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LAUDO:

RJ-0285/08-01A

DATA BASE:

31 de março de 2007

SOLICITANTE:

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A., com sede a Av. Brigadeiro Luiz Antonio, nº. 1.343, 9º
andar, São Paulo, Estado de SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 33.256.439/0001-39,
doravante denominada ULTRAPAR.

OBJETOS:

REFINARIA DE PETROLEO IPIRANGA S.A., com sede a Rua Eng. Heitor Amaro Barcellos,
551, Rio Grande, Estado do RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 94.845.674/0001-30,
doravante denominada RPI;
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRANGA S.A., com sede a Av. Dolores
Alcaraz Caldas, 90, Porto Alegre, Estado do RS, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº. 92.689.256/0001-76, doravante denominada DPPI, e;
CIA. BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA, com sede a Rua Francisco Eugênio, 329, Rio
de Janeiro, Estado do RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.069.766/0001-81,
doravante denominada CBPI.
Em conjunto doravante denominadas GRUPO IPIRANGA.

OBJETIVO:

Cálculo do valor do Acervo Líquido das empresas objeto, a preço de mercado,
adquirido pela ULTRAPAR, para avaliar a aplicabilidade do Art. 256, II, b), da Lei
6.404/76 (Lei das S.A.), em função da aquisição do GRUPO IPIRANGA pelas empresas
ULTRAPAR, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) e BRASKEM S/A (BRASKEM).
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL Ltda. foi contratada pela

EVENTOS E AJUSTES CONSIDERADOS NA AVALIAÇÃO

ULTRAPAR para calcular o valor do Acervo Líquido das empresas objeto
a preço de mercado, adquirido pela ULTRAPAR, para avaliar a



Na presente avaliação consideramos apenas o acervo

aplicabilidade do Art. 256, II, b) da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), em

líquido de propriedade da ULTRAPAR, adquirido na

função da aquisição do GRUPO IPIRANGA pelas empresas ULTRAPAR,

operação

PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS) e BRASKEM S/A (BRASKEM).

“AQUISIÇÃO DO GRUPO IPIRANGA”, sem considerar os

de

aquisição

descrita

no

Fato

Relevante

acervos líquidos transferidos para a Braskem e Petrobras
Os procedimentos técnicos empregados no presente laudo estão de

ao final da operação.

acordo com os critérios estabelecidos pelas normas de avaliação.
O presente laudo apresenta os valores de mercado dos ativos e passivos
das empresas, utilizados para ajustar o Acervo Líquido contábil das
empresas objeto pela abordagem dos ativos.
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AQUISIÇÃO DO GRUPO IPIRANGA: RESUMO DA OPERAÇÃO
O Grupo Ipiranga foi adquirido pelas empresas PETRÓLEO BRASILEIRO S/A (PETROBRAS), BRASKEM S/A (BRASKEM) e ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A
(ULTRAPAR), sendo esta última comissária por conta e ordem das primeiras ao longo do processo de aquisição. Após a conclusão da aquisição, a Ultrapar
passou a deter os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes localizados nas regiões Sul e Sudeste (“Ativos de Distribuição Sul”), a
Petrobras passou a deter os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (“Ativos de
Distribuição Norte”), a Braskem e a Petrobras passaram a deter os ativos petroquímicos, representados pela Ipiranga Química S.A., Ipiranga
Petroquímica S.A. (“IPQ”) e pela participação desta na Copesul – Companhia Petroquímica do Sul (“Copesul”), na proporção de 60% para a Braskem e
40% para a Petrobras (“Ativos Petroquímicos”). Os ativos relacionados às operações de refino de petróleo detidos pela RPI foram compartilhados
igualmente entre Petrobras, Ultrapar e Braskem.
Conforme descrito no Fato Relevante “AQUISIÇÃO DO GRUPO IPIRANGA”, publicado em 19 de março de 2007, a operação foi dividida em cinco etapas, a
saber:
1. Aquisição das ações dos Acionistas Controladores Ipiranga pela Ultrapar;
2. Oferta Pública de Tag Along para aquisição das ações ordinárias de emissão da RPI, DPPI e CBPI;
3. Oferta Pública para Cancelamento do Registro de Companhia Aberta da Copesul;
4. Incorporação pela Ultrapar das ações de emissão da RPI, DPPI e CBPI;
5. Segregação e transferência dos ativos adquiridos para PETROBRAS e BRASKEM.
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RESUMO DOS RESULTADOS
O quadro abaixo apresenta o valor por ação do Patrimônio Líquido a Mercado das empresas objeto, considerando as participações cruzadas conforme
estrutura societária na data base (vide página 11):
31/03/2007
DATA BASE: 31/03/2007

RPI

CBPI

Quantidade de ações

29.600.000

105.952.000

32.000.000

9,32

24,50

PL a Mercado - Valor por ação (R$) (*)

6,16

DPPI

(*) considerando participações cruzadas conforme estrutura societária na data base
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Os quadros a seguir apresentam uma visão resumida do Patrimônio Líquido a preços de mercado das empresas objeto na data base deste laudo,
excluindo-se as participações cruzadas, evitando desta forma a dupla contagem na consolidação e soma dos acervos:
EMPRESA: Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A - SUL (*)

DATA BASE: 31/03/2007

(*) corresponde a 1/3 da atividade de Refino
CONTAS
RELEVANTES
TOTAL ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE
TOTAL PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PATRIMONIO LIQUIDO

CONTAS
RELEVANTES
TOTAL ATIVO
ATIVO CIRCULANTE

AJUSTE

MERCADO

76.915

29.947

106.861

64.488

1.453

65.941

144

0

144

12.283

28.494

40.777

76.915

29.947

106.861

54.569

10.152

64.721

88

32.472

19.707

9.668

32.384
(10.038)

EMPRESA: Cia Brasileira de Petroleo Ipiranga - CBPI-SUL

DATA BASE: 31/03/2007
VALOR ( REAIS MIL )
CONTABIL
1.842.114

AJUSTE
361.345

MERCADO
2.203.459

1.050.679

(4.985)

1.045.694

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

164.596

(546)

164.050

PERMANENTE

626.839

366.876

993.715

1.842.114

361.345

2.203.459

PASSIVO CIRCULANTE

401.039

71.823

472.862

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

649.856

93.425

743.281

PATRIMONIO LIQUIDO

791.219

196.096

987.316

TOTAL PASSIVO
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EMPRESA: Distribuidora de Produtos de Petroleo Ipiranga S/A - DPPI-SUL (*)

DATA BASE: 31/03/2007

(*) não considera participação cruzada em CBPI
CONTAS
RELEVANTES
TOTAL ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PERMANENTE
TOTAL PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
PATRIMONIO LIQUIDO
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VALOR ( REAIS MIL )
CONTABIL
614.009
322.633

AJUSTE

MERCADO

116.883
(1.201)

730.892
321.432

81.249

0

81.249

210.126

118.084

328.210

614.009

116.883

730.892

59.173

17.987

77.160

59.834

17.288

77.122

495.002

81.608

576.610
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1. INTRODUÇÃO
A APSIS CONSULTORIA EMPRESARIAL Ltda doravante denominada APSIS,

A equipe da APSIS responsável pela coordenação e realização deste

com sede na Rua São José 90, grupo 1.802, na Cidade do Rio de

trabalho é constituída pelos seguintes profissionais:

Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 27.281.922/0001-70, foi contratada pela ULTRAPAR para calcular o
valor do Patrimônio Líquido de RPI, DPPI e CBPI a preços de mercado, e



AMILCAR DE CASTRO
gerente de projetos



ANA CRISTINA FRANÇA DE SOUZA
engenheira civil
pós-graduada em ciências contábeis (CREA/RJ 91.1.03043-4)



CESAR DE FREITAS SILVESTRE
contador (CRC/RJ 044779/O-3)



CLAUDIO MARÇAL DE FREITAS
contador (CRC/RJ 55029/O-1)



FLAVIO LUIZ PEREIRA
contador (CRC/RJ 022016-O-9)



LUIZ PAULO CESAR SILVEIRA
engenheiro mecânico
mestrado em administração de empresas (CREA/RJ 89.1.00165-1)



MARCELO UNFER PARABONI
administrador de empresas
pós-graduado em administração financeira (CRA/RJ 20-47.164-6)



MARGARETH GUIZAN DA SILVA OLIVEIRA
engenheira civil, (CREA/RJ 91.1.03035-3)



RICARDO DUARTE CARNEIRO MONTEIRO
engenheiro civil
pós-graduado em engenharia econômica (CREA/RJ 30137-D)



SÉRGIO FREITAS DE SOUZA
economista (CORECON/RJ 23521-0)



WASHINGTON FERREIRA BRAGA
contador (CRC/RJ 024100-6 / CVM 6734)

avaliar a aplicabilidade do Art. 256, II, b), da Lei 6.404/76 (Lei das
S.A.), em função da compra do GRUPO IPIRANGA.
Na elaboração deste trabalho foram utilizados dados e informações
fornecidas por terceiros, na forma de documentos e entrevistas verbais
com o cliente. As estimativas utilizadas neste processo estão baseadas
nos documentos e informações, os quais incluem, entre outros, os
seguintes:


Estatuto ou contrato social das empresas;



Demonstrações contábeis das empresas do grupo;



Organograma e participações societárias;



Relação dos bens do ativo permanente;



IAN e ITR das empresas;



Jogo de plantas de arquitetura;



Quadro de áreas; e



Documentos com informações gerais sobre a planta industrial avaliada, incluindo
dados de capacidade produtiva.

As vistorias às plantas industriais foram realizadas em abril, maio e junho de 2007.
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2. PRINCÍPIOS E RESSALVAS
O presente relatório obedece criteriosamente os princípios fundamentais descritos a seguir.



O presente laudo atende as especificações e critérios estabelecidos pelas normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as especificações e critérios



Os consultores e avaliadores não têm inclinação pessoal em relação à matéria envolvida

estabelecidos pelo USPAP (Uniform Standards of Professional Appraisal

neste relatório e tampouco dela auferem qualquer vantagem.

Practice), além das exigências impostas por diferentes órgãos, tais como:
Ministério da Fazenda, Banco Central, Banco do Brasil, CVM (Comissão de Valores



Os honorários profissionais da APSIS não estão, de forma alguma, sujeitos às conclusões

Mobiliários), SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) etc.

deste relatório.



O relatório foi elaborado pela APSIS e ninguém, a não ser os seus próprios consultores,

O relatório apresenta todas as condições limitativas impostas pelas metodologias
adotadas, que afetam as análises, opiniões e conclusões contidas nos mesmos.

preparou as análises e respectivas conclusões.



A APSIS declara que não tem quaisquer interesses diretos ou indiretos nas

Assumem-se como corretas as informações recebidas de terceiros, sendo que as fontes

empresas objeto deste laudo ou seus respectivos controladores ou na operação a

das mesmas estão contidas no referido relatório.

que se refere o "Protocolo e Justificação", não havendo qualquer circunstância
relevante que possa caracterizar conflito ou comunhão de interesse, potencial



No melhor conhecimento e crédito dos consultores, as análises, opiniões e conclusões
expressas no presente relatório são baseadas em dados, diligências, pesquisas e
levantamentos verdadeiros e corretos.





ou atual, para a emissão deste Laudo de Avaliação.


No curso de nosso trabalho, os controladores e administradores das empresas
objeto deste laudo não direcionaram, limitaram, dificultaram ou praticaram

A APSIS assume total responsabilidade sobre a matéria de Engenharia de Avaliações,

quaisquer atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização

incluídas as implícitas, para o exercício de suas honrosas funções, precipuamente

ou o conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de

estabelecidas em leis, códigos ou regulamentos próprios.

trabalho relevantes para a qualidade de nossas conclusões.

Para efeito de projeção partimos do pressuposto da inexistência de ônus ou gravames de



O laudo foi elaborado com a estrita observância dos postulados constantes dos

qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, atingindo o ativo objeto do trabalho em

Códigos de Ética Profissional do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia,

questão, que não os listados no presente relatório.

Arquitetura e Agronomia e do Instituto de Engenharia Legal.
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3.


LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE
Para elaboração deste relatório a APSIS utilizou informações e dados históricos auditados



Não nos responsabilizamos por perdas ocasionais ao solicitante, a seus

por terceiros ou não auditados e dados projetados não auditados, fornecidos por escrito

acionistas, diretores, credores ou a outras partes como conseqüência da

ou verbalmente pela administração da empresa ou obtidos das fontes mencionadas.

utilização dos dados e informações fornecidas pela empresa e constante neste

Assim, a APSIS assumiu como verdadeiros os dados e informações obtidos para este

relatório.

relatório e não tem qualquer responsabilidade com relação a sua veracidade.



As análises e as conclusões contidas neste relatório baseiam-se em diversas

O escopo deste trabalho não incluiu auditoria das demonstrações financeiras ou revisão

premissas, realizadas na presente data, de projeções operacionais futuras, tais

dos trabalhos realizados por seus auditores.

como: fatores macro-econômicos, valores praticados pelo mercado, variações
cambiais, preços de venda, volumes, participações de mercado, receitas,



Nosso trabalho foi desenvolvido para uso dos solicitantes visando aos objetivos já

impostos, investimentos, margens operacionais etc. Assim, os resultados futuros

descritos, podendo, assim, ser divulgado como parte dos documentos relacionados à

podem vir a ser diferentes de qualquer previsão ou estimativa contida neste

reorganização societária da ULTRAPAR, autorizada a menção a este trabalho nas

relatório.

publicações relacionadas, bem como disponibilizado a acionistas e terceiros, inclusive
por meio dos websites das companhias envolvidas.



Esta avaliação não reflete eventos e seus respectivos impactos, ocorridos após a
data de emissão deste laudo.



Destacamos que a compreensão da conclusão deste relatório ocorrerá mediante a sua
leitura integral e de seus anexos, não devendo, portanto, extrair conclusões de sua
leitura parcial.
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4.

AVALIAÇÃO GRUPO IPIRANGA

4.1. METODOLOGIA UTILIZADA
ABORDAGEM DOS ATIVOS – PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO
Esta metodologia é derivada dos princípios contábeis geralmente aceitos
(PCGA), onde as demonstrações financeiras são preparadas com base no
princípio do custo histórico, ou custo de aquisição. Devido a este princípio
e ao princípio fundamental da contabilidade, o valor contábil dos ativos
de uma empresa menos o valor contábil de seus passivos é igual ao valor
contábil do seu patrimônio líquido.
Por outro lado, os princípios básicos de economia nos permitem criar a
seguinte técnica de avaliação: o valor definido para os ativos menos o
valor definido para os passivos é igual ao valor definido para o patrimônio
líquido de uma empresa. Dentro de uma perspectiva de avaliação, as
definições relevantes de valor são aquelas apropriadas ao objetivo da
avaliação.
A abordagem dos ativos, portanto, visa a avaliar uma empresa pelo ajuste
do valor contábil (saldo líquido) aos seus respectivos valores justos de
mercado. Os ativos e passivos julgados relevantes são avaliados pelo valor
justo de mercado, sendo feita a comparação entre este valor e seu valor
contábil (saldo líquido).
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4.2.

CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO IPIRANGA

Tendo suas origens ainda na primeira metade do século XX, as Empresas do Grupo Ipiranga desenvolvem atividades em setores diversos, da indústria
petroquímica à produção de asfaltos, passando pelo refino e distribuição de combustíveis. A figura abaixo apresenta a estrutura societária do grupo antes
da Etapa 1 do processo de aquisição, sendo o acervo adquirido pela ULTRAPAR sinalizado pela cor AZUL:

ESTRUTURA SOCIETÁRIA EM 31 DE MARÇO DE 2007
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A seguir apresentaremos uma descrição do Acervo Líquido adquirido pela ULTRAPAR, objeto deste laudo de avaliação.

REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA (RPI)

ambiente que circunda a Empresa, pela redução da emissão de gases
na atmosfera. Também neste ano entrou em operação o novo
terminal de Recepção e Expedição de Produtos, construído com a
finalidade de agilizar a operação de entrada e saída de produtos da
Refinaria.
Em 1998, a Refinaria Ipiranga foi autorizada para a capacidade
produtiva de 12.580 barris por dia, através do artigo 55 da nova
Legislação para a atividade, conforme características e capacidades
de suas respectivas instalações.
A partir de 1999, considerando a possibilidade de importação de
petróleo a Refinaria Ipiranga passou a adquirir a matéria prima para
seu processo, utilizando alternativas de suprimento também através
do mercado externo. Já em 2002 foram concluídas as modificações
nas

principais

unidades

de

processo

da

Refinaria

Ipiranga,

contemplando a 1º etapa da ampliação e modernização do parque
A Refinaria de Petróleo Ipiranga é bastante antiga, inaugurada em 1937 na

fabril.

cidade de Rio Grande (RS), marcando o início do processo de
industrialização de petróleo no país e originando as Empresas de Petróleo

Foi aumentado o nível de conversão e melhorada a metalurgia dos

Ipiranga. Atualmente, sua planta industrial ocupa uma área de 40 hectares

principais equipamentos. A capacidade nominal de processamento

e tem capacidade para produzir 17 mil barris/dia de petróleo.

de petróleo foi ampliada em mais de 35%, atingido 17.000 barris por
dia.

Em 1988 foi consolidada a operação do Turbo-Gerador, destinado a autogeração de energia elétrica, contribuindo para a melhoria do meio
APSIS CONSULTORIA
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No ano de 2003 iniciou-se a construção de um tanque de petróleo com

Após a aquisição do Grupo Ipiranga, os ativos operacionais da RPI

capacidade de armazenagem de 30.000m³ que foi concluído em 2004.

passaram a ser administrados em conjunto pelas três empresas

Ainda em 2003, a Refinaria Ipiranga começou a investir no projeto de

compradoras.

melhoria da qualidade de solventes especiais.
DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE REFINO
A figura abaixo apresenta um esquema resumido do processo produtivo,
que poderá ser melhor visualizado no laudo de avaliação específico
RJ-0117/07-01:
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Os produtos EMCA são processados por Hidrogenação Catalítica em 2

EMPRESA CARIOCA DE PRODUTOS QUÍMICOS – EMCA

estágios a temperatura de 200 a 360 °C, pressão de 225 kg/cm2 e
pureza do hidrogênio maior do que 95% e por fim o acabamento por
destilação

e

secagem.

Os

processos

produtivos

podem

ser

visualizados no laudo específico RJ-0117/07-09.
Após a aquisição do Grupo Ipiranga, os ativos operacionais da EMCA
passaram a ser de propriedade da ULTRAPAR.

A EMCA está sediada no Pólo Petroquímico de Camaçari – Bahia, sendo a
principal produtora de óleos minerais brancos e fluidos especiais da
América Latina, produzindo também fluidos especiais e vaselinas sólidas.
Empregando tecnologia de ponta em refino de frações de petróleo pelo
processo de hidrogenação catalítica, coloca a disposição de seus clientes,
produtos de elevado grau de pureza e alta performance para aplicações
nos

mais

variados

segmentos

industriais,

tais

como:

Indústrias

Farmacêuticas, Alimentícias, de Cosméticos, de Plásticos, Têxteis,
Defensivos

Agrícolas,

Produtos

Veterinários,

de

Borrachas

e

de

Lubrificantes Especiais.
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clientes e transportadores revendedores retalhistas (TRR). O volume

CBPI e DPPI

médio vendido por posto da Ipiranga em 2007 foi de 180m³ por mês,
enquanto a média de volume vendido pelo mercado foi de 146m³
por mês, por posto.
As regiões sul e sudeste nas quais a Ipiranga opera representaram
67% do combustível total consumido em 2007 no Brasil, e incluem os
estados mais densamente povoados no Brasil, tais como São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais.
O crescimento do setor de combustíveis é diretamente influenciado
pelas taxas de crescimento do PIB e pelo tamanho da frota de
veículos. As vendas de veículos no Brasil têm crescido em ritmo

DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

acelerado em função de maior disponibilidade de renda e de crédito
Após a aquisição do Grupo Ipiranga em 2007, onde atuou como

no Brasil. Em 2007, aproximadamente 2,5 milhões de novos veículos

comissionária, a Ultrapar, maior distribuidora de GLP do Brasil, tornou-se a

foram licenciados de acordo com a ANFAVEA, um aumento de 28%

segunda maior distribuidora de combustíveis do país e proprietária da

com relação a 2006, sendo o crescimento entre os veículos bi-

marca Ipiranga, detendo 14% do mercado através das empresas

combustíveis de 40%. Em 2007, o volume vendido por CBPI e DPPI

controladas CBPI e DPPI. A distribuição de combustíveis é uma extensão

cresceu 6% em comparação a 2006, sendo:

natural da atividade de distribuição de GLP, por possuir determinantes de
rentabilidade

similares:

eficiência

logística,

gestão

da

rede

de

revendedores e uma grande marca bem conhecida.

(i) O volume combinado de gasolina, etanol e GNV com crescimento
de 12% (460 mil m3), em função do crescimento na frota de
veículos e melhorias na legislação implementadas no setor

Em 2007, 64% dos combustíveis vendidos pela Ipiranga foram distribuídos

de distribuição, com destaque para o aumento de 79% nas

através de postos, sendo a parcela restante vendida diretamente a grandes
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vendas de etanol em função da expansão no número de veículos bicombustíveis e;
(ii)

O volume de diesel apresentou crescimento de 3% no período
(193 mil m³), em função do maior nível da atividade
econômica.

Em 2007 haviam 3.292 postos de serviços operando sob a marca Ipiranga,
dos quais 509 eram próprios ou estavam sob contrato de leasing de longo
prazo, e 2.783 pertencentes a terceiros. Do total de postos, 86% estavam
localizados em áreas urbanas, densamente povoadas, e os 14% restantes
em rodovias.
A distribuição para grandes consumidores representou 28% das vendas da
CBPI e DPPI em 2007, vendendo diretamente a aproximadamente 2.800
clientes, incluindo governos estaduais e municipais e proprietários de
frotas de transporte.
As empresas CBPI e DPPI também vendem diesel, lubrificantes, óleo
combustível e querosene para aproximadamente 200 TRRs independentes,

LOJAS DE CONVENIÊNCIA AMPM
As

empresas

AM/PM

COMESTÍVEIS

LTDA

(AMPM)

e

ISA-SUL

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA (ISASUL), controladas de
CBPI e DPPI respectivamente, possuem como atividade operacional a
administração das franquias de lojas de conveniência AMPM e
unidades automotivas JET OIL dentro dos postos de serviço com a
marca Ipiranga.
Após a aquisição do Grupo Ipiranga, os ativos operacionais
relacionados à atividade de distribuição da CBPI e AMPM passaram a
ser de propriedade da ULTRAPAR e PETROBRAS, nas seguintes
divisões:
CBPI e AMPM - NORTE (PETROBRAS) – ativos operacionais localizados
nos estados BA, DF, GO, MS, MT, PE, RN, RO e TO.
CBPI e AMPM – SUL (ULTRAPAR) - ativos operacionais localizados nos
estados ES, MG, PR, RJ, SC e SP.

que redistribuem derivados de petróleo a empresas de pequeno e médio

Após a aquisição do Grupo Ipiranga, os ativos operacionais da DPPI

porte em todo o Brasil. A maioria dos clientes TRRs de CBPI e DPPI consiste

passaram a ser de propriedade da ULTRAPAR.

em empresas que possuem grandes tanques fixos em suas instalações.
Esses clientes representaram 8% do volume de vendas da CBPI e DPPI em

A descrição e localização dos ativos operacionais relevantes da CBPI

2007.

e DPPI podem ser visualizadas nos laudos específicos RJ-0117/07-03
(CBPI – SUL), RJ-0117/07-04 (DPPI) e RJ-0117/07-05 (AMPM).
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4.3. AVALIAÇÃO - VALOR DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO
Foi adotada no presente laudo a abordagem dos ativos para a avaliação do Patrimônio Líquido a valor de mercado do acervo adquirido. Nesta abordagem,
os ativos e passivos relevantes de cada empresa relativos ao acervo adquirido pela ULTRAPAR foram avaliados de forma a refletir seu valor justo de
mercado, de acordo com os critérios gerais definidos para avaliação de cada conta e/ou grupo de contas das empresas envolvidas na operação, conforme
quadro a seguir:
GRUPO DE CONTAS
GERAL

PREMISSAS

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Contas com valor inferior a R$ 500 mil não foram

Valor de mercado idêntico ao valor contábil.

analisadas, mantendo-se o valor contábil, com exceção
daquelas consolidadas em algum grupo específico.
Caixa,

bancos

e

financeiras.

aplicações

Ativos de alta liquidez, com valores contábeis iguais ou

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

muito próximos do valor de mercado.

por estar próximo ao valor justo.
As

Aplicações

substancialmente

Financeiras
lastreadas

pelo

estão
CDI,

conforme nota de instrumentos financeiros
das demonstrações financeiras, não havendo
ajustes a mercado.
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GRUPO DE CONTAS
Contas a Receber de Clientes –

PREMISSAS
Representado por:

Nacionais e Estrangeiros

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Avaliados, quando aplicável, pelo valor a
receber, líquido dos juros embutidos sobre o

•

Duplicatas a receber e Financiamentos a clientes

preço de venda.

para reforma e modernização de postos, aquisição
de produtos e desenvolvimento de mercado,
líquidos de:
(Ativo circulante e Realizável a

o

Adiantamentos de cambiais entregues; e

o

Provisão para créditos em liquidação.

longo prazo)

•

A Provisão para créditos de liquidação duvidosa foi
considerada suficiente para cobrir possíveis perdas.

Estoques

• Produtos acabados

•

Produtos acabados – Avaliados, pelo
valor de venda líquido dos impostos e

• Matérias-Primas
• Adiantamentos a fornecedores

despesas comerciais;
•

Matérias- Primas – Avaliados pelo preço
de reposição

• Materiais de consumo
Demais
• Provisão para perda

APSIS CONSULTORIA
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itens

–

Valor

de

mercado

idêntico ao valor contábil.
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GRUPO DE CONTAS

PREMISSAS

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Imposto de renda e contribuição

Créditos tributários, atualizados pela SELIC, não sujeitos a

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

social diferidos – Ativo Circulante

prazos prescricionais, decorrentes de prejuízos fiscais,

por estar próximo ao valor justo.

e Realizável a longo prazo

bases

negativas,

continuidade

entre

da

outros,

rentabilidade

consubstanciados
das

operações

na
e

reconhecidos até o montante que possa ser considerado
como provável sua realização.
Impostos a recuperar – Ativo

Representados pelos seguintes créditos fiscais, muito

Mantido o valor contábil, tendo em vista que

Circulante e Realizável a longo

próximos dos impostos e contribuições a recolher no curto

o saldo está representado, substancialmente

prazo

prazo:

pelos créditos com ICMS a recuperar já

•

ICMS

•

IPI

•

PIS E COFINS

•

IRRF

•

IR e CS antecipados

•

Outros

ajustados por provisão em face de possíveis
perdas baseada no deságio máximo esperado
na comercialização destes.

Líquidos de provisão para os saldos credores que as
empresas estimam não poder compensar no futuro.
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GRUPO DE CONTAS
Despesas de exercícios seguintes

PREMISSAS
Representada substancialmente por:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
O valor correspondente a outras despesas
antecipadas foram anulados, assim como os

(Ativo Circulante e Realizável a

•

Aluguéis de imóveis pagos antecipadamente

gastos com instalações de bens arrendados.

•

Seguros

Os demais itens foram mantidos pelo valor

•

Gastos com instalações de bens arrendados

•

Outras despesas antecipadas

longo prazo)

Dividendos propostos a receber

contábil, pois em caso de encerramento

Dividendos a receber de controladas.

antecipado, estão sujeitos a recuperação.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,
por estar próximo ao valor justo.

Demais contas a receber

Substancialmente representadas por

(Ativo Circulante e Realizável a

•

Contas a receber de partes relacionadas

Longo Prazo)

•

Outras contas a receber

Sociedades Relacionadas – Longo

Empréstimos a receber de controladas e coligadas.

prazo.
Depósitos Judiciais
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Valor de mercado idêntico ao valor contábil,
por estar próximo ao valor justo.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,
por estar próximo ao valor justo.

Todos os depósitos judiciais têm provisão correspondente

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

no Passivo.

por estar próximo ao valor justo.
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GRUPO DE CONTAS
Investimentos Relevantes

PREMISSAS
- Investimentos em controladas avaliadas a mercado

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
- Os saldos contábeis constantes do balanço
patrimonial

das

- Investimentos em controladas não avaliadas, pelo critério

avaliadas,

foram

de relevância.

mercado.

O

empresas
ajustados

valor

controladas
a

valor

contabilizado

de
de

participação das referidas controladoras,
nestas empresas, foi então ajustado com
base no método da equivalência patrimonial,
tomando-se por base os patrimônios líquidos
a mercado de suas controladas.
- As coligadas e controladas não avaliadas a
mercado (critério de relevância e/ou valor
de mercado idêntico ao contábil), estão
avaliadas

pelo

método

da

equivalência

patrimonial.
Ágio/Deságio

Ágio/Deságio apurado na aquisição de investimentos.

Valor

de

mercado

nulo,

para

os

investimentos em controladas avaliadas a
mercado e, valor de mercado idêntico ao
valor contábil, para as controladas não
avaliadas.
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GRUPO DE CONTAS

PREMISSAS

Outros Investimentos

Outros Investimentos estão representados por:

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
•

Os

Outros

Investimentos

estão

avaliados pelo valor contábil líquido
•

Outros Investimentos

de provisão para perda ou, quando
aplicável,

avaliados

pelas

suas

respectivas cotações na BOVESPA, na
data base.
Imobilizado: - Terrenos,

Laudos específicos de avaliação, conforme apresentados

edificações / instalações,

nos Capítulos anteriores.

Valor de mercado.

máquinas / equipamentos /
veículos
Obras em Andamento

Benfeitorias

em

imóveis

de

terceiros

Ativos com valor contábil próximo ao valor de mercado, por

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

se tratarem de aquisições recentes.

por estar próximo ao valor justo.

Ativos com valor contábil depreciado próximo ao valor de

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

mercado, ajustados para a vigência dos contratos de

por estar próximo ao valor justo.

locação/arrendamento.
Adiantamento

a

Imobilizado
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Fornecedores

Valores que serão incorporados ao ativo imobilizado quando

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

da conclusão dos projetos.

por estar próximo ao valor justo.
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GRUPO DE CONTAS
Diferido

PREMISSAS

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Gastos associados com estudos e projetos assim como

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

pequenas

por estar próximo ao valor justo.

instalações

em

terceiros,

líquidos

das

amortizações correspondentes.
Intangíveis

Representado por Software, Tecnologia, Direitos de uso,

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

Patentes e demais Intangíveis, líquidos das amortizações

por estar próximo ao valor justo.

correspondentes e de provisão para perda na realização de
intangíveis.
Financiamentos

em

moeda

nacional e estrangeira – Passivo

Financiamentos para aquisição de Bens patrimoniais,

Os financiamentos, em sua maioria têm seus

Capital de giro, aquisição de matéria-prima e outros.

encargos fixados com base no CDI ou TJLP,

Circulante e Exigível a longo

para o caso de financiamentos específicos

Prazo

tomados junto ao BNDES. Mantido o valor
contábil por estar próximo do valor justo.

Debêntures

Fornecedores

Todas as Debêntures foram consideradas pelos seus valores

Mantido o valor contábil por estar próximo

de face.

do valor justo.

Todas as obrigações com Fornecedores foram consideradas

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

devidas pelos seus valores contábeis, tendo em vista que se

por estar próximo ao valor justo.

trata de liquidações de curtíssimo prazo.
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GRUPO DE CONTAS

PREMISSAS

Salários e encargos sociais

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Valores considerados pelo seu valor de face.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,
por estar próximo ao valor justo.

Dividendos propostos a pagar

Valores a pagar à controladora

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,
por estar próximo ao valor justo.

Imposto de Renda e Contribuição

Representado pela provisão constituída sobre o lucro real,

Recalculados a partir dos efeitos produzidos

Social a pagar – Passivo circulante

ajustada pelo IR e CS, apurados sobre os efeitos das mais

pela avaliação dos Patrimônios Líquidos a

e exigível a longo prazo

valias positivas e negativas.

mercado.

Imposto de Renda e Contribuição

Débitos tributários, atualizados pela SELIC, não sujeitos a

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

social

prazos prescricionais.

por estar próximo ao valor justo.

Obrigações Tributárias e Outros

ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IRRF, INSS e outras obrigações

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

impostos e contribuições – Passivo

fiscais

por estar próximo ao valor justo.

circulante e Exigível a Longo

integralmente

Prazo.

corresponde a impostos e contribuições provisionados cujos

Diferidos

–

Passivo

Circulante e exigível a Longo
Prazo.

a

recolher,

foram

devido.

A

consideradas
parcela

de

pelo
longo

valor
prazo

valores foram depositados em juízo.
Sociedades relacionadas

Empréstimos a pagar a controladas e coligadas.

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,
por estar próximo ao valor justo.
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GRUPO DE CONTAS

PREMISSAS

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

Demais Contas a Pagar – Passivo

Representados por Aluguéis, Condomínios, Seguros, Planos

Valor de mercado idêntico ao valor contábil,

Circulante e Exigível a Longo

de pensão, Provisões para contingências e Outras contas a

por estar próximo ao valor justo, exceto para

Prazo.

pagar.

as provisões para contingências que foram
ajustadas por valores apurados com base nas
contingências possíveis, à razão de 50% dos
montantes apresentados, tendo em vista a
incerteza de êxito. Para as contingências
consideradas como possibilidade remota de
perda, não foram feitos ajustes à provisão.
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5.

CONCLUSÃO

A luz dos exames realizados na documentação anteriormente mencionada e tomando por base estudos da APSIS, concluíram os peritos que os valores dos
Patrimônios Líquidos de RPI, CBPI e DPPI a preços de mercado, são conforme os quadros abaixo, na data base de 31 de março de 2007:
DATA BASE: 31/03/2007

RPI

CBPI

Quantidade de ações

29.600.000

105.952.000

32.000.000

9,32

24,50

PL a Mercado - Valor por ação (R$) (*)

6,16

DPPI

(*) considerando participações cruzadas conforme estrutura societária na data base

31/03/2007
DATA BASE: 31/03/2007

PL a Mercado (R$ mil)

RPI - REFINO
9.668,34

CBPI
987.315,78

DPPI (**)
576.609,85

(**) não considera participação cruzada em CBPI

Estando o relatório RJ-0285/08-01A concluído, composto por 28 (vinte e oito) folhas digitadas de um lado e 02 (dois) anexos e extraído em 05 (cinco)
vias originais, a APSIS Consultoria Empresarial Ltda., CREA/RJ 82.2.00620-1 e CORECON/RJ RF/2.052-4, empresa especializada em avaliação de bens,
abaixo representada legalmente pelos seus diretores, coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que, porventura, se façam necessários.
Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2008.
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ANEXO 1

EMPRESA: Refinaria de Petróleo Ipiranga S/A - SUL (*)

DATA BASE: 31/03/2007

(*) corresponde a 1/3 da atividade de Refino
CONTAS
RELEVANTES
TOTAL ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e bancos
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar

VALOR ( REAIS MIL )
CONTABIL

AJUSTE

MERCADO

76.915

29.947

106.861

64.488

1.453

65.941

8.534

0

8.534

7.389

0

7.389

41.281

1.453

42.734

7.181

0

7.181

Demais contas a receber

103

0

103

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

144

144

0

Depósitos judiciais

99

0

99

Demais contas a receber

45

0

45

PERMANENTE

12.283

28.494

40.777

Investimentos

131

0

131

131

0

131

12.152

28.494

40.646

6.211

23.137

29.348

815

5.836

6.651

Outros
Imobilizado
Equipamentos e Instalações
Edificações e Construções
Terrenos

3.819

Obras em And./Adiant. Fornec.

1.170

0

1.170

Outros

138

0

138

TOTAL PASSIVO

76.915

29.947

106.861

54.569

10.152

64.721

PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores

(480)

3.339

41.357

0

41.357

Salários e encargos sociais

2.044

0

2.044

Dividendos propostos a pagar

6.061

0

6.061

Imposto de renda e contribuição social a pagar

35

10.152

10.187

Obrigações tributárias

4.884

0

4.884

Demais contas a pagar

188

0

188

32.384

88

32.472

11.632

0

11.632

8.435

0

8.435

Demais contas a pagar

12.316

88

12.404

PATRIMONIO LIQUIDO

(10.038)

19.707

9.668

Capital social

121.667

0

121.667

2.062

0

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Sociedades relacionadas
Outros impostos e contribuições

Reservas de reavaliação
Prejuízos acumulados
Ajuste Liquido a Mercado

(133.767)

0
19.707

2.062
(133.767)

EMPRESA: Cia Brasileira de Petroleo Ipiranga - CBPI-SUL

DATA BASE: 31/03/2007
VALOR ( REAIS MIL )

CONTAS
RELEVANTES

CONTABIL

TOTAL ATIVO

AJUSTE

1.842.114

ATIVO CIRCULANTE

1.050.679

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

MERCADO

361.345
(4.985)

2.203.459
1.045.694

2.212

0

2.212

71.625

0

71.625

Contas a receber

676.119

(5.398)

670.721

Estoques

216.349

8.753

225.103

Imposto de renda e contribuição social diferidos

27.246

0

27.246

Impostos a recuperar

38.648

0

38.648

Despesas do exercício seguinte

11.685

Dividendos propostos a receber

692

0

6.102

0

Demais contas a receber
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

164.596

Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Contas a receber

(8.340)

(546)

3.345
692
(6.102)
164.050

33.308

0

7.093

0

7.093

108.066

0

108.066

Demais contas a receber

8.236

Despesas do exercício seguinte

7.893

0
(546)

33.308

8.236
7.347

PERMANENTE

626.839

366.876

993.715

Investimentos

157.828

56.675

214.503

TROPICAL

99,99%

12.758

(3.009)

9.749

AM PM

99,99%

51.219

41.108

92.327

EMCA

100,00%

18.077

18.576

36.653

ILL

99,00%

1

0

1

ITL

100,00%

56

0

56

ICIE

100,00%

7

0

7

MAX-FACIL

34,00%

60.708

0

60.708

IMOBILIARIA

100,00%

4.712

0

4.712

TRANPORTADORA SUL BRASILEIRA

25,00%

7.224

0

7.224

2.274

0

2.274

791

0

791

469.011

310.200

779.212

Ágio/Deságio
Outros
Imobilizado
Equipamentos e Instalações

247.671

102.329

350.000

Edificações e Construções

62.285

85.232

147.517

Terrenos

71.073

122.639

193.712

Benfeitorias em Terceiros

20.729

0

20.729

Obras em And./Adiant. Fornec.

34.931

0

34.931

Outros

32.322

0

32.322

TOTAL PASSIVO

1.842.114

361.345

2.203.459

401.039

71.823

472.862

59.118

0

59.118

2.596

0

2.596

253.461

0

253.461

22.615

0

22.615

341

0

341

14.234

71.823

86.057

PASSIVO CIRCULANTE
Financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Dividendos propostos a pagar
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Obrigações tributárias

22.922

0

22.922

Demais contas a pagar

25.751

0

25.751

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

649.856

93.425

743.281

Financiamentos

196.279

0

196.279

Debêntures

350.000

0

350.000

1.052

0

1.052

201

0

201

Demais contas a pagar

102.323

93.425

195.749

PATRIMONIO LIQUIDO

791.219

196.096

987.316

495.697

0

495.697

290

0

290

256.101

0

256.101

0

39.131

Sociedades relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros/prejuízos acumulados
Ajuste Liquido a Mercado

39.131

196.096

EMPRESA: Distribuidora de Produtos de Petroleo Ipiranga S/A - DPPI-SUL (*)

DATA BASE: 31/03/2007

(*) não considera participação cruzada em CBPI
VALOR ( REAIS MIL )

CONTAS
RELEVANTES

CONTABIL

TOTAL ATIVO

AJUSTE

614.009

ATIVO CIRCULANTE

322.633

Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar

MERCADO

116.883
(1.201)

730.892
321.432

6.444

0

6.444

48.365

0

48.365

175.053

(2.488)

172.565

71.923

3.344

75.266

3.637

0

3.637

11.598

0

11.598

Despesas do exercício seguinte

2.647

Dividendos propostos a receber

214

0

214

2.753

0

2.753
81.249

Demais contas a receber
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

(2.056)

590

81.249

0

Sociedades relacionadas

35.895

0

35.895

Imposto de renda e contribuição social diferidos

11.383

0

11.383

Depósitos judiciais
Contas a receber
Demais contas a receber

3.138

0

3.138

27.643

0

27.643

139

0

139

3.052

0

3.052

PERMANENTE

210.126

118.084

328.210

Investimentos

86.617

46.692

133.310

Despesas do exercício seguinte

ISA-SUL

100,00%

56.616

44.634

101.250

COFAL

100,00%

1.001

2.059

3.060

MAXFACIL-PARTICIPAÇÕES

16%

28.569

0

28.569

IABM

100%

10

0

10

421

0

421

Outros
Imobilizado

123.509

71.392

194.901

Equipamentos e Instalações

54.699

21.290

75.989

Edificações e Construções

17.734

19.658

37.392

Terrenos

12.509

30.444

42.953

Benfeitorias em Terceiros

17.645

0

17.645

Obras em And./Adiant. Fornec.

10.136

0

10.136

Outros

10.785

0

10.785

TOTAL PASSIVO

614.009

116.883

730.892

59.173

17.987

77.160

4.342

0

4.342

33.391

0

33.391

PASSIVO CIRCULANTE
Financiamentos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Imposto de renda e contribuição social a pagar

3.229

0

3.229

351

17.987

18.338

Obrigações tributárias

3.077

0

3.077

Demais contas a pagar

14.783

0

14.783
77.122

59.834

17.288

Financiamentos

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

32.388

0

32.388

Demais contas a pagar

27.446

17.288

44.734

PATRIMONIO LIQUIDO

495.002

81.608

576.610

219.984

0

219.984

50

0

50

248.979

0

248.979

0

25.988

Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros/prejuízos acumulados
Ajuste Liquido a Mercado

25.988

81.608

ANEXO 2
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ABORDAGEM DA RENDA - método de avaliação pela conversão a valor presente de
benefícios econômicos esperados.

BETA - medida de risco sistemático de uma ação; tendência do preço de determinada
ação a estar correlacionado com mudanças em determinado índice.

ABORDAGEM DE ATIVOS - método de avaliação de empresas onde todos os ativos e
passivos (incluindo os não contabilizados) tem seu valor ajustado aos seus valores de
mercado.

BETA ALAVANCADO - valor de beta refletindo o endividamento na estrutura de capital.

ABORDAGEM DE MERCADO - método de avaliação onde são adotados múltiplos
comparativos derivados de preço de vendas de bens similares.

CAPEX (Capital Expenditure) - investimento em ativo fixo
CAPITAL INVESTIDO - somatório de capital próprio e de terceiros investidos numa
empresa. O capital de terceiros geralmente está relacionado a dívidas com juros (curto e
longo prazo) devendo ser especificada dentro do contexto da avaliação.

ÁREA EQUIVALENTE DE CONSTRUÇÃO - área construída sobre a qual, é aplicada a
equivalência de custo unitário de construção correspondente, de acordo com os
postulados da NB-140 da ABNT.

CAPITALIZAÇÃO - conversão de um período simples de benefícios econômicos em valor.

ÁREA HOMOGENEIZADA - área útil, privativa ou construída com tratamentos
matemáticos, para fins de avaliação, segundo critérios fixados pela APSIS, baseado no
mercado imobiliário.

CAPM (Capital Asset Pricing Model) - modelo no qual o custo de capital para qualquer
ação ou lote de ações equivale à taxa livre de risco acrescido de prêmio de risco
proporcionado pelo risco sistemático da ação ou lote de ações em estudo. Geralmente
utilizado para calcular o Custo de Capital Próprio ou Custo de Capital do Acionista.

ÁREA PRIVATIVA - área útil acrescida de elementos construtivos (tais como paredes,
pilares, etc.) e hall de elevadores (em casos particulares).

CONTROLE - poder de direcionar a gestão estratégica, política e administrativa de uma
empresa.

ÁREA ÚTIL - área utilizável do imóvel, medida pela face interna das paredes que o
limitam.

CUSTO DE CAPITAL - taxa de retorno esperado requerida pelo mercado como atrativa de
fundos para determinado investimento.

ATIVOS INTANGÍVEIS - ativos não físicos (marcas, patentes, direitos, contratos, segredo
industrial, etc.) que garantem direitos e valor ao seu proprietário.

CVM - Comissão de Valores Mobiliários.
D&A - Depreciação e Amortização

ATIVOS NÃO OPERACIONAIS - são aqueles ativos que não estão ligados diretamente às
atividades de operação da empresa (podem ou não gerar receitas) e que podem ser
alienados sem prejuízo do seu funcionamento.

DATA BASE - data específica (dia, mês e ano) de aplicação do valor da avaliação.

ATIVOS OPERACIONAIS - bens fundamentais ao funcionamento da empresa.

DATA DE EMISSÃO - data de encerramento do laudo de avaliação, quando as conclusões da
avaliação são transmitidas ao cliente.

ATIVOS TANGÍVEIS - ativos de existência física tais como terrenos, construções, máquinas
e equipamentos, móveis e utensílios.

DCF (Discounted Cash Flow) - fluxo de caixa descontado.

AVALIAÇÃO - ato ou processo de determinar o valor de uma empresa, participação
acionaria ou outro ativo.

DESCONTO POR FALTA DE CONTROLE - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de
100% do valor de uma empresa, que reflete a ausência de parte ou da totalidade de
controle.

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS - benefícios tais como receitas, lucro líquido, fluxo de caixa
líquido, etc.

DESCONTO POR FALTA DE LIQUIDEZ - valor ou percentual deduzido do valor pró-rata de
100% do valor de uma empresa, que reflete a ausência de liquidez.
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DÍVIDA LÍQUIDA - caixa e equivalentes, posição líquida em derivativos, dívidas financeiras
de curto e longo prazo, dividendos a receber e a pagar, recebíveis e contas a pagar
relacionadas a debêntures, déficits de curto e longo prazo com fundos de pensão,
provisões, outros créditos e obrigações com pessoas vinculadas, incluindo bônus de
subscrição.
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE - documentação levantada e fornecida pelo cliente na
qual estão baseadas as premissas do laudo.
DRIVERS - direcionadores de valor ou variáveis-chave.
EBIT - do inglês Earnings Before Interests and Taxes, que significa Lucro Antes juros e
Impostos.
EBTIDA - do inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que
significa Lucros Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.
EMPRESA - entidade comercial, industrial, prestadora de serviços ou de investimento
detentora de atividade econômica.
ENTERPRISE VALUE - valor econômico da firma.

anos

GOODWILL - ativo intangível resultante de nome, reputação, carteira de clientes,
lealdade, localização e demais fatores similares que não podem ser identificados
separadamente.
LIQUIDEZ - capacidade de rápida conversão de determinado ativo em dinheiro ou em
pagamento de determinada dívida.
MÉTODO DE AVALIAÇÃO - cada uma das abordagens utilizadas na elaboração de cálculos
avaliatórios para a indicação de valor de uma empresa, participação acionaria ou outro
ativo.
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO - uma ou mais abordagens utilizadas na elaboração de
cálculos avaliatórios para a indicação de valor de uma empresa, participação acionaria ou
outro ativo.
MÚLTIPLO - valor de mercado de uma empresa, ação ou capital investido, dividido por
uma medida da empresa (receita, lucro, volume de clientes, etc.).
PATRIMÔNIO LÍQUIDO A MERCADO - vide abordagem de ativos.

EQUITY VALUE - valor econômico do patrimônio líquido.

PRÊMIO DE CONTROLE - valor ou percentual de um valor pró rata de lote ações
controladoras sobre o valor pró rata de ações sem controle, que refletem o poder do
controle.

ESTRUTURA DE CAPITAL - composição do capital investido de uma empresa entre capital
próprio (patrimônio) e capital de terceiros (endividamento).

Rd (Custo da Dívida) - é uma medida do valor pago pelo capital provindo de terceiros, sob
a forma de empréstimos, financiamentos, captações no mercado, outros.

FCFF - do inglês Free Cash Flow to Firm, ou fluxo de caixa livre para a firma, ou fluxo de
caixa livre desalavancado.

Re (Custo de Capital Próprio) - o custo de capital próprio é o retorno requerido pelo
acionista pelo capital investido.

FLUXO DE CAIXA - caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa, durante
determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma
qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional, etc.)

RISCO DO NEGÓCIO - grau de incerteza de realização de retornos futuros esperados do
negocio, resultantes de fatores que não alavancagem financeira.

FLUXO DE CAIXA DO CAPITAL INVESTIDO - fluxo de caixa gerado pela empresa a ser
revertido aos financiadores (juros e amortizações) e aos acionistas (dividendos) depois de
considerados custo e despesas operacionais e investimentos de capital.

TAXA DE CAPITALIZAÇÃO - qualquer divisor usado para a conversão de benefícios econômicos
em valor em um período simples.
TAXA DE DESCONTO - qualquer divisor usado para a conversão de um fluxo de benefícios
econômico futuros em valor presente.

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL - o fluxo de caixa operacional leva em consideração
somente as receitas e receitas efetivamente recebidas e desembolsadas, provenientes
das operações da companhia.

TAXA INTERNA DE RETORNO - taxa de desconto onde o valor presente do fluxo de caixa
futuro é equivalente ao custo do investimento.

FREE FLOAT - percentual de ações em circulação sobre o capital total da empresa.

VALOR - preço expresso em quantidade monetária.

G
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VALOR (JUSTO) DE MERCADO - valor pelo qual o bem troca de propriedade entre um
potencial vendedor e um potencial comprador, quando ambas as partem têm
conhecimento razoável dos fatos relevantes e nenhuma das partes está sob pressão de
fazê-lo.
VALOR ATUAL - valor de reposição por novo depreciado em função do estado físico em
que se encontra o bem.
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VALOR PRESENTE - valor (em uma data base específica) de um benefício econômico
futuro, calculado pela aplicação de uma taxa de desconto.
VALOR RESIDUAL - valor do bem novo ou usado projetado para uma data, limitada a
aquela em que ele se torna sucata, levando-se em consideração que durante o período ele
estará em operação.
VIDA ÚTIL - período de tempo no qual o ativo pode gerar benefícios econômicos.

VALOR DA PERPETUIDADE - valor ao final do período projetivo a ser adicionado no fluxo
de caixa.
VALOR DE DANO ELÉTRICO - estimativa do custo do reparo ou reposição de peças,
quando ocorre um dano elétrico no bem. Os valores são tabelados em percentuais do
Valor de Reposição e foram calculados através de estudos dos manuais dos equipamentos
e da experiência em manutenção corretiva dos técnicos da APSIS.
VALOR DE INVESTIMENTO - É o valor para um investidor em particular, baseado em
interesses particulares no bem em análise. No caso de avaliação de negócios, este valor
pode ser analisado por diferentes situações tais como sinergia com demais empresas de
um investidor, diferentes percepções de risco e desempenhos futuros, diferentes
planejamentos tributários.
VALOR DE LIQUIDAÇÃO - É o valor de um bem colocado à venda no mercado, fora do
processo normal, ou seja, é o valor que se apuraria caso o bem fosse colocado a venda
separadamente, levando-se em consideração os custos envolvidos e o desconto
necessário para uma venda num prazo reduzido.
VALOR DE REPOSIÇÃO POR NOVO - valor baseado no que o bem custaria (geralmente ao
nível de preços correntes de mercado) para ser reposto ou substituído por outro, em
estado de novo, igual ou similar.
VALOR DE SEGURO - valor pelo qual uma Companhia de Seguros assume os riscos e não se
aplica ao terreno e fundações, exceto em casos especiais.
VALOR DE SUCATA - valor do bem no final da sua vida útil, levando-se em consideração os
custos de desmontagem ou demolição (em caso de imóveis), estocagem e transportes.
VALOR MÁXIMO DE SEGURO - valor máximo do bem pelo qual é recomendável que ele
seja segurado. Este critério estabelece que o bem com depreciação maior que 50%,
deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual a duas vezes o Valor Atual; e, bem com
depreciação menor do que 50% deverá ter o Valor Máximo de Seguro igual ao Valor de
Reposição.

WACC (Weighted Average Cost of Capital) - modelo no qual o custo de capital é
determinado pela média ponderada do valor de mercado dos componentes da estrutura
de capital (próprio e de terceiros).

