São Paulo, 27 de fevereiro de 2019
À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Superintendência de Relações com Empresas - SEP
Rua Sete de Setembro, nº 111
Rio de Janeiro - RJ
At. Sr. Guilherme Rocha Lopes – Gerente de Acompanhamento de Empresas 2

Ref.:

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 70/2019/CVM/SEP/GEA-2

Prezados Senhores,
A Ultrapar Participações (“Ultrapar” ou “Companhia”), em atendimento ao Ofício
nº 70/2019/CVM/SEP/GEA-2 transcrito ao final, o qual solicita esclarecimentos
sobre a veracidade de informações dos parágrafos reproduzidos a seguir,
veiculados no jornal “Valor Econômico” no dia 22 de fevereiro de 2019, em
matéria de título “Grupo Ultra inicia 2019 sob desafio da retomada ”, vem
esclarecer o que segue:
“Em conversa com analistas, o diretor financei ro e de Relações com Investidores
André Pires disse que o grupo quer voltar a registrar, nos próximos anos, expansão
do Ebitda equivalente ao que foi apurado até 2017. (...)
Para 2019, a Ultrapar espera melhora em todas as áreas, com "aumento importante"
do Ebitda, puxado por Ipiranga e recuperação da Extrafarma. No primeiro trimestre,
comentou o diretor, o ambiente operacional para a rede de distribuição de
combustíveis está mais equilibrado, com redução dos custos dos combustíveis e
consequente melhora da demanda. (...)
Para 2019, a expectativa é a de que as vendas em volume da Ipiranga cresçam acima
do Produto Interno Bruto (PIB), com recuperação significativa do resultado
operacional.”
A Companhia confirma que fez referência a uma expectativa de melhora nos
resultados da Ultrapar, conforme divulgado ao mercado, em 20 de fevereiro de
2019, no Relatório da Administração de 2018 e no Release de Resultados do
quarto trimestre de 2018. Os referidos documentos foram devidamente
disponibilizados no website da Companhia ( www.ultra.com.br/ri) e no website
da CVM na mesma data.
Com isso, os comentários realizados na teleconferência de resultados em 21 de
fevereiro de 2019 foram baseados nos documentos já divulgados pela
Companhia, além de dados públicos sobre o desempenho da economia e dos
setores em que a Ultrapar está inserida.
A Companhia informa que a transcrição da teleconferência realizada em 21 de
fevereiro de 2019 foi devidamente disponibilizada ao mercado através do

Sistema Empresas.Net e no website da Companhia em 26 de fevereiro de 2019
(conforme protocolo de recebimen to 018465IPE210220180204351613-46).
Considerando que referidas informações e dados foram divulgadas ao mercado
e estão disponíveis no website da Ultrapar já mencionado acima e no website da
CVM, a Administração da Companhia entende não se tratar de Fato Re levante,
nos termos da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada.
Acreditando ter fornecido as informações solicitadas no Ofício, ficamos à
disposição de V. Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
Cordialmente,
_______________________________________________
Ultrapar Participações S.A.
André Pires de Oliveira Dias
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Transcrição do Ofício

Ofício nº 70/2019/CVM/SEP/GEA-2
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.
Ao Senhor
André Pires de Oliveira Dias
Diretor de Relações com Investidores da
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA
Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1.343, 9º andar - Bela Vista
CEP: 01317-910 - São Paulo - SP
Tel.: (21) 3177-6107
E-mail: andre.pires@ultra.com.br; invest@ultra.com.br
C/C:
emissores@b3.com.br;ana.pereira@b3.com.br;marcelo.heliodorio@b3.com.br;carolina.alm
eida@b3.com.br
Assunto: Solicitação de esclarecimentos.
Prezado Senhor,
1. Reportamo-nos à notícia veiculada no jornal Valor Econômico no dia 22.02.2019, sob o
título “Grupo Ultra inicia 2019 sob desafio da retomada”, na qual constam as seguintes
informações (grifos nossos):
Grupo Ultra inicia 2019 sob desafio da retomada
Autor: Stella Fontes
Depois de entregar resultados abaixo do esperado no quarto trimestre, o grupo Ultra
iniciou 2019 com o desafio ampliado de mostrar que a recuperação que começou a se
esboçar no ano passado é consistente. O tom da direção segue otimista e uma série de
ajustes continua a ser feita nos negócios. Mas, num primeiro momento, os investidores
ajustaram suas posições aos números mais fracos e as ações da Ultrapar encerraram o
dia com baixa de 4,92%, negociadas a R$ 52 cada na B3.
De outubro a dezembro, a receita líquida da companhia subiu 10% na comparação anual,
para cerca de R$ 23 bilhões, com melhora em todos os negócios. Já o resultado antes de
juros, impostos, depreciação e amortização ( Ebitda ) ajustado caiu 5%, para R$ 933
milhões, pressionado pelo desempenho da Ipiranga , de distribuição de combustíveis, e
da Extrafarma, rede de varejo farmacêutico. O lucro líquido subiu 27%, a R$ 496 milhões,
beneficiado pela melhora na linha financeira.
Analistas do Santander destacaram que os resultados ficaram aquém do esperado - o
Ebitda ajustado foi 13% menor do que projetado pelo banco e 8% inferior ao do
consenso. "Apesar de a Ipiranga ter apresentado melhora no volume de combustíveis,
que subiu 4% na comparação anual, a margem Ebitda por metro cúbico de R$ 93 foi
inferior à nossa estimativa de R$ 106 e à do consenso, de R$ 96. Os demais negócios

registraram números operacionais sem brilho, estimativa de R$ 106 e à do consenso, de
R$ 96. Os demais negócios registraram números operacionais sem brilho, exceto
Ultracargo ", escreveram Christian Audi, Gustavo Allevato e Rodrigo Almeida.
Em conversa com analistas, o diretor financeiro e de Relações com Investidores
André Pires disse que o grupo quer voltar a registrar, nos próximos anos, expansão
do Ebitda equivalente ao que foi apurado até 2017. No acumulado de 2018, o Ebitda
ajustado ficou em R$ 3,07 bilhões, queda de 23%. "A Ultrapar entregou resultados sólidos,
mas abaixo da expectativa", admitiu.
O executivo listou algumas iniciativas adotadas em 2018 para reverter essa trajetória,
entre as quais a sucessão em grandes negócios, o fortalecimento de posições de diretoria
e a redução dos investimentos, com maior disciplina na alocação de capital. Essas
medidas levaram a um aumento de R$ 1,1 bilhão na geração de caixa anual, "o que
confirma a solidez financeira da companhia", destacou.
A Ultrapar viu ainda a alavancagem financeira recuar a 2,68 vezes em dezembro e a
perspectiva é de continuidade dessa tendência, o que possibilitará ao grupo buscar
oportunidades de expansão orgânica e via aquisição. De acordo com Pires, há "várias
oportunidades" de crescimento inorgânico neste momento no país, decorrente da
dinâmica mais liberal da economia. "Vamos ver um mercado muito mais dinâmico, com
oportunidades para as empresas que tiverem capacidade de fazê-lo".
Para 2019, a Ultrapar espera melhora em todas as áreas, com "aumento
importante" do Ebitda, puxado por Ipiranga e recuperação da Extrafarma. No
primeiro trimestre, comentou o diretor, o ambiente operacional para a rede de
distribuição de combustíveis está mais equilibrado, com redução dos custos dos
combustíveis e consequente melhora da demanda.
"As vendas estão acima do esperado para o diesel. Assim, devemos ter crescimento ante
o primeiro trimestre de 2018 e melhora sequencial na rentabilidade ajustada pela
sazonalidade", disse. Para 2019, a expectativa é a de que as vendas em volume da
Ipiranga cresçam acima do Produto Interno Bruto (PIB), com recuperação
significativa do resultado operacional.
2. Reportamo-nos, ainda, ao Ofício nº 57/2018/CVM/SEP/GEA-2 de 23/02/2018, no qual foi
apontado que, conforme a orientava a seção 4.19 do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº01/2017:
Se durante a reunião houver a divulgação de informações adicionais às constantes
no material de apresentação utilizado, por exemplo, em decorrência de perguntas
formuladas pelos participantes da reunião, estas devem ser incluídas nesse
material, o qual deve ser reapresentado pelo Sistema Empresas.NET, sem prejuízo do
disposto no artigo 3º da Instrução CVM nº 358/02, nos casos em que tais informações
constituírem Fato Relevante. (grifo nosso).
3. A respeito, requeremos a manifestação de V.S.a sobre a veracidade das afirmações
veiculadas na notícia e, caso afirmativo, solicitamos sua manifestação sobre os motivos
pelos quais entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução
CVM nº 358/02.

4. Tal manifestação deverá incluir cópia deste Ofício e ser encaminhada ao Sistema IPE,
categoria “Comunicado ao Mercado”, tipo “Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA”.
O atendimento à presente solicitação de manifestação por meio de comunicado a mercado
não exime a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de fato
relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002.
5. Ressaltamos que, nos termos do art. 3º da Instrução CVM nº 358/02, cumpre ao Diretor
de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM e, se for o caso, à bolsa de valores
e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da
companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação,
simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à
negociação.
6. Lembramos ainda da obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM
nº 358/02, de inquirir os administradores e acionistas controladores da Companhia, bem
como todas as demais pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de
averiguar se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao
mercado.
7. Além disso, caso seja confirmada que tenha havido a divulgação de informações
adicionais que não constam na Apresentação a Analistas, Assunto "Apresentação
teleconferência de resultados do 4T18", arquivada por meio do Sistema EmpresasNET na
categoria "Comunicado ao Mercado", em 21/02/2019, conforme revelado na notícia citada
neste ofício, requeremos que a Companhia complemente a documentação conforme
estabelecido na seção 4.19 do OFÍCIOCIRCULAR/
CVM/SEP/Nº02/2018.
8. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, alertamos que caberá a
esta autoridade administrativa, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no
inciso II, do artigo 9º, da Lei nº 6.385/1976, e no artigo 7º c/c o artigo 9º da Instrução CVM nº
452/2007, determinar a aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não atendimento ao presente Ofício,
até o dia 27 de fevereiro de 2019.

Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Guilherme Rocha Lopes, Gerente, em
26/02/2019, às 16:34, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
0701653 e o código CRC 5A60CC5E.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0701653 and
the
"Código CRC" 5A60CC5E.
Referência: Processo nº 19957.003033/2019-59 Documento SEI nº 0701653

