Vendedora, nos termos
do seu Estatuto Social.
g. Resumo das declarações e garantias dos vendedores
As declarações e garantias prestadas pela Vendedora, são (i) constituição e existência da Vendedora e da
Liquigás nos termos da lei brasileira; (ii) capacidade da Vendedora e da Liquigás para celebrar o CCV,
cumprir as obrigações nele assumidas e consumar a operação nele prevista; (iii) ausência de violação de
lei, dos documentos societários da Vendedora ou da Liquigás e de qualquer instrumento celebrado pela
Vendedora ou pela Liquigás, em razão da celebração do CCV; (iv) titularidade das ações objeto da
Aquisição pela Vendedora e ausência de gravames; (v) conformidade e adequação das demonstrações
financeiras da Liquigás de 31 de dezembro de 2015 e de seus livros contábeis e registros fiscais com os
princípios contábeis brasileiros e a lei aplicável; (vi) condução dos negócios da Liquigás em seu curso
normal desde 31 de dezembro de 2015 até a data de celebração do CCV; (vii) ausência de processos
relevantes (conforme definido no CCV) envolvendo a Liquigás; (viii) propriedade ou posse, pela Liquigás,
dos ativos necessários para continuidade do curso normal dos seus negócios, livre de gravames; (ix)
manutenção de apólices de seguro em valor adequado pela Liquigás; (x) aspectos fiscais; (xi) aspectos
trabalhistas; (xii) aspectos anticorrupção; (xiii) aspectos concorrenciais; (xiv) propriedade intelectual de
titularidade da Liquigás ou que seja usada por ela; (xv) cumprimento de leis pela Liquigás; (xvi) ausência
de terceiros que tenham direito a receber pagamento em consequência da Aquisição (exceto pelo

assessor financeiro da Vendedora, cuja comissão será paga pela Vendedora); e (xvii) ausência de
pagamentos ou bonificações em razão da Aquisição (incluindo a empregados e administradores da
Liquigás).
h. Regras sobre indenização dos compradores
A Vendedora indenizará a Compradora, a Liquigás (após a Data de Fechamento), suas afiliadas e
respectivos administradores por quaisquer perdas, obrigações, demandas ou passivos, bem como
multas, juros, penalidades, custos ou despesas, incluindo custas judiciais, honorários razoáveis de
advogados e de outros especialistas (“Perdas”), efetiva e diretamente sofridas ou incorridas por tais
pessoas em decorrência: (i) de qualquer imprecisão, violação ou omissão de qualquer declaração ou
garantia prestada pela Vendedora no CCV; (ii) de não cumprimento, parcial ou total, de qualquer
obrigação, dever ou acordo assumido pela Vendedora no CCV; (iii) de não cumprimento das leis
anticorrupção na condução da administração e/ou dos negócios e atividades da Liquigás; e/ou (iv) do
Terreno de Osasco, caso este tenha sido alienado pela Liquigás a terceiros antes da Data de
Fechamento.
Aplicam-se certas limitações à obrigação de pagamento de indenização, as quais variam dependendo da
natureza da Perda. As Perdas especificamente relacionadas a fraude, dolo ou má-fé da Vendedora, ao
não cumprimento das leis anticorrupção na condução da administração e/ou dos negócios e atividades
da Liquigás serão indenizáveis se reclamadas em um período de até 5 anos a contar da Data de
Fechamento, limitado ao valor do Preço de Aquisição.
i. Aprovações governamentais necessárias
A Aquisição está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Tendo em vista que a Liquigás arrenda determinadas áreas localizadas em terminais portuários, a
aprovação da ANTAQ também deverá ser obtida pela Vendedora no âmbito do cumprimento das
condições precedentes ao fechamento, de forma a evitar a rescisão dos respectivos contratos.
j. Garantias outorgadas
A Compradora apresentou carta de fiança emitida pelo Banco Bradesco S.A., a qual se destina a garantir
(i) o pagamento do Preço de Aquisição, (ii) o pagamento do ajuste ao Preço de Aquisição (caso este
venha a ser devido pela Ultragaz nos termos do CCV) e (iii) o pagamento da penalidade referida no item
7 abaixo (caso esta venha a ser devida pela Ultragaz nos termos do CCV).
5. Descrever o propósito do negócio
A Ultragaz foi a primeira distribuidora de GLP do Brasil, e possui compromisso com o desenvolvimento
contínuo desse mercado desde sua fundação há quase 80 anos. Trata-se de uma empresa brasileira que
é referência no setor de GLP, e que quer continuar crescendo e gerando valor, sendo este o propósito
da Aquisição.
Vale reforçar que as perspectivas para o negócio de GLP estão em linha com os planos de expansão de
todos os negócios da Ultrapar: aumento de eficiência, oportunidade de diferenciação por meio da oferta
de conveniência e qualidade dos produtos e serviços.
6. Fornecer análise dos benefícios, custos e riscos do negócio

A Ultragaz se apoia na inovação como instrumento de diferenciação, oferecendo maior conveniência e
uma melhor proposta de valor aos consumidores. A Aquisição permitirá que a estratégia de
diferenciação e a excelência operacional da Ultragaz, além da sua capacidade de investimento,
combinados com os ativos e com a qualidade da rede de revendas da Liquigás, proporcionem
importantes ganhos de eficiência, como, por exemplo, em logística, na gestão administrativa e em
práticas de operação, com melhoria da qualidade dos serviços, gerando benefícios aos consumidores,
revendedores, clientes e a toda a sociedade.
Os principais custos associados à Aquisição são aqueles relacionados à integração das operações, que
incluem custos de integração de sistemas e de ajustes das programações visuais e uso de marcas. Com
relação aos riscos, a Ultragaz assumiu certas obrigações dos negócios adquiridos da Liquigás, portanto,
obrigações financeiras existentes, obrigações legais e outras contingências – ressalvadas as hipóteses de
indenização acordadas no CCV – passarão a ser de responsabilidade da Ultragaz.
A Ultragaz poderá, ainda, incorrer em custos adicionais decorrentes de eventuais medidas restritivas
que venham a ser impostas por autoridades governamentais, caso a Aquisição seja aprovada com a
imposição de restrições.
7. Informar quais custos serão incorridos pela companhia caso o negócio não seja aprovado
A eventual não aprovação da Aquisição pela assembleia geral da Ultrapar ou pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE resultará na extinção do contrato, com aplicação de multa
compensatória de 10% do Preço de Aquisição Base, acrescido da dívida líquida da Liquigás em 31 de
dezembro de 2015 definida no Contrato (ou seja, uma multa de R$ 286.160.000,00), devida pela
Compradora em benefício da Vendedora.
8. Descrever as fontes de recursos para o negócio
A Ultrapar e a Compradora possuem recursos próprios para fazer frente ao pagamento do valor total da
Aquisição. No entanto, poderão decidir pela contratação de financiamento junto a instituições
financeiras de primeira linha sem que o fechamento da operação esteja condicionado à obtenção de tais
recursos. Não haverá emissão de ações para pagamento da Aquisição.
9. Descrever os planos dos administradores para a companhia cujo controle foi ou será adquirido
O plano dos administradores inclui a integração da operação adquirida com as operações da Ultragaz,
possibilitando crescimento e maior competitividade através da maior escala operacional e maior
eficiência logística. Ainda, a Aquisição complementará geograficamente a rede de revendas da Ultragaz,
conforme descrito no item 6.
10. Fornecer declaração justificada dos administradores recomendando a aprovação do negócio
Considerando as informações constantes neste Anexo, os administradores recomendam a aprovação da
Aquisição, que, acreditam, gerará benefícios para a Ultrapar e seus acionistas, tendo em vista que a
Aquisição complementará geograficamente a rede de revendas da Ultragaz, fortalecendo o negócio da
Ultragaz.
11. Descrever qualquer relação societária existente, ainda que indireta, entre:
a. Qualquer dos vendedores ou a sociedade cujo controle foi ou será alienado; e
b. Partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse
assunto

A Liquigás, de um lado, e a Compradora e a Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. (subsidiária integral da
Ultrapar), de outro, possuem participação societária em três sociedades, conforme quadro abaixo:
1) Metalúrgica Plus S.A. (empresa não operacional)
Acionista
Liquigás
Companhia Ultragaz S.A.
Outros
Total

Número de Ações
3.000
3.000
3.000
9.000

2) Plenogas Distribuidora de Gás S.A. (empresa não operacional)
Acionista
Liquigás
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Outros
Total

Número de Ações
1.384.308
1.384.308
1.384.308
4.152.924

3) Utingás Armazenadora S.A.
Acionista
Liquigás
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.
Outros
Total

Número de Ações
3.074.374
1.672.188
8.630
4.755.192

Ademais, a Refinaria de Petróleo Riograndense S.A. é detida conjuntamente por Ultrapar, Vendedora e
Braskem S.A., sendo que cada uma destas sociedades detém 33% das ações ordinárias de emissão da
Refinaria de Petróleo Riograndense S.A.
Exceto conforme mencionado acima, a Ultrapar não tem conhecimento da existência de relação
societária entre partes relacionadas à Ultrapar, tal como definidas pelas regras contábeis, e a Vendedora
e a Liquigás.
12. Informar detalhes de qualquer negócio realizado nos últimos 2 (dois) anos por partes
relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto,
com participações societárias ou outros valores mobiliários ou títulos de dívida da sociedade cujo
controle foi ou será adquirido
A Ultrapar não tem conhecimento de negócios realizados por partes relacionadas à Ultrapar nos termos
acima descritos.
13. Fornecer cópia de todos os estudos e laudos de avaliação, preparados pela companhia ou por
terceiros, que subsidiaram a negociação do preço de aquisição
O valor da Aquisição foi determinado em negociações realizadas entre Ultrapar e a Compradora, de um
lado, e a Vendedora, de outro, partes independentes e autônomas, tendo como base a avaliação que
cada parte possuía do negócio objeto da Aquisição e as informações financeiras fornecidas pela
Vendedora. Vale ressaltar que a administração da Ultrapar e da Ultragaz possuem o conhecimento
necessário sobre o mercado em que a Liquigás atua para a avaliação do negócio e discussão e
negociação do preço com a Vendedora.

Adicionalmente, em atendimento ao art. 256, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, a administração contratou
a elaboração de laudo de avaliação, o qual é divulgado, nesta data, juntamente com os documentos
necessários à convocação da assembleia geral da Ultrapar.
14. Em relação a terceiros que prepararam estudos ou laudos de avaliação
a. Informar o nome
Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (“Empresa Avaliadora”).
b. Descrever sua capacitação
A Empresa Avaliadora é uma das quatro maiores (big four) prestadoras de serviços profissionais do
mundo nas áreas de auditoria, consultoria e outros serviços acessórios para todo tipo de empresas e no
mundo inteiro. Globalmente, a Empresa Avaliadora possui 728 escritórios espalhados por 150 países,
com uma equipe de cerca de 212 mil funcionários. No Brasil, possui cerca de 5,5 mil colaboradores e 15
escritórios espalhados por 12 cidades. O trabalho executado foi realizado pelo Departamento de
Transaction Advisory Services (TAS), que provê serviços e soluções financeiras relacionados a Fusões e
Aquisições, Project Finance, Real Estate Advisory Services, Estratégia Financeira, Suporte a Transações
(serviços de Due Diligence), Avaliações de Ativos Fixos e Ativos Intangíveis, serviços de Business
Modeling e Valuation para as maiores organizações do mundo.
c. Descrever como foram selecionados
A Empresa Avaliadora foi selecionada devido à sua qualidade, experiência e histórico em laudos de
avaliação e avaliações em geral.
d. Informar se são partes relacionadas à companhia, tal como definidas pelas regras contábeis
que tratam desse assunto
A Empresa Avaliadora não é parte relacionada da Liquigás.
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19 de dezembro de 2016

Ao Conselho de Administração da Ultrapar Participações S.A.
Ultrapar Participações S.A.
Av. Brigadeiro Luís Antônio, 1343
São Paulo – SP
Prezados Srs.,
Conforme solicitação de V.Sas., a Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
(“EY”) apresenta o laudo de avaliação econômico-financeira da Liquigás
Distribuidora S.A. (“Empresa” ou “Liquigás”), na data-base de 31 de
dezembro de 2015.
A avaliação econômico-financeira da Liquigás tem como objetivo fornecer à
administração (“Administração”) e aos acionistas (“Acionistas”) da Ultrapar
Participações S.A. (“Ultrapar”) uma estimativa de valor econômicofinanceiro, a fim de suportar o valor de aquisição da Empresa a ser proposto
pela Administração na Assembleia Geral de Acionistas da Ultrapar, em linha
com as exigências do artigo n° 256 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das SAs”).
Ressaltamos, porém, que os resultados de nossos trabalhos devem ser
considerados pela Administração e pelos Acionistas apenas como um dos
fatores de suporte à sua decisão sobre uma eventual transação. Entendemos
que a decisão final sobre a ocorrência e condições de uma eventual transação
é de responsabilidade exclusiva da Administração e dos Acionistas.
Fica permitida a disponibilização deste relatório de avaliação econômicofinanceira àqueles que o solicitem em decorrência de exigência ou
determinação legal ou regulatória, relacionada a esta possível transação, e
desde que o relatório seja divulgado na íntegra.
É importante destacar que não foi aplicado nenhum processo de auditoria nas
informações fornecidas pela Administração, ou pela Liquigás e seus
assessores. Adicionalmente, nossas recomendações e cálculos apresentados
nesse relatório são baseados em expectativas mercadológicas da indústria,
bem como nas condições macroeconômicas existentes na data-base do
trabalho, as quais poderão ser diferentes no futuro e, consequentemente,

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

________________________

________________________

Andréa de Brito Fuga
Sócia

Felipe Miglioli
Sócio Revisor Independente

________________________
Rafael Meninelli
Gerente

Uma empresa membro da EY Global Limited
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Termos e Definições
Administração

Referências à ‘Administração’ incluirão a gerência e Administração da Ultrapar e todas as suas
subsidiárias, quando não especificado

ANP

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

BACEN

Banco Central do Brasil

BR GAAP

Princípios Contábeis Geralmente Aceitos no Brasil

BRL ou R$

Real (Moeda Brasileira)

CAGR

Compound Annual Growth Rate – Taxa Composta de Crescimento Anual

CAPEX

Capital Expenditures – Novos Investimentos

CAPM

Capital Asset Pricing Model – Modelo de Precificação de Ativos

Cliente

Ultrapar Participações S.A.

COPOM

Comitê de Políticas Monetárias

CPC

Comitê de Pronunciamentos Contábeis

CPI

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

CSLL ou CS

Contribuição Social sobre Lucro Líquido

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

Data-base da Avaliação

31 de dezembro de 2015

EBIT

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

EBITDA

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

EBT

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

Empresa

Liquigás Distribuidora S.A.

EV

Enterprise Value - Valor Operacional

EY

Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.

FCD

Fluxo de Caixa Descontado

GLP

Gás Liquefeito de Petróleo

Estritamente confidencial
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IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INSS

Instituto Nacional do Seguro Social

IOF

Imposto sobre Operações Financeiras

IGP-M

Índice Geral de Preços – Mercado

IPCA

Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IPI

Imposto sobre Produtos Industrializados

IPVA

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

IPTU

Imposto Predial e Territorial Urbano

IRPJ ou IR

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica

LTM

Last Twelve Months – Últimos 12 meses

NFY

Next Fiscal Year – Próximo Ano Fiscal

NOPAT

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

PDD

Provisão para Devedores Duvidosos

PIB

Produto Interno Bruto

PLR

Participação nos Lucros ou Resultados

Relatório

Este relatório datado de 19 de dezembro de 2016

ROB

Receita Operacional Bruta

ROL

Receita Operacional Líquida

Selic

Sistema Especial de Liquidação e Custódia

Sindigás

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo

SUDENE

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

USD

Dólar Americano (Moeda dos Estados Unidos da América)

WACC

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

1.1 Considerações Gerais
Este laudo tem por objetivo fornecer à Administração e aos Acionistas uma estimativa de valor
econômico-financeiro da Liquigás, a fim de suportar o valor da Empresa na Assembleia Geral
de Acionistas da Ultrapar, em linha com as exigências da Lei das SAs. Para atingirmos este
objetivo, foram aplicados procedimentos sempre baseados em fatos históricos e perspectivas
econômicas e de mercado vigentes em 31 de dezembro de 2015.
A EY elaborou uma avaliação econômico-financeira de 100,0% do Patrimônio Líquido da
Liquigás, na data-base de 31 de dezembro de 2015, baseada no método do Fluxo de Caixa
Descontado (FCD), ajustado pela dívida bruta na data-base.
As informações constantes deste laudo de avaliação foram baseadas nas demonstrações
financeiras auditadas da Liquigás, as quais foram adicionalmente fundamentadas em
informações gerenciais relativas à Empresa, fornecidas por sua administração ou pelo Banco
Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) assessor financeiro da Liquigás durante o processo de negociação,
em informações disponíveis ao público em geral, e, ainda, em análises realizadas pela EY e sua
experiência no setor.
Nenhum controlador ou administrador da Liquigás e/ou da Ultrapar e todas as suas subsidiárias
(i) direcionou, limitou, dificultou ou praticou quaisquer atos que tenham ou possam ter
comprometido o acesso e utilização ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou
metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas conclusões; (ii) restringiu
de qualquer forma, nossa capacidade de determinar as conclusões apresentadas de forma
independente; e (iii) determinou as metodologias por nós utilizadas para elaboração da
avaliação.
Além disso, vale destacar que nem a EY, nem qualquer dos sócios e/ou profissionais que
participaram deste projeto possuem qualquer interesse, direto ou indireto, na Liquigás ou na
Ultrapar. Os honorários estimados para a execução deste trabalho não foram baseados e não
tiveram qualquer relação com os valores aqui reportados.
O presente laudo e suas conclusões não constituem recomendações da EY com relação à
aceitação pelos acionistas da Liquigás ou da Ultrapar da proposta que será apresentada pela
Administração da Ultrapar. Cada acionista deve chegar a suas próprias conclusões sobre a
conveniência e aceitação de ofertas.
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1. Sumário Executivo
Considerações Gerais sobre a Utilização e Distribuição do Laudo de Avaliação
Este documento e as opiniões e conclusões nele contidas foram elaborados para uso da Ultrapar
e de seus Acionistas. Sendo assim,
 A EY autoriza, desde logo, a divulgação e exibição deste laudo aos administradores e
acionistas da Ultrapar, aos seus assessores, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), à
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a Securities and Exchange Commission (SEC) e a
New York Stock Exchange (NYSE), ficando a Ultrapar autorizada, inclusive, a disponibilizálo em seu site e/ou no site da CVM para fins de atendimento às exigências da
regulamentação em vigor;
 Este laudo de avaliação não deverá ser distribuído em partes;
 Este laudo foi preparado no contexto da análise de uma possível transação, em linha com
as exigências da Lei das SAs e não deve ser utilizado por qualquer parte que tenha acesso
a ele em qualquer outro contexto ou para qualquer outra finalidade.
Objetivo e escopo do trabalho
Considerando o contexto do nosso trabalho, o objetivo é fornecer uma estimativa de valor
econômico-financeiro da Liquigás, a fim de suportar o valor de aquisição da Empresa a ser
proposto pela Administração na Assembleia Geral de Acionistas da Ultrapar, em linha com as
exigências da Lei das SAs.
Para o cálculo da estimativa de valor econômico-financeiro da Liquigás, consideraram-se os
seguintes procedimentos:
 Entrevistas com a Administração, para entender claramente a natureza e o histórico do
negócio e do contexto do mercado de distribuição de gás
 Análise dos documentos disponibilizados pela Empresa e pelo Itaú BBA, compreendendo o
desempenho histórico financeiro, perspectivas de crescimento futuro, planos de negócio,
estimativas de desempenho futuro, premissas e fundamentos para essas estimativas, bem
como os fatores que possam afetar esse planejamento;
 Análise do setor, da concorrência e do ambiente econômico em que atua a Empresa, bem
como da posição ocupada no mercado e desempenho registrado em comparação à
concorrência ou a empresas semelhantes, de forma a identificar perspectivas futuras de
crescimento e rentabilidade;
 Inclusão de ajustes às demonstrações financeiras históricas para determinadas despesas
não operacionais ou não recorrentes, que possam ser consideradas irrelevantes por um
investidor ao analisar as despesas permanentes da operação da Empresa;
Estritamente confidencial
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 Verificação de que foram devidamente considerados os fatores que podem afetar o negócio
no futuro, e avaliação da consistência interna global das premissas e das hipóteses
estabelecidas;
 Projeção dos demonstrativos financeiros da Empresa (Demonstrativo de Resultado e Fluxo
de Caixa) com base nas informações extraídas das demonstrações financeiras, plano de
negócios, memorando de informações e outros documentos disponibilizados pela Empresa
e seus assessores, experiências adquiridas em reuniões e discussões com a Administração,
informações públicas, a experiência da EY no setor em que a Empresa atua e em análises
de mercado, que a EY considera consistentes, relevantes e apropriadas;
 Estimativa de valor através do método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD);
 Cálculo da taxa de desconto que reflita os riscos da Empresa e de seu setor, usada para
estimar o valor presente líquido dos fluxos de caixa e perpetuidade;
 Este trabalho não tem como escopo qualquer tipo de procedimento de auditoria, mas tem
como base, dentre outras, as demonstrações financeiras da Empresa auditadas e o relatório
de due diligence a respeito da Empresa preparado pela EY.

Estritamente confidencial
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1. Sumário Executivo
Premissas Gerais
►

Data-base da avaliação: 31 de dezembro de 2015;

►

Padrão de Valor1: a estimativa do valor econômico-financeiro da Liquigás foi baseada no
conceito/padrão de valor justo, definido “o preço que seria recebido pela venda de um
ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada
entre participantes do mercado na data de mensuração”;

►

Metodologia: Abordagem da Renda – Fluxo de Caixa Descontado;

►

Período de projeção: onze anos, compreendendo o período entre 10 de janeiro de 2016
a 31 de dezembro de 2026 e perpetuidade;

►

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

►

Taxa de desconto: a taxa de desconto utilizada foi de 13,4%, de acordo com a
metodologia WACC.

►

Ajustes: As dívidas bancárias não foram consideradas nas projeções de fluxo de caixa.
Estas foram tratadas à parte, e subtraídas do valor presente dos fluxos de caixa, de forma
a obter o valor aos acionistas da Liquigás;

►

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

►

Taxa de crescimento na perpetuidade: projetou-se uma taxa real de crescimento de 0,9%,
baseada na taxa de crescimento de longo prazo do business como um todo, acrescida da
inflação (IPCA) de longo prazo (4,9%), resultando em um crescimento na perpetuidade de
5,9%.

1 Fonte: CPC 46 – Mensuração de valor justo.
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 Estimativa de valor econômico-financeiro da Liquigás

Composição de Valor (R$ milhões)
(145)
1.654
3.071

2.926

1.417
Valor Presente
dos Fluxos de
Caixa
Descontados

Perpetuidade

Enterprise Value

Dívida bruta

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, nossa avaliação obteve estimativa
de valor de R$ 2.926 milhões (dois bilhões, novecentos e vinte e seis milhões de reais) para
100,0% do capital (Equity Value) da Liquigás, em 31 de dezembro de 2015, conforme
demonstrado a seguir:2

Equity Value

Composição de valor
(R$ milhões)
Valor presente dos fluxos de caixa
1.417
Valor presente da perpetuidade
1.654
Valor operacional (Enterprise Value [EV])
3.071

Fonte: EY

Dívida Bruta2
Valor aos acionistas (Equity Value)

(145)
2.926

Múltiplos implícitos
EV / EBITDA
EV / Receita Líquida

dez/15
10,1 x
0,8 x

Fonte: EY/ Demonstrações financeiras Liquigás

Os resultados obtidos pela utilização do método do FCD são relevantes no contexto da operação
planejada, dado que:
►

As premissas de lucratividade e valor estão em linha com os dados históricos e com o
mercado de atuação da Empresa;

►

Os parâmetros de avaliação são consistentes com o porte e com a expectativa de
crescimento de longo prazo da Empresa, considerando a visão individual do negócio (stand
alone);

►

O método do FCD é o que melhor traduz o valor de um investimento baseando-se em
rentabilidade futura (Abordagem da Renda).

Essa estimativa de valor não considera possíveis contingências, insuficiências ou
superveniências ativas ou passivas que não estivessem registradas na posição patrimonial da
Empresa na data-base da avaliação. Devido a isso, os resultados apresentados não consideram
o seu efeito, caso existam.

2 A dívida bruta ilustrada é composta por empréstimos e financiamentos de curto prazo no montante de R$ 100,9 milhões e empréstimos e financiamentos
no longo prazo no montante de R$ 44,3 milhões.
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2. Informações do Avaliador

2.1 A EY
Histórico
Este laudo foi preparado pela EY, empresa ligada à rede EY Global, uma das principais
companhias globais de auditoria, consultoria e assessoria empresarial resultante da fusão de
escritórios de contabilidade e assessoria que surgiram nos Estados Unidos no início de 1900.
A história da EY iniciou-se no início do século XX nos Estados Unidos. Em 1906, o escocês
Arthur Young abriu em Chicago uma firma contábil para cuidar dos negócios de empresas
inglesas, formando a Arthur Young & Co. Enquanto isso, em Cleveland, já funcionava o pequeno
escritório contábil Ernst & Ernst, fundado pelos irmãos A.C. e Theodore Ernst em 1903. Nos
anos subsequentes ambas as firmas adquiriram outros escritórios contábeis e abriram novas
filiais.
Em 1979, a relação internacional iniciada por A. C. Ernst culminou na fusão com a firma
britânica Whinney Murray & Co., formando uma sociedade mundial, a Ernst & Whinney.
Em 1989, a Ernst & Whinney fundiu-se com a Arthur Young, criando a Ernst & Young, empresa
que hoje atua em mais de 140 países e conta com 175 mil profissionais.
No Brasil, a EY possui cerca de cinco mil colaboradores.
TAS – Transaction Advisory Services
O Departamento de Transaction Advisory Services (TAS) da EY provê serviços e soluções
financeiras relacionados a Fusões e Aquisições, Project Finance, Real Estate Advisory Services,
Estratégia Financeira, Suporte a Transações (serviços de Due Diligence), Avaliações de Ativos
Fixos e Ativos Intangíveis, serviços de Business Modeling e Valuation.
A área de Valuation & Business Modeling do departamento de TAS da EY foi responsável pela
avaliação econômico-financeira da Liquigás.

Estritamente confidencial
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2.2 O Processo de Qualidade na EY
O processo de revisão seguido na EY é criterioso e composto de várias etapas, nas quais
profissionais qualificados, de todos os níveis hierárquicos, que participaram e que não
participaram do trabalho, são engajados.
Especificamente na área de Valuation & Business Modeling, responsável pela Avaliação
Econômico-Financeira da Liquigás, todos os modelos/ planilhas e laudo de avaliação passam
por um processo de revisão que é iniciado pelo Gerente responsável pelo projeto. Após sua
aprovação os documentos são novamente revisados por um Gerente. Em seguida há a revisão
independente de um Sócio. A última etapa do processo refere-se à revisão e aprovação do Sócio
responsável pelo projeto.

Estritamente confidencial
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2.3 Equipe Responsável pela Avaliação
Nossa abordagem considera o elemento humano fundamental para que os objetivos sejam
atendidos. Dessa forma, procuramos formar uma equipe com experiência na área em que a
Liquigás opera.
O projeto foi conduzido por profissionais com experiência em Avaliação de Empresas,
Assessoria Financeira e Finanças Corporativas do Departamento de TAS da EY.
Nossa equipe foi liderada pela Sra. Andréa de Brito Fuga, Sócia também responsável pelo grupo
de Valuation & Business Modeling na área de TAS da EY.
A revisão independente foi realizada pelo Sr. Felipe Miglioli, Sócio do time da Parthenon-EY na
América do Sul, com foco em projetos de Corporate Finance Strategy.
A responsabilidade pela execução dos serviços esteve a cargo do Sr. Rafael Meninelli, Gerente
do grupo de Valuation & Business Modeling na área de TAS da EY.
 Andréa de Brito Fuga (andrea.fuga @br.ey.com) – Sócia
Líder do grupo de Valuation da EY, responsável pela execução de projetos financeiros para
clientes de middle-market e globais.
Sócia do grupo Capital Transformation da área de Transaction Advisory Services da EY, possui
ampla experiência em avaliações econômicas e processos de Fusões e Aquisições de empresas.
Lidera projetos de avaliações econômicas realizadas com objetivo de dar suporte a registros
contábeis, processos tributários, reestruturações societárias, ofertas públicas e negociações de
empresas.
Coordena, como especialista, revisões de avaliações econômicas utilizadas em relatórios
financeiros, relacionadas a valor justo de investimentos, ativos biológicos e ativos intangíveis,
assim como análises de recuperabilidade de ativos. Elaborou diversos estudos de análise de
viabilidade, modelagem financeira e construção de plano de negócios, envolvendo negócios em
marcha e greenfields. Participou também de projetos de consultoria relacionados à
estruturação de capital e maximização de valor para o acionista, e de processos de disputas
judiciais relacionadas a temas de avaliações econômicas ou M&A.
Coordenou processos de assessoria em M&A, incluindo a busca por potenciais investidores,
preparação de Information Memorandum, contatos iniciais e posterior negociação de preço,
termos e contratos da transação.
Entre seus clientes destacam-se os setores de produto de consumo, sucroalcooleiro, florestal,
alimentos e bebidas e serviços. Desenvolveu e ministrou diversos treinamentos relacionados a
Estritamente confidencial
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avaliações econômicas de empresas e ativos. Ao longo de sua carreira, Andréa desenvolveu
experiências em instituições financeiras e em empresas globais de consultoria e auditoria.
Graduada em Administração Pública, pela Fundação Getulio Vargas (SP, Brasil). Possui MBA em
Finanças e Estratégia pela Simon Graduate School of Business, na University of Rochester (NY,
EUA).
 Felipe Miglioli (felipe.miglioli@br.ey.com) – Sócio Revisor Independente
Sócio do time da Parthenon-EY na América do Sul, com foco na prática de Corporate Finance
Strategy.
Possui ampla experiência em projetos de Estratégia e Finanças Corporativas, os quais tiveram
como finalidade o suporte a decisões de investimentos, planos de crescimentos e transações
em diversos setores, incluindo análises de viabilidade de novos negócios, fusões & aquisições,
Joint Ventures, processos de reestruturação societária, revisão estratégica e otimização de
portfólios, portfolio Valuation de fundos de Private Equity e Venture Capital, desenvolvimento
de estratégia de entrada em mercados, estudos de mercado para análise de competitividade em
setores específicos para fins estratégicos de expansão e desenvolvimento de novos negócios,
Commercial Due Diligence.
Bacharel em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie e MBA pelo Insper –
Instituto de Ensino e Pesquisa.
 Rafael Meninelli (rafael.meninelli@br.ey.com) – Gerente
Gerente dentro do grupo de Valuation & Business Modeling na área de TAS da EY. Possui mais
de 7 anos de experiência em avaliações de negócios para diversos fins incluindo M&A's, JV's,
estudos de viabilidade de projetos, contencioso tributário e reestruturação, entre outros.
Experiência extensiva com preço de compra e alocações para fins de relatórios financeiros.
Foi transferido para o escritório de EY LLP Chicago por aproximadamente 1 ano e meio, onde
adquiriu experiência significativa através de projetos com empresas da lista fortune 500
companies.
Tem experiência com revisões de avaliações preparadas para relatórios financeiros, incluindo o
valor justo dos investimentos, ativos intangíveis, testes de impairment, fusões de entidades
jurídicas, entre outros.
Entre os seus principais clientes, tem uma notável experiência com bens de consumo, varejo,
saúde, alimentos e bebidas e serviços. Pós-graduação em Finanças e Banco de Investimento
pela FIA – Fundação Instituto de Administração e Bacharelado em Economia pela Insper Instituto de Ensino e Pesquisa. Atualmente sendo submetido à certificação da American Society
of Appraisers (ASA). Participou de avaliação de negócios e avaliação de cursos de ativos
intangíveis, ministrado pelo ASA.
Estritamente confidencial
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2.4 Credenciais
O departamento de TAS da EY já prestou serviços para clientes de diversos ramos,
demonstrando comprovada capacidade técnica.
Podemos destacar como principais serviços prestados os seguintes: Avaliação EconômicoFinanceira, Privatização, Avaliação Patrimonial, Assessoria Financeira, Fusões e Aquisições e
assessoria em Real Estate.
Dentre as empresas, para as quais prestamos serviços, destacamos as seguintes:
Empresa
Setor
Serviço Prestado

Estritamente confidencial
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General Electric do Brasil

Diversos

Avaliação econômico-financeira

2013



Bunge

Diversos

Avaliação econômico-financeira

2013



Boticário

Bens de Consumo

Avaliação econômico-financeira

2013



Quark

Oil & Gas

Estudo de viabilidade para iniciativa
privada

2013



Ambev

Bebidas

Avaliação econômico-financeira

2013



Sete Brasil

Oil & Gas

Revisão de modelo econômicofinanceiro

2013



Odebrecht Óleo e Gás

Oil & Gas

Desenho de novo modelo operacional

2013



Andrade Gutierrez

Oil & Gas



Ultrapar Participações

Diversos



Banco Máxima

Bancário



BIC Banco

Bancário



JCA Holding

Oil & Gas

Avaliação econômico-financeira

2014



J&F Participações

Diversos

Avaliação econômico-financeira

2015



Ultrapar Participações

Oil & Gas

Avaliação econômico-financeira e
análise de potencial joint-venture

2016

15

Assessoria econômico-financeira
suporte para a PPP da Compagás
Avaliação econômico-financeira para
atendimento da CVM no 319
Avaliação econômico-financeira para
atendimento da CVM no 476
Avaliação econômico-financeira para
atendimento da CVM no 361

2013
2013
2014
2014
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Economia brasileira3
Atividade econômica
Em 2014, a atividade econômica apresentou 0,1% de crescimento no seu produto interno bruto
(PIB). Segundo o Bacen, em 31 de dezembro de 2015, o PIB sofreu uma queda de 3,7% e esperase que este caia em 2016 e se recupere nos períodos seguintes retornando o crescimento ao
longo dos anos.
Inflação
O índice de inflação oficial, IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) fechou o ano de 2014
em 6,4% e 10,7% em 2015. De acordo com o Bacen, espera-se que este esteja em 6,9% em
2016. O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela FGV fechou o ano de 2014
em 3,8% e 10,5% em 2015. A expectativa dos analistas do Bacen é de que esse índice fique em
6,6% em 2016.
Política Monetária
O Comitê de Política Monetária (Copom) levou em consideração a conjuntura macroeconômica
e as perspectivas para a inflação brasileira, e decidiu manter a taxa Selic em 14,2% a.a., o que
faz com que a média anual seja 15,1% a.a. O Copom destaca que, em momentos como o atual,
a política monetária deve se manter vigilante, de modo a minimizar riscos de que níveis elevados
de inflação, como o observado nos últimos doze meses, persistam no horizonte relevante para
a política monetária.
Risco-Brasil4

Variação do EMBI+ (p.p.)
600

500

400

300

O índice explicita a diferença de desempenho diário dos títulos da dívida norte-americana e de
países emergentes e é um indicador da saúde financeira do país em questão. O índice terminou
o mês de dezembro em 523 pontos-base, o que indica uma diferença de 5.2 p.p. entre o
desempenho dos títulos brasileiros e dos títulos norte-americanos. A média do mês foi de 484
pontos-base e a média dos últimos 12 meses foi de 345 pontos base. O índice apresentou um
pico no primeiro semestre de 2016 atrelado a incertezas políticas, e voltou a apresentar uma
tendência de queda para patamares históricos de 2015.

200

100

0

Fonte: IPEA data

3 Expectativas de mercado referem-se ao Boletim Focus de 31 de dezembro de 2015.
4 Fonte: Embi+ calculado pelo JP Morgan.
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4. Análise de Mercado
Overview
O GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), também conhecido como “gás de cozinha”, é um
combustível fóssil derivado dos gases butano e propano, que tem característica de ficar em
estado líquido quando submetido a pressão e de ser pouco agressivo ao meio ambiente. O GLP
é amplamente utilizado em cozinhas, aquecimento de água e ambientes, secagem de grãos e
outras funcionalidades, sendo que seu uso em residências é o mais difundido em todo o mundo,
representando 48,0% do consumo global, segundo o Sindigás.
Mercado GLP no Brasil
Mercado de Gas Utilities (R$ bilhões e %)
10,3%

10,2%

47

51

2016

2017

10,0%

9,8%

57

2018
Tamanho do Mercado

9,6%

62

68

2019

2020

Crescimento

A dinâmica de venda de GLP entre a Petrobras e os distribuidores acontece com a ANP
estabelecendo um volume máximo que cada distribuidor pode demandar com base em seu
universo de vasilhames e nível histórico de consumo. Com isso, a Petrobras é responsável por
abastecer as distribuidoras com o volume necessário, baseado nas informações fornecidas. A
ANP regula a produção através de relatórios mensais apresentados pelos distribuidores, com
informações de suas vendas nos últimos meses e as demandas exigidas para os próximos
quatros meses. Sendo assim, a Petrobras tem de produzir ou importar GLP o suficiente para
atender a demanda exigida.

Demanda de GLP por Região (%)
6,0%

Todas as distribuidoras estão sujeitas aos mesmos preços e condições estabelecidos pela
Petrobras. A partir de janeiro de 2002, o governo brasileiro encerrou os subsídios às refinarias
e o preço do GLP passou a ser de responsabilidade da Petrobras, que adotou preços
internacionais ajustados como benchmark. A Petrobras eventualmente anuncia reajustes no
preço do GLP, de acordo com a volatilidade do preço de importação do mesmo.

8,0%
44,0%

24,0%

Sudeste

Nordeste

Sul

Centroeste

No Brasil, o GLP é distribuído em 100,0% dos 5.570 municípios, abrangendo 95,0% dos
domicílios e mais de 150 mil empresas. A indústria de GLP é fundamental para a economia do
país, sendo 21 empresas distribuidoras, aproximadamente de 70 mil revendedores, 100 mil
pontos de venda, mais de 7 milhões de toneladas comercializadas por ano, além de gerar cerca
de 350 mil postos de trabalho diretos e indiretos.
Até o momento, apesar de não haver nenhuma barreira legal à entrada de novos participantes
no mercado de produção, a Petrobras permanece sendo, na prática, o único produtor de GLP
no país.

Fonte: Marketline

17,0%

De acordo com o Marketline5, o mercado brasileiro de Gas Utilities, que compreende todo o
consumo de gás natural inclusive o de GLP, deve apresentar um CAGR de aproximadamente
10,0% entre 2016 e 2020, atingindo R$ 68 bilhões.

Norte

A distribuição de GLP, além de regulamentada pela ANP, compreende aquisição,
armazenamento, envasilhamento, transporte, comercialização, controle de qualidade e

Fonte: ANP
5 Marketline Industry Profile Rerport: Gas Utilities in Brazil
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Evolução do Volume de GLP por Região (000’ tons)
360
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3285
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3243
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Centroeste

Norte

Sudeste

Nordeste

Sul

Fonte: ANP

assistência técnica ao consumidor. Com mais de 190 bases localizadas em 24 estados e no
Distrito Federal, as distribuidoras recebem o produto das refinarias e abastecem as revendas
de GLP ou vendem diretamente para grandes consumidores na indústria e no comércio, através
de caminhões tanques.
Segundo a ANP, o Sudeste é a região com maior demanda de GLP, correspondendo a
aproximadamente 44,0% do volume total distribuído. Em seguida, estão as regiões Nordeste
(24,0%); Sul (17,0%); Centroeste (9,0%); e Norte (6,0%).
Apesar disso, entre 2007 e 2015, as regiões com maior crescimento são Norte (CAGR 2,9%) e
Nordeste (CAGR 2,6%), seguidas por Centroeste (CAGR 2,3%), Sul (CAGR 1,3%) e Sudeste (CAGR
0,2%).
Distribuição de GLP Envasado
A categoria de GLP Envasado compreende a distribuição do GLP em vasilhames, enquanto este
ainda está em sua forma líquida. Os botijões são vendidos em pesos e tamanhos diferentes,
sendo eles: 2kg; 5kg; 13kg; 20kg; 45kg e 90kg. Estes botijões são utilizados majoritariamente
na cozinha ou como fonte de energia e aquecimento em domicílios.

Concentração do Mercado de Envasado (%)
5,7%
8,3%

No Brasil, praticamente todo o GLP Envasado é comercializado em botijões de 13kg (P-13). De
acordo com o Sindigás, a distribuição de P-13 está concentrada em cinco distribuidores, que
juntos representam 94,0% do mercado. Estes distribuidores são: Liquigás (23,8%); Nacional Gás
(22,1%); Supergasbrás (20,1%); Ultragaz (20,0%); e Copagaz (8,3%).

23,8%
20,0%
22,1%
20,1%

Liquigás

Nacional Gás

Supergasbras

Ultragaz

Copagaz

Outros

Fonte: ANP

As regiões brasileiras com maior concentração de GLP Envasado são as regiões Nordeste, onde
a categoria representa aproximadamente 88,0% do consumo de GLP da região; e Norte, onde a
categoria representa aproximadamente 87,0% do consumo de GLP da região.
Distribuição de GLP Granel
A categoria de GLP Granel compreende a distribuição de GLP através de caminhões tanques. O
GLP Granel pode ser adaptado de acordo com as necessidades de cada cliente e, diferentemente
do Envasado, não há a necessidade de substituição dos recipientes. O GLP Granel é utilizado em
estabelecimentos comerciais, públicos e industriais.

Concentração do Mercado de Granel (%)
8,3%
8,0%

A distribuição do GLP Granel apresenta concentração similar à do Envasado, em que cinco
maiores distribuidores detêm cerca de 91,0% do mercado. Estes distribuidores são: Ultragaz
(31,1%); Supergasbrás (21,2%); Liquigás (19,5%); Nacional Gás (11,9%); e Copagaz (8,0%).

31,1%
11,9%

19,5%
21,2%

Ultragaz

Supergasbras

Liquigás

Nacional Gás

Copagaz

Outros

As regiões brasileiras com maior concentração de GLP Envasado são as regiões Sul, onde a
categoria representa aproximadamente 39,0% do consumo de GLP da região; e Sudeste, onde
a categoria representa aproximadamente 34,0% do consumo de GLP da região.

Fonte: ANP
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5. Análise da empresa

5.1 Análise da Liquigás
Estados de Atuação da Liquigás no Brasil

Liquigás
A Liquigás, sediada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, foi fundada em 1953 e
tem como atividades principais a manipulação, estocagem, engarrafamento, transporte,
distribuição e comercialização de subprodutos da refinaria de petróleo, especialmente Gás
Liquefeito de Petróleo (GLP), dividido em duas categorias distintas:
►

Envasado: Composto por vasilhames de GLP de 8kg, 13 kg, 20 kg e 45 kg.

►

Granel: Composto por produtos e serviços a diversos setores da indústria, comércio,
agronegócios, entre outros.

A Liquigás possui operações em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal (exceto no Amazonas,
Acre e Roraima). Ela é líder no mercado nacional de botijões de gás até 13kg e ocupa a terceira
posição no mercado de distribuição de GLP Granel. Conforme informações fornecidas no
Memorando de Informações preparado pelo Itaú BBA, a Empresa possui 26 centros
operativos e 20 depósitos, contando com uma capacidade de armazenamento de 9.032
toneladas, equivalente ao consumo de GLP de aproximadamente 3 dias. Em 2015, a receita
líquida da Liquigás foi de R$ 3,3 bilhões, com EBITDA de cerca de R$ 214 milhões.
Fonte: Relatório Anual 2015

A Empresa foi adquirida pela Petrobras Distribuidora S.A. (“BR Distribuidora”) em agosto de
2004 e, em novembro de 2012, após reorganização societária, tornou-se subsidiária direta da
Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”). Atualmente possui investimentos em coligadas, conforme
abaixo:

Organograma Societário

Empresa avaliada

►

Utingás Armazenadora S.A. (31,0%) - prestadora de serviços de armazenagem de GLP;

►

Plenogás Distribuidora de Gás S.A. (33,3%) - comercialização de GLP e outros
hidrocarbonetos bem como comercialização de equipamentos para consumo de GLP.
Atualmente, a empresa não está em operação;

►

Metalúrgica Plus S.A. (33,3%) comercialização de chapa de barras de aço,
fabricação e comercialização de recipientes, vasos de pressão, vasilhame de
acondicionamento de GLP, inclusive, sua manutenção e reparo, podendo ainda exercer
outras atividades próprias às indústrias metalúrgicas. Atualmente, a empresa não está
em operação.

Os resultados auferidos pelas coligadas foram tratados por equivalência patrimonial.
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5.2 Análise das Informações Financeiras Históricas
Desempenho Financeiro

Demonstração de Resultados (R$ mil)
Receita operacional líquida
Lucro Bruto
EBITDA
EBIT

dez/13
dez/14
dez/15
2.898.782 2.977.521 3.295.798
870.883
924.020 1.077.868
112.733
147.817
214.034
43.141
78.872
146.621

Indicadores Financeiros (R$ mil e %)
dez/13
524,1
30,0%
3,9%
1,5%

Margem GLP
Margem Bruta
Margem EBITDA
Margem EBIT

dez/14
553,8
31,0%
5,0%
2,6%

dez/15
652,1
32,7%
6,5%
4,4%

dez/14
12.874
173.853
38.598
42.184
4.614
7.430
279.553

dez/15
13.231
202.735
29.503
64.777
7.395
15.142
332.783

Balanço Patrimonial (R$ mil)
dez/13
23.051
100.386
27.881
38.768
5.662
6.687
202.435

Outros ativos LP
Imposto de renda diferido
Investimento
Imobilizado
Intangível
Não circulante

55.466
137.669
17.725
755.089
9.674
975.623

77.478
107.924
17.590
791.986
8.490
1.003.468

68.889
79.090
17.737
830.849
9.396
1.005.959

1.178.058

1.283.021

1.338.743

Passivo
Fornecedores
Financiamentos
Obrigações tributárias
Dividendos a pagar
Obrigações trabalhistas e sociais
Adiantamento de clientes
Provisões diversas
Outras contas a pagar
Circulante

dez/13
78.777
23.074
14.537
6.823
43.010
3.287
6.569
10.728
186.805

dez/14
90.691
45.868
15.187
12.524
47.401
3.020
3.904
10.939
229.534

dez/15
79.387
100.965
22.187
51.684
4.147
5.133
6.001
269.505

Não circulante

131.770

143.274

128.874

Patrimônio líquido
Total do passivo

Sumário das informações financeiras históricas
As informações financeiras históricas da Liquigás foram analisadas com o propósito de
compreender as tendências dos indicadores operacionais da Empresa. A Empresa nos forneceu
dados financeiros gerenciais compreendendo o ano fiscal encerrado entre 31 de dezembro de
2013 e 31 de dezembro de 2015. A tabela ao lado sumariza as informações históricas do
período analisado.
Indicadores históricos

Ativo
Caixa e equivalentes
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Circulante

Total do ativo

Nossos trabalhos, nesta seção, foram baseados em demonstrações financeiras históricas
publicadas.

859.483

910.213

940.364

1.178.058

1.283.021

1.338.743

Ao longo do período histórico analisado, apesar de a economia do país ter passado por um
momento de recessão, os esforços comerciais da Empresa conseguiram fazer com que as suas
vendas caíssem em menor proporção do que o mercado. Somada isso, os reajustes de preço
realizados ao longo dos últimos anos fizeram com que a receita bruta apresentasse a um CAGR
de 6,6% entre 2013 e 2015.
A margem bruta variou de 30,0% em 2013 para 32,7% em 2015. Isto ocorreu em decorrência
de medidas tomadas para a otimização dos custos operacionais e de distribuição realizadas pela
Empresa. As margens também foram favorecidas neste período pelos reajustes de preços
realizados pela Empresa e fornecedores. Analogamente, a Margem GLP, composta pelo lucro
bruto por tonelada, cresceu 24,4% entre 2013 e 2015, passando de 524,1 reais por tonelada
para 652,1 reais por tonelada.
A margem EBITDA variou de 3,9% em 2013 para 6,5% em 2015, principalmente devido à
resultados não recorrentes, como o reajuste de salários e benefícios conforme correção das
cláusulas econômicas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Fonte: Empresa
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5.3 Projeção das Informações Financeiras
Visão Geral das Principais Premissas

Volume Envasado (Mil toneladas e %)
2,4%

1.363

1,0%

0,8%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

0,6%

0,5%

1.377

1.388

1.401

1.414

1.427

1.440

1.452

1.463

1.472

1.480

Durante as nossas análises, foram utilizadas pesquisas de mercado para suportar as principais
premissas utilizadas nesse trabalho. As principais premissas adotadas foram:
Receita Operacional Líquida
A Receita Operacional Líquida (ROL) da Liquigás provém da venda de GLP nas categorias
Envasado e Granel:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Volume Projetado

2022

2023

2024

2025

2026

 Envasado: representa aproximadamente 74,0% da receita total da Liquigás na data-base,
sendo que o vasilhame de 13kg (P-13) representa 99,5% das vendas do GLP Envasado.

Crescimento do Volume

Volume Granel (Mil toneladas e %)
5,5%

5,1%
2,1%

2,3%

2,8%

347

355

365

6,8%
5,4%

5,5%

Para a projeção do volume de vendas do GLP Envasado, foi considerado um CAGR de
aproximadamente 0,8% a.a. entre 2016 e 2026, alinhado ao crescimento médio da
população brasileira e às expectativas do Plano de Negócios da Liquigás para o mesmo
período. Os preços da categoria são ajustados anualmente pela inflação (IPCA).

4,6%
3,3%

0,3%

339

2016

340

2017

2018

2019

2020

385

2021

Volume Projetado

411

2022

457

433

2023

2024

478

2025

494

2026

Crescimento do Volume

 Granel: representa aproximadamente 26,0% da receita total da Liquigás na data-base, a qual
é composta pela distribuição de tanques de GLP para revendedores, que são abastecidos
periodicamente de acordo com a necessidade do cliente.
Para a projeção do volume de vendas do GLP Granel, foi considerado um CAGR de
aproximadamente 3,7% a.a. entre 2016 e 2026, alinhado à expectativa de crescimento
médio do PIB pelo Bacen e às expectativas do Plano de Negócios da Liquigás para o mesmo
período, que consideram ganhos de market-share para a Empresa. Os preços da categoria
são ajustados anualmente pela inflação (IPCA).

Receita Líquida Envasado (R$ milhões e %)
9,5%
6,4%

5,9%

2.665

2.837

3.004

2016

2017

2018

5,8%

3.179

5,8%

3.365

5,8%

3.561

5,8%

3.768

5,7%

3.984

5,7%

4.209

5,5%
4.441

5,4%
4.682

Mix de receita
2019

2020

2021

Receita Líquida Projetada

2022

2023

2024

2025

Baseado nas premissas de crescimento de cada categoria de produto e nas estratégias da
Administração, espera-se que a participação de GLP envasado no mix de vendas diminua ao
longo do período projetivo, uma vez que a estratégia de crescimento da Empresa foca os
ganhos de market-share na venda de GLP granel. Sendo assim, as vendas de GLP Envasado
passam de 73,9% da receita líquida em dezembro de 2015 para 66,9% da receita líquida em
2026, enquanto as vendas de GLP Granel passam de 26,6% da receita líquida em 2015 para
32,8% em 2026.

2026

Crescimento da Receita

Receita Líquida Granel (R$ milhões e %)
12,3%
10,6%
5,7%

7,2%

968

1.023

1.097

2016

2017

2018

7,3%

11,9%

10,5%

10,7%

9,7%

7,8%

1.176

1.268

2019

2020

1.403

2021

Receita Líquida Projetada

1.570

2022

1.735

2023

1.920

2024

2.106

2025

8,3%

2.281

2026

Crescimento da Receita

Fonte: EY
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Custos Envasado e Margem Bruta (R$ milhões e %)
35,6%

36,3%

36,3%

36,3%

36,3%

36,3%

1.915

2.145

1.716

1.808

2.027

2.270

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Custos Projetados

36,3%

2.402

2022

36,3%

2.540

2023

36,3%

2.683

2024

36,3%

2.831

2025

36,3%

2.985

2026

Margem Bruta

30,3%

30,3%

30,3%

712

764

819

681

2016

2017

2018

2019

30,3%

883

2020

30,3%

977

2021

Custos Projetados

30,3%

1.094

2022

30,3%

1.208

2023

30,3%

1.337

30,3%

1.467

1.589

Lucro Bruto e Margem GLP
Com base nas premissas descritas acima, bem como em função da expectativa de projeção de
mudança de mix de receita demonstrado anteriormente, a margem bruta ficou praticamente
estável ao longo do período projetivo analisado.

2024

2025

2026

4,9%

Margem Bruta

11,0%

696

747

5,0%

785

 Envasado: Os custos foram projetados por categoria de produto, com base no período
histórico analisado. Considerando que praticamente todos os custos com o GLP Envasado se
referem à compra de matéria prima, estes foram considerados 100,0% variáveis, ou seja,
acompanhando o crescimento da receita com a distribuição de GLP Envasado.

30,3%

Margem GLP Envasado (R$/ton e %)
7,3%

Os custos operacionais são compostos por custo de aquisição de GLP Envasado e Granel,
conforme premissas descritas a seguir:

 Granel: Os custos foram projetados por categoria de produto, com base no período histórico
analisado. Considerando que praticamente todos os custos com o GLP Granel referem-se à
compra de matéria prima, estes foram considerados 100,0% variáveis, ou seja,
acompanhando o crescimento da receita com a distribuição de GLP Granel.

Custos Granel e Margem Bruta (R$ milhões e %)
29,6%

Custos operacionais

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

1.043

1.094

949

823

905

995

863

1.147

O lucro bruto por tonelada (Margem GLP), por sua vez, aumentou, dado que o aumento da
receita líquida foi superior ao aumento dos custos em termos absolutos, considerando os
reajustes de preços realizados pela Empresa e fornecedores. No caso do GLP Envasado, a
Margem GLP apresentou um CAGR de aproximadamente 5,1% entre 2016 e 2026, variando de
696,4 reais por tonelada em 2016 para 1146,9 reais por tonelada em 2026. Na categoria GLP
Granel, por sua vez, a Margem GLP apresentou um CAGR de aproximadamente 2,6% entre 2016
e 2026, variando de 846,5 reais por tonelada em 2016 para 1401,9 reais por tonelada em
2026.
Despesas Operacionais

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Margem GLP

2022

2023

2024

2025

2026

Crescimento

Margem GLP Granel (R$/ton e %)
12,3%
7,9%

5,1%

846

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

4,9%

1.275

1.106

1.160

1.216

1.055

2020

2021

2022

2023

2024

913

959

1.006

2017

2018

2019

4,9%

1.337

4,9%

1.402

Despesas Operacionais são relacionadas diretamente à operação da Liquigás, e foram
projetadas com base em sua natureza fixa ou variável observada no período histórico analisado.
Com base nisso, as Despesas Operacionais são compostas por:
 Despesas Gerais e Administrativas: despesas com materiais em geral, serviços contratados,
aluguéis e outras despesas gerais. As despesas gerais e administrativas foram consideradas
70,0% fixas e 30,0% variáveis, com base nas informações históricas da Empresa. A parcela
fixa das despesas foi reajustada pela inflação (IPCA) projetada pelo Banco Central do Brasil,
enquanto a parcela variável foi reajustada de acordo com o crescimento da receita líquida
total;

Fonte: EY

 Despesas com Vendas: despesas com PDD, perdas com títulos incobráveis, fretes faturados,
despesas com materiais relacionados a vendas, serviços contratados relacionados a vendas,
locações, propagandas e outras despesas diversas. As despesas com vendas foram
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2016

Margem GLP

Crescimento

2025

2026
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consideradas 20,0% fixas e 80,0% variáveis, com base nas informações históricas da
Empresa. A parcela fixa das despesas foi reajustada pela inflação (IPCA) projetada pelo
Banco Central do Brasil, enquanto a parcela variável foi reajustada de acordo com o
crescimento da receita líquida total;

Despesas Operacionais (R$ milhões e %)
25,1%

25,0%

24,9%

24,7%

24,6%

24,4%

1.139

1.209

2020

2021

911

964

1.021

1.077

2016

2017

2018

2019

Despesas Projetadas

24,1%

1.286

23,9%

23,7%

1.451

1.366

2022

2023

23,5%

1.539

2024

23,4%

1.627

2025

2026

Percentual da ROL

 Despesas com Pessoal: despesas com pessoal de vendas e administrativo. As despesas com
pessoal foram consideradas 60,0% fixas e 40,0% variáveis, com base nas informações
históricas da Empresa. A parcela fixa das despesas foi reajustada pela inflação (IPCA)
projetada pelo Banco Central do Brasil, enquanto a parcela variável foi reajustada de acordo
com o crescimento da receita líquida total:
 Despesas Tributárias: despesas com impostos em geral, como IOF, IPVA, IPI, IPTU, INSS de
terceiros, entre outros. As despesas tributárias foram consideradas 100,0% variáveis, sendo
reajustadas de acordo com o crescimento da receita líquida total

Equivalência Patrimonial (R$ milhões e %)
0,2%

0,2%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

0,1%

7

 Outras receitas e despesas operacionais: resultados de vendas de vasilhames, e outras
receitas e despesas diversas. Os resultados de vendas de vasilhame foram projetados de
acordo com o crescimento do volume de GLP Envasado distribuído pela Empresa e ajustado
pela margem de venda histórica. As outras receitas e despesas recorrentes foram projetadas
como 100,0% variáveis, sendo ajustadas de acordo com o crescimento da receita líquida
total. As despesas não recorrentes não foram projetadas.
Como resultado das premissas destacadas acima, o total das despesas operacionais, em
percentual da receita líquida, variou de 25,1% em 2016 a 23,4% em 2026.
Resultado de Equivalência Patrimonial

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Equivalência Patrimonial Projetada

2023

2024

2025

2026

0,7%

0,7%

Percentual da ROL

PLR (R$ milhões e %)
0,7%

27

0,7%

28

0,7%

30

0,7%

0,7%

0,7%

32

33

35

0,7%

37

0,7%

40

0,7%

42

44

47

O Resultado de Equivalência Patrimonial refere-se aos investimentos da Empresa em suas
coligadas: Utingás Amazenadora S.A.; Plenogás Distribuidora de Gás S.A.; e Metalúrgica Plus
S.A.. Como estas coligadas, em alguns casos, fazem parte do processo de distribuição do GLP
da Liquigás, foi adotada uma premissa de crescimento alinhada ao crescimento da receita
líquida da Empresa, uma vez que o negócio delas tenderá a crescer, caso o business da
controladora também cresça.
Sendo assim, o Resultado de Equivalência Patrimonial foi projetado representando, em média,
0,1% da receita operacional líquida ao longo do período projetivo. Devido à menor relevância
destas operações, considerou-se que este resultado é equivalente ao caixa gerado por estas
investidas para a Liquigás.
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)

2016

2017

2018

2019

2020

PLR Projetado

Fonte: EY
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2021

2022

2023

Percentual da ROL

2024

2025

2026

O PLR foi projetado de acordo com as remunerações salariais. Foi adotada uma premissa de
aproximadamente 2 salários mensais, baseado nos pagamentos históricos de PLR da Empresa.
As remunerações salariais, por sua vez, foram projetadas de acordo com o crescimento das
despesas com pessoal.
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EBITDA por Tonelada e Margem EBITDA (R$/ton e %)
9,1%

179

2016

9,2%

9,4%

9,5%

9,6%

217

232

247

206

2017

2018

2019

2020

10,0%

9,8%

284

264

2021

EBITDA Projetado

2022

10,3%

10,1%

324

303

2023

10,4%

345

10,4%

366

2024

2025

2026

1,7%

1,8%

1,8%

Margem EBITDA

Depreciação (R$ milhões e %)
1,9%

1,7%

1,6%

68

65

64

2016

2017

2018

1,6%

70

2019

1,6%

75

2020

1,7%

82

29,2%

29,2%

29,2%

97

104

90

90

1,7%

107

98

116

123

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Percentual da ROL

2018

2019

2020

29,2%

114

29,2%

126

29,2%

137

29,2%

149

29,2%

161

29,2%

173

70
44
2016

2017

2021

Impostos Projetados

Fonte: EY

Vale destacar que, como resultado das variações das despesas em relação à receita líquida, a
expectativa é de incremento na margem EBITDA contábil ao longo dos anos, a qual variará de
8,4% em 2016 a 10,4% em 2026. Esse aumento deve-se principalmente a ganhos de escala
devido a diluição das despesas fixas da Liquigás em função do crescimento das receitas do
negócio e aos reajustes de preços realizados pela Empresa e fornecedores. Esta diluição
também é notada no EBITDA por tonelada que, por sua vez, apresentou um CAGR de 7,4% entre
2016 e 2026, variando de 179,2 reais por tonelada em 2016 para 366,1 reais por tonelada de
2026.
Depreciação

1,7%

Impostos Diretos e Alíquota Efetiva (R$ milhões e %)
30,1%

EBITDA

A depreciação do imobilizado existente foi projetada de forma linear, de acordo com a natureza
de cada ativo e suas taxas médias históricas.
A depreciação de novos investimentos foi projetada de acordo com a taxa média ponderada de
depreciação observada para o imobilizado existente, equivalente a 4,4% ao ano.

Depreciação Projetada

30,8%

Em relação à receita líquida, o PLR representa em média, 0,7% ao longo do período projetivo.

2022

2023

Alíquota Efetiva

2024

2025

2026

Adicionalmente, a variação do universo de vasilhames da Liquigás foi projetada à parte, sendo
as compras e vendas de vasilhames projetadas de acordo com o crescimento do volume de GLP
Envasado projetado.
Impostos Diretos
Os Impostos Diretos projetados para a Liquigás foram divididos em: (i) Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ); e (ii) Contribuição Social Lucro Líquido (CSLL), conforme a legislação brasileira
vigente para o regime de tributação por lucro real, conforme descrito a seguir:
 Imposto de Renda: calculado de acordo com a atual legislação brasileira (Lei n.º 9.430 de
27 de dezembro de 1996), a saber, incidência de 15,0% sobre o Lucro Antes dos Impostos e
10% sobre a parcela do lucro excedente a R$ 240 mil por ano;
 Contribuição Social: calculada de acordo com a atual legislação brasileira (Lei nº 10.637 de
30 de dezembro de 2002), a saber, 9,0% sobre o Lucro Antes dos Impostos.
A Empresa possuía saldos de impostos diferidos ativos oriundos do ágio originado na compra da
Agip em 2004, e saldos de prejuízo fiscal e base negativa na data-base da avaliação. O benefício
fiscal gerado pela utilização destes montantes foi calculado e deduzido dos impostos diretos a
pagar.
Adicionalmente, a Empresa recebe o incentivo fiscal da SUDENE em alguns estados, que permite
uma redução de 75,0% do imposto por um prazo de dez anos e com possibilidade de renovação.
Com base nos volumes de vendas históricos por estado, em média aproximadamente 18,6% do
lucro tributável da Empresa está sujeito ao incentivo fiscal descrito.
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Ao longo do período projetivo entre 2016 e 2026, a alíquota efetiva média foi de 29,2%
Capital de Giro

Capital de Giro Líquido (R$ milhões e %)
3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

134

143

153

126

2016

2017

2018

2019

3,3%

165

2020

3,3%

179

2021

Capital de Giro Líquido

3,4%

3,4%

207

193

2022

2023

3,4%

223

2024

3,4%

238

2025

3,4%
252

2026

Percentual da ROL

Para a projeção do capital de giro líquido, foram utilizadas as premissas baseadas nas
demonstrações financeiras históricas da Liquigás, conforme demonstrado no quadro ao lado,
cabendo ressaltar os seguintes aspectos:
 Foram calculados os indicadores das projeções do capital de giro para os ativos e passivos
operacionais com base na receita operacional líquida, custos e despesas operacionais,
quando apropriado e de acordo com os parâmetros do setor;
 Os investimentos em capital de giro na perpetuidade foram projetados com base no balanço
patrimonial projetado para a perpetuidade, cuja taxa de crescimento equivale à projeção de
uma taxa real de crescimento de 0,9%, baseada na taxa de crescimento vegetativo de longo
prazo, acrescida da inflação (IPCA) de longo prazo (4,9%), resultando em uma taxa de
crescimento da perpetuidade de 5,9%.

Fonte: EY

 Ao longo do período projetivo, o capital de giro líquido representa em média, 3,4% da receita
líquida total.
Itens de balanço não operacionais ou não recorrentes foram projetados como sendo realizados
no primeiro período projetivo.
Novos Investimentos – CAPEX
A projeção de Capex foi baseada no plano de expansão da Liquigás, bem como na manutenção
da operação no longo-prazo, a qual foi considerada o reinvestimento de 100,0% da depreciação
e reajustada anualmente pelo IGP-M, com objetivo de manter o nível de ativos imobilizados ao
longo dos anos.

Capex por Tonelada (R$/ton e %)
2,5%

2,5%

2,5%

2,4%

2,5%

3,3%

3,5%

3,0%

100

92

90

53

55

59

60

2016

2017

2018

2019

3,0%

2,8%

96

93

2,4%

86

66

2020
Capex

Fonte: EY

2021

2022

2023

Percentual da ROL

2024

2025

2026

A partir de 2018, para sustentar os crescimentos de volume projetados para a categoria Granel,
foram considerados Capex de expansão referente a investimentos em novos imobilizados
ligados à operação de distribuição da categoria. Estes investimentos foram calculados com base
no crescimento do volume projetado que excede a projeção do PIB feita pelo Bacen.
Sendo assim, ao longo do período projetivo, o Capex representa em média, 2,7% da receita
líquida. O Capex por tonelada, por sua vez, apresentou um CAGR de 4,9% entre 2016 e 2026,
variando de 53,1 reais investidos por tonelada de GLP vendida em 2016 para 85,8 reais por
tonelada em 2026.
No período da perpetuidade, o Capex foi considerado como o montante da depreciação na
perpetuidade ajustado pelo crescimento real do business de 0,9%, refletindo os investimentos
necessários para a manutenção do crescimento do volume no longo prazo.
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6. Avaliação da Liquigás

6.1 Análise da Metodologia Selecionada
Para esta avaliação econômico-financeira foi adotada a abordagem da Renda, através do
método do Fluxo de Caixa Descontado (FCD). Segundo o método do FCD, o valor de um negócio
é igual ao valor presente dos fluxos de caixa esperados disponíveis para os donos do capital ou
dívida do negócio. Na avaliação de uma empresa, indicadores de valor são desenvolvidos
descontando fluxos de caixa livres disponíveis para distribuição ao seu valor presente, pela taxa
que representa tanto o retorno requerido pelo mercado como os riscos inerentes ao
investimento específico.
A abordagem do FCD é considerada a mais relevante para avaliação de negócios ou empresas,
pois contempla a habilidade de uma empresa em criar entradas e saídas de caixa, e em fornecer
condições de financiamento e investimento às suas operações. Mais especificamente, entradas
de caixa incluem lucros, aumento da dívida principal, venda de ativos e reduções de capital de
giro líquido. Saídas de caixa incluem pagamento da parte principal da dívida, investimento em
ativos e adições de capital de giro.
A análise do FCD aqui apresentada refere-se ao fluxo de caixa operacional, ou chamado de fluxo
de caixa livre para a empresa. Portanto, para o cálculo do FCD foi desconsiderado o
endividamento (isto é, o pagamento de juros foi excluído das despesas futuras estimadas, e o
pagamento da dívida foi excluído do cálculo do fluxo de caixa). A proposta de excluir o
pagamento de juros e da dívida do cálculo do fluxo de caixa é fornecer uma indicação do valor
operacional (Enterprise Value) do negócio, o qual inclui o valor da dívida e do capital próprio.
Dessa forma, a soma dos valores presentes dos fluxos de caixa livres da empresa e do valor da
perpetuidade6 indica o valor das operações, do qual ainda são deduzidos os valores de dívida
bruta para obtenção do valor da totalidade do capital da empresa.

6 Vide principais parâmetros de cálculo do valor da perpetuidade no tópico “6.2. Implementação do Fluxo de Caixa Descontado”.
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6.2 Implementação do Fluxo de Caixa Descontado
Principais parâmetros
Fluxo de caixa livre descontado
O fluxo de caixa livre da Liquigás foi calculado de acordo com as premissas de projeção de
resultado, capital de giro e CAPEX apresentadas anteriormente, bem como os demais
parâmetros apresentados a seguir.
Taxa de desconto
Os fluxos de caixa livre projetados da Liquigás foram descontados pelo custo médio ponderado
de capital (WACC) em Reais (R$), em termos nominais, ou seja, considerando o efeito da inflação.
O WACC foi calculado com base em informações de participantes de mercado selecionados, e
foi estimado em 13,4% a.a., conforme demonstrado no Apêndice B.
Taxa de crescimento de longo-prazo e cálculo do valor da perpetuidade
Para o cálculo do valor da perpetuidade, projetou-se uma taxa real de crescimento de 0,9%,
baseada na taxa de crescimento de longo prazo do business como um todo, acrescida da
inflação (IPCA) de longo prazo (4,9%), resultando em um crescimento na perpetuidade de 5,9%.
O percentual de 5,9% a.a. (g) foi subtraído da taxa de desconto de 13,4% (k), para obter-se a
taxa de capitalização de 7,5%. Essa taxa de capitalização foi utilizada para estimar o valor da
perpetuidade, com base no modelo de crescimento constante, conforme demonstrado a seguir:
Valor da Perpetuidade =
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Fluxo de caixa livre do último ano do período explícito x (1+g)
(k - g)

7. Conclusão
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 Estimativa de valor econômico-financeiro da Liquigás

Composição de Valor (R$ milhões)
(145)
1.654
3.071

2.926

1.417
Valor Presente
dos Fluxos de
Caixa
Descontados

Perpetuidade

Enterprise Value

Dívida bruta

Com base nas informações recebidas e no trabalho realizado, nossa avaliação obteve estimativa
de valor de R$ 2.926 milhões (dois bilhões, novecentos e vinte e seis milhões de reais) para
100,0% do capital (Equity Value) da Liquigás, em 31 de dezembro de 2015, conforme
demonstrado a seguir: 7

Equity Value

Composição de valor
(R$ milhões)
Valor presente dos fluxos de caixa
1.417
Valor presente da perpetuidade
1.654
Valor operacional (Enterprise Value [EV])
3.071

Fonte: EY

Dívida Bruta7
Valor aos acionistas (Equity Value)

(145)
2.926

Múltiplos implícitos
EV / EBITDA
EV / Receita Líquida

dez/15
10,1 x
0,8 x

Fonte: EY/ Demonstrações financeiras Liquigás

Os resultados obtidos pela utilização do método do FCD são relevantes no contexto da operação
planejada, dado que:
►

As premissas de lucratividade e valor estão em linha com os dados históricos e com o
mercado de atuação da Empresa;

►

Os parâmetros de avaliação são consistentes com o porte e com a expectativa de
crescimento de longo prazo da Empresa, considerando a visão individual do negócio (stand
alone);

►

O método do FCD é o que melhor traduz o valor de um investimento baseando-se em
rentabilidade futura (Abordagem da Renda).

Essa estimativa de valor não considera possíveis contingências, insuficiências ou
superveniências ativas ou passivas que não estivessem registradas na posição patrimonial da
Empresa na data-base da avaliação. Devido a isso, os resultados apresentados não consideram
o seu efeito, caso existam.

7 A dívida bruta ilustrada é composta por empréstimos e financiamentos de curto prazo no montante de R$ 100,9 milhões e empréstimos e financiamentos
no longo prazo no montante de R$ 44,3 milhões.
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A. Declaração de Limitações Gerais
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Para atingir o objetivo do trabalho de avaliação econômico-financeira, foram aplicados
procedimentos sempre baseados em fatos históricos, perspectivas econômicas e de
mercado vigentes e da estratégia da Liquigás existente na data base da análise. Os valores
apresentados nesse relatório são resultantes da análise de dados históricos (financeiros e
gerenciais), além de projeções de eventos futuros;

2

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

3

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

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

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

= valor do capital próprio/ valor do capital total

KE

= custo do capital próprio

WD

= valor do capital de terceiros/ valor do capital total

KD

= custo do capital de terceiros

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

= RF + ß * MRP + αBR + SP, com

KE

= retorno esperado do mercado

RF

= taxa livre de risco

ß

= risco sistemático de uma ação

MRP

= prêmio de risco

αBR

= risco país

SP

= risco específico

O ponto inicial para estimar o custo do capital próprio é a taxa de retorno livre de risco. Na
prática, a taxa de juros de longo prazo de investimentos financeiros livre de risco (e.g. títulos
financeiros pré-fixados do setor público) é usada como guia para determinar a taxa de juros de
interesse.
O prêmio de risco de mercado é definido como a diferença entre um retorno esperado num
portfólio de mercado e a taxa livre de risco. Estudos de mercado de capitais de longo prazo têm
mostrado que os investimentos históricos em ações geram retornos entre 4,0% e 7,0% mais
altos que os investimentos em ativos de baixo risco.
O Capital Asset Pricing Model (CAPM) leva em conta o risco específico da companhia através
dos fatores beta. Tais fatores representam uma figura de ponderação para a sensibilidade do
retorno da companhia comparada com a tendência de todo o mercado. Eles são, portanto,
medidas de volatilidade do risco sistêmico. Quanto maior for a diferença positiva entre o beta e
número um, maior será a volatilidade. Quanto maior for a diferença negativa entre o beta e o
número um, menor a volatilidade com relação à média do mercado. Fatores beta são idealmente
determinados com referência a todo mercado de capitais, desde que o conceito de risco
sistêmico e específico exija que ações individuais sejam medidas com relação ao portfólio do
mercado.
Quando atividades em diferentes países são levadas em consideração, pode ser apropriado o
uso do prêmio de risco do país específico.
Estrutura de Capital
A estrutura de capital é derivada de uma média da estrutura de capital de um grupo de empresas
comparáveis.
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D. Empresas Comparáveis Selecionadas
Descrições dos participantes de mercado8
 Gagan Gas Limited distribui GLP após o engarrafamento em cilindros para a Reliance Petro
Marketing Ltd, em Madhya Pradesh, na Índia. Também comercializa lubrificantes e produtos
industriais. A companhia foi incorporada em 1986 e é baseada em Dhar, India
 Eastern Gases Limited dedica-se ao engarrafamento e fornece gás de petróleo liquefeito
(GPL) para aplicações domésticas, comerciais e industriais na Índia. Os produtos da empresa
incluem propano, butano e GLP. Ele também vende Auto GLP;serviços personalizados de
instalação de gás e serviços de consultoria para engenharia e actividades orientadas para
projectos. Além disso, a empresa fornece serviços adicionais, tais como conhecimentos
técnicos para a conversão de processos do cliente a partir de combustíveis que incluem
diesel de alta velocidade, óleo de forno, eletricidade, óleo diesel leve e gás de carvão para
LPG; E os serviços de teste que consistem em testes SRV, hidro-teste, etc A empresa foi
constituída em 1995 e está sediada em Kolkata, na Índia
 Joong Ang Enervis Co., Ltd faz exportação e comercialização de produtos petrolíferos na
Coreia do Sul. A empresa oferece lubrificantes de petróleo e gás liquefeito de petróleo. Ele
também fornece serviços de lavagem de carro. A empresa foi fundada em 1946 e tem sede
em Seul, Coréia do Sul
 Unimot S.A. Comercializa combustíveis líquidos e gasosos para clientes individuais e
grossistas na Polônia e internacionalmente. Participa no comércio grossista e distribuição
de diesel e gasolina, biocombustíveis, GLP e gás natural para aplicações de aquecimento,
comunais, industriais e de propulsão. A empresa fornece seus produtos através de suas
plantas de distribuição de gás; Instalações de engarrafamento ou terminais de transbordo;
E redes de atacado e varejo. Atende aos setores da indústria, agricultura e serviços. A
empresa foi fundada em 1992 e está sediada em Zawadzkie, na Polônia. UNIMOT S.A. é uma
subsidiária da Unimot Express Sp.
 Zhejiang Haiyue Co. Ltd. se dedica à distribuição de produtos de petróleo e gás liquefeito na
China e internacionalmente. A empresa também está envolvida na distribuição de
commodities; e cobrança de pedágio rodoviário, arrendamento de moradias e negócios
imobiliários. Além disso, opera estações de gás, que fornecem óleo combustível e gás
liquefeito. Zhejiang Haiyue Co. Ltd. é baseado em Zhuji, China
 SK Gas Co., Ltd. fornece e distribui GLP na Coréia do Sul e internacionalmente. Ele também
está envolvido no marketing e comercialização de GLP, bem como no negócio PDH. Além

8 Fonte para todas as empresas apresentadas: Capital IQ.
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disso, a empresa opera terminais de armazenamento e tanque, e aproximadamente 520
postos de abastecimento. Ele atende famílias, empresas, veículos e indústrias. SK Gas Co.,
Ltd. foi fundada em 1985 e está sediada em Seongnam-si, Coréia do Sul.
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Ultrapar Participações S.A.

Apêndice A

Estudo de valor da Liquigás Distribuidora S.A.
Data-base:31-dez-2015
A. FCD
Em milhares de R$
Período
Ano
1

1
dez-16

2
dez-17

3
dez-18

4
dez-19

5
dez-20

6
dez-21

7
dez-22

8
dez-23

9
dez-24

10
dez-25

11
dez-26

Perpetuidade
Perpetuidade

Business Valuation
1.1 Resumo DRE
Receita Líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro Bruto
Despesas operacionais
EBITDA operacional
Resultado de equivalência patrimonial
PLR
EBITDA contábil
Depreciação
EBIT

3,633,449
(2,397,326)
1,236,122
(910,526)
325,596
6,261
(26,849)
305,008
(68,170)
236,838

3,859,689
(2,520,809)
1,338,880
(963,653)
375,228
6,273
(28,388)
353,112
(64,796)
288,316

4,100,531
(2,678,693)
1,421,838
(1,021,243)
400,595
6,284
(30,016)
376,863
(64,390)
312,473

4,355,829
(2,846,149)
1,509,680
(1,076,932)
432,748
6,296
(31,621)
407,423
(69,689)
337,734

4,633,206
(3,028,395)
1,604,812
(1,138,782)
466,029
6,308
(33,384)
438,954
(75,384)
363,570

4,963,692
(3,247,011)
1,716,682
(1,209,381)
507,300
6,320
(35,286)
478,334
(82,421)
395,913

5,338,282
(3,495,690)
1,842,592
(1,286,484)
556,108
6,332
(37,412)
525,029
(89,571)
435,458

5,718,789
(3,747,961)
1,970,828
(1,366,173)
604,655
6,344
(39,604)
571,396
(98,111)
473,285

6,129,197
(4,020,514)
2,108,683
(1,451,268)
657,415
6,356
(41,924)
621,848
(107,006)
514,842

6,546,740
(4,297,656)
2,249,085
(1,538,507)
710,578
6,368
(44,323)
672,623
(116,126)
556,497

6,962,867
(4,573,265)
2,389,603
(1,627,058)
762,545
6,773
(46,766)
722,552
(123,271)
599,280

7,370,482
(4,840,989)
2,529,493
(1,722,308)
807,185
7,170
(49,504)
764,851
(130,488)
634,363

EBIT
IR&CS
NOPAT
Custo de Vasilhames Vendidos
Depreciação
Capex
Variação do capital de giro e ativos e passivos não operacionais
Fluxo de caixa livre

236,838
(44,142)
192,696
20,941
68,170
(90,425)
31,001
222,383

288,316
(70,177)
218,139
21,544
64,796
(95,065)
(8,531)
200,883

312,473
(89,547)
222,927
22,055
64,390
(101,826)
(8,305)
199,241

337,734
(96,933)
240,802
22,572
69,689
(104,631)
(8,973)
219,458

363,570
(104,487)
259,084
23,092
75,384
(117,811)
(9,608)
230,141

395,913
(113,944)
281,969
23,623
82,421
(163,165)
(12,109)
212,740

435,458
(125,508)
309,949
24,164
89,571
(184,637)
(13,711)
225,336

473,285
(136,570)
336,715
24,695
98,111
(173,148)
(13,848)
272,525

514,842
(148,723)
366,119
25,215
107,006
(184,994)
(14,753)
298,592

556,497
(160,905)
395,593
25,703
116,126
(180,947)
(15,434)
341,041

599,280
(173,301)
425,979
26,172
123,271
(169,405)
(15,003)
391,015

634,363
(183,447)
450,916
27,704
130,488
(131,725)
(13,924)
463,459

Meses (final do período)
Meses (meio do período)
Fator de desconto | WACC @ 13.4%
Fluxo de caixa descontado

12
6
0.94
208,866

24
18
0.83
166,433

36
30
0.73
145,616

48
42
0.64
141,485

60
54
0.57
130,883

72
66
0.50
106,726

84
78
0.44
99,720

96
90
0.39
106,388

108
102
0.34
102,824

120
114
0.30
103,599

132
126
0.27
104,778

1.2 Fluxo de Caixa Descontado

1.3 Composição do valor

Σ | fluxo de caixa descontado do período explícito
Valor presente da perpetuidade
Valor operacional (Enterprise Value [EV])
Dívida bruta
Valor do negócio (Equity Value)
Múltiplos implícitos
EV/ROL | 2017
EV/EBITDA | 2017

1,417,319
1,654,075
3,071,394
(145,284)
2,926,110
Liquigás
0.8 x
10.1 x

Alguns dos totais podem não bater devido à arredondamentos. Por favor, verificar o tópico Considerações Gerais e Limitações do nosso trabalho.

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

Crescimento perpetuidade (g)
Inflação
Crescimento real

463,459
7.5%
6,172,720
0.27
1,654,075

5.9%
4.9%
0.9%

Ultrapar Participações S.A.

Apêndice B

Estudo de valor da Liquigás Distribuidora S.A.
Data-base:31-dez-2015
B. WACC

1

Cálculo da Taxa de Desconto
1.1 Resumo WACC
Nome da Empresa (comparável)
Gagan Gases Limited
Eastern Gases Limited
Joong Ang Enervis Co.,Ltd.
Unimot SA
Zhejiang Haiyue Co. Ltd.
SK Gas Co., Ltd.

Ticker

Beta alavancado

BSE:524624
BSE:590080
KOSDAQ:A000440
WSE:UNT
SHSE:600387
KOSE:A018670

Média
Mediana

D/E

CAPM (Ke)

Beta desalavancado

0.43
0.78
0.72
0.27
0.89
0.54

17.6%
223.1%
63.4%
34.6%
82.1%
130.0%

15.0%
33.1%
21.1%
19.8%
25.0%
20.9%

0.37
0.31
0.48
0.21
0.55
0.27

0.60
0.63

91.8%
72.8%

22.5%
21.0%

0.36
0.34

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

Alíquota de imposto

Cálculo do custo de capital de terceiros (Kd)
[a]
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]

Parâmetros
0.4
15.4%
29.2%
0.4
6.5%
2.6%
3.9%
1.6%
2.8%
13.9%

Custo antes de impostos
Taxa de imposto esperada
Custo após impostos

Capital de terceiros (D)
Capital próprio (E)

WACC = (D x Kid) + (E x Ke)

Notas:
(a) Fonte: Capital IQ.
(b) Conforme legislação brasileira
(c) Fonte: EY LLP - O prêmio de risco de mercado é baseado no prêmio de risco histórico e expectativas de prêmio de risco futuro
(d) Fonte: Federal Reserve (média histórica de 6 meses dos T-bonds de 20 anos)
(e) Fonte: JP Morgan EMBI + (média histórica de 6 meses)
(f) Considerado 20,0% do CAPM para refletir os riscos inerentes ao negócio
(g) Fonte: Banco Central do Brasil e Business Monitor International
(h) Baseado no custo médio da dívida da Empresa
FIM

Alguns dos totais podem não bater devido à arredondamentos. Por favor, verificar o tópico Considerações Gerais e Limitações do nosso trabalho.

14.0%
29.2%
9.9%

[h]
[b]

Custo médio ponderado de capital (WACC)
13.4%
86.6%

Kd
Ke

9.9%
13.9%

13.4%
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ANEXO III – FATO RELEVANTE

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39
NIRE 35.300.109.724

FATO RELEVANTE
ULTRAPAR, POR MEIO DE SUA SUBSIDIÁRIA ULTRAGAZ, ASSINA CONTRATO PARA
AQUISIÇÃO DA LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.
São Paulo, 17 de novembro de 2016 – A Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar”) informa que,
nesta data, por meio de sua subsidiária Companhia Ultragaz S.A. (“Ultragaz”), assinou contrato
de compra e venda com a Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) para a aquisição da totalidade
das ações de emissão da Liquigás Distribuidora S.A. (“Liquigás”) (“Transação”).
O valor total da aquisição corresponde a um Valor da Empresa de R$ 2,8 bilhões. O valor a ser
pago será corrigido pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI), entre as datas de assinatura
e de fechamento da operação. O valor ainda estará sujeito a ajustes em razão das variações de
capital de giro e da posição da dívida líquida da Liquigás entre 31/12/2015 e a data de fechamento
da Transação.
A consumação da Transação está sujeita à aprovação das autoridades concorrenciais brasileiras
e das assembleias gerais de acionistas da Ultrapar, nos termos do artigo 256 da Lei nº 6.404/76,
e da Petrobras, nos termos de seu estatuto social, a serem convocadas oportunamente, além de
outras condições usuais para transações desta natureza. Destaca-se que mesmo no caso de
verificação da hipótese prevista no §2º do artigo 256 da Lei nº 6.404/76, a Transação não
ensejará direito de recesso aos acionistas da Ultrapar, tendo em vista que as ações de emissão
da Ultrapar têm liquidez e dispersão no mercado.
Liquigás
A Liquigás foi fundada em 1953 e atua no mercado de distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP) no Brasil. Com uma estrutura de 23 centros operativos e 19 depósitos, a Liquigás possui
uma rede de 4,8 mil revendedores.
Em 2015, a Liquigás comercializou 1,65 milhão de toneladas de GLP, gerando receita líquida de
R$ 3,3 bilhões e EBITDA de R$ 214 milhões. A dívida bruta da Liquigás em 31 de dezembro de
2015 era de R$ 145 milhões.
Racional da aquisição
A Ultragaz foi a primeira distribuidora de GLP do Brasil, fundada em 1937, e completará 80 anos
de atuação no próximo ano. Sua experiência, pioneirismo e compromisso com esse mercado
proporcionaram inúmeros reconhecimentos, incluindo mais de 40 prêmios de gestão. A Ultragaz
atende aproximadamente 11 milhões de domicílios no segmento envasado e 50 mil clientes no
segmento granel. Em 2015, comercializou 1,7 milhão de toneladas de GLP, gerando receita líquida
de R$ 4,6 bilhões e EBITDA de R$ 357 milhões. Nos últimos 12 meses até 30 de setembro de
2016, o EBITDA da Ultragaz somou R$ 433 milhões. Ao longo de 2016, a Ultragaz apresentou

crescimento de 31% em seu EBITDA sobre o ano anterior. Neste mesmo período, a Liquigás
também vem apresentando crescimento ainda mais significativo de resultados.
A Ultragaz se apoia na inovação como instrumento de diferenciação, oferecendo maior
conveniência e uma melhor proposta de valor aos consumidores. Essa diferenciação se materializa
através de iniciativas como o aplicativo Ultragaz Connect, o Vale Gás, a parceria com o programa
de fidelidade Km de Vantagens e o conceito Ultrapronto. Adicionalmente, no mercado granel a
Ultragaz oferece soluções customizadas, desenvolvendo em conjunto com seus clientes soluções
que otimizam sua matriz energética com o uso do GLP.
A Transação permitirá que a estratégia de diferenciação e a excelência operacional da Ultragaz,
além da sua capacidade de investimento, combinados com os ativos e com a qualidade da rede
de revendas da Liquigás proporcionem importantes ganhos de eficiência, como, por exemplo, em
logística, na gestão administrativa e em práticas de operação, com melhoria da qualidade dos
serviços, gerando benefícios aos consumidores, revendedores, clientes e a toda a sociedade.

André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Ultrapar Participações S.A.
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MODELO DE PROCURAÇÃO

Procuração
Por meio deste instrumento particular, [Acionista], [nacionalidade], [estado civil], [profissão],
portador(a) do documento de identidade nº [•], residente e domiciliado(a) na [endereço completo]
ou [sociedade constituída de acordo com as lei [•], com sede [•], inscrita no CNPJ sob o número [•]]
(“Outorgante”), nomeia e constitui como seus bastantes procuradores SANDRA LÓPEZ GORBE,
brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 094233582-IFP/RJ, inscrita
na OAB/RJ sob o nº 097181, e no CPF/MF sob o nº 035.539.407-35; THIAGO DE MELLO RIBEIRO
COUTINHO, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 1790900-SSP/PB,
inscrito na OAB/SP sob o nº 176386, e no CPF/MF sob o nº 265.000.098-86; DENIZE SAMPAIO
BICUDO, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 32.308.230-0SSP/SP inscrita na OAB/SP sob o nº 239.515, e no CPF/MF sob o nº 220.578.448-03; CAIO MARON
ZANINI, brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.616.342-SSP/SP,
inscrito na OAB/SP sob o nº 256.842 e no CPF/MF sob o nº 312.347.968-48; GIOVANNA FERNANDES
PAULIN, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 43.958.8741SSP/SP, inscrita na OAB/SP sob o nº 348.345 e no CPF/MF sob o nº 369.022.888-36; com poderes
para, agindo isolada e independentemente da ordem de nomeação, representar o(a) Outorgante na
qualidade de titular de [•] ([número de ações por extenso]) ações ordinárias de emissão da Ultrapar
Participações S.A., sociedade anônima de capital aberto inscrita no CNPJ/MF sob o nº
33.256.439/0001-39, com sede na Av. Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343, 9º andar, na Cidade e
Estado de São Paulo (“Companhia”), na Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 14:00
horas do dia 23 de janeiro de 2017 na sede social da Companhia, assinando o Livro de Registro de
Presença de Acionistas da Companhia e a ata da Assembleia Geral Extraordinária, para o fim
específico de votar em estrita conformidade com as orientações a seguir:
(1) Aprovar, nos termos do § 1° do art. 256 da Lei das S.A., da aquisição, pela subsidiária da
Companhia, Companhia Ultragaz S.A., das ações representativas da totalidade do capital social da
Liquigás Distribuidora S.A., conforme divulgado ao mercado no Fato Relevante divulgado em
17.11.2016:
A Favor

Contra

Abstenção

[]

[]

[]

Marque um X no quadrado acima com a opção que desejar.

Os procuradores ora nomeados não têm qualquer direito ou obrigação de tomar quaisquer outras
medidas em nome do(a) Outorgante(a) que não as expressamente previstas neste instrumento ou
que sejam necessárias ao seu exato cumprimento.
O presente mandato, que poderá ser substabelecido no todo ou em parte, será válido para a
Assembleia Geral Extraordinária acima referida, seja ela instalada em primeira ou segunda
convocação.
[dia] de [mês] de 2017.
[Acionista]

