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Consistência 
dos resultados 
na expansão 
dos negócios

Consistent results 
in expanding 
the business

Ultrapar Participações S.A. is one of
Brazil’s most solid conglomerates. It
unites three different companies, each
with a prominent position in its own
segment: Ultragaz, the leader in Brazil’s
distribution market for liquified petro-
leum gas (LPG), with a 24% market
share, and the fourth largest independent
LPG distributor in the world; Oxiteno, the
largest producer of specialty chemicals
in Brazil and the sole manufacturer of
ethylene oxide and its principal deriva-
tives in the Mercosur; and Ultracargo,
which operates in the logistics sector,
and is Brazil’s market leader in the
transport, storage, distribution and
handling of chemical products and
fuels for third parties. 

The first business was founded in 1937,
with the creation of Companhia
Ultragaz, which first introduced LPG as
a cooking gas in Brazil. The pioneer
approach was also present in the
development of Brazil’s petrochemical
industry, with the founding of Oxiteno,
in 1970. Ultrapar’s shares have been
listed on the New York and São Paulo
stock exchanges since 1999,  with
the free float representing 26% of the
company’s total capital.

The company currently employs 6,500
people, operating in Brazil and Mexico.
The LPG operations supply 7.5 million
homes and 31,000 industrial and com-
mercial clients in the South, Southeast,
Northeast and Central West of Brazil, a
business that was strengthened by the
acquisition of Shell Gás in 2003.

The combined net sales of these three
businesses in 2003 amounted to R$ 4 billion,
with EBITDA of R$ 498 million, and net
income of R$ 246 million. Since 1998
(the last year before the company’s IPO),
Ultrapar has expanded its EBITDA and
Net Income at compounded annual growth
rates of 24% and 41%, respectively.

A Ultrapar Participações S.A. é um dos mais sólidos

grupos econômicos brasileiros. Reúne três empresas

com posição de destaque em seus segmentos de

atuação: Ultragaz, líder do mercado brasileiro de

distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), com

24% de market share, e quarta maior distribuidora

independente do mundo; Oxiteno, maior produtora de

especialidades químicas no país e única fabricante,

no Mercosul, de óxido de eteno e seus principais

derivados; e Ultracargo, que atua no setor de logís-

tica,  l iderando os segmentos de transporte,

armazenagem, distribuição e manuseio de produtos

químicos e combustíveis para terceiros. 

O primeiro negócio foi criado em 1937,  com a

fundação da Companhia Ultragaz, que introduziu o

GLP como gás de cozinha no Brasil. A marca do

pioneirismo também esteve presente no desenvolvi-

mento da indústria petroquímica brasileira com a

criação da Oxiteno, em 1970. Com ações negociadas

desde 1999 nas bolsas de valores de São Paulo e de

Nova York, a Ultrapar mantém 26% do capital total

em poder do mercado.

A companhia emprega 6,5 mil pessoas e atua no

Brasil e no México. A operação de GLP abastece

7,5 milhões de domicílios e 31 mil clientes industriais

e comerciais nas Regiões Sul, Sudeste, Nordeste e

Centro-Oeste do país, e foi reforçada, em 2003, pela

aquisição da Shell Gás.

Em 2003, os três negócios combinados registraram

receita líquida de R$ 4 bilhões, geração de caixa,

pelo conceito EBITDA, de R$ 498 milhões, e lucro

líquido de R$ 246 milhões. Desde 1998 (último ano

antes da abertura de capital), a Ultrapar apresentou

um crescimento composto anual médio de 24% no

EBITDA e de 41% no lucro líquido.

Perfil Corporativo
Corporate Profile
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Uma companhia direcionada à:
• Performance diferenciada dos negócios

Posição dominante nos mercados em que atua
Foco em crescimento e rentabilidade
Sólida posição financeira

• Alinhamento de interesses
Direito de Tag Along para 100% dos acionistas, a 100% do valor
Remuneração variável dos executivos atrelada à performance de EVA®

Executivos com significativa participação no capital da companhia

A company directed towards:
• Superior performance in its businesses

A dominant position in its markets
Focus on growth and profitability
Solid balance sheet

• Alignment of interests
Tag along rights for all shareholders at 100% of offer price
Variable remuneration to executives linked to EVA performance
Executives holding a significant stake in the company

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ultrapar
Receita líquida / Net sales 1.115 1.595 1.878 2.285 2.995 4.000
Lucro bruto / Gross profit 297 488 478 586 747 804
EBITDA / EBITDA 173 337 304 373 487 498
Lucro líquido / Net income 44 88 128 132 222 246
Fluxo de Caixa líquido antes de aquisição, dividendos e IPO / 
Net Cash Flow before acquisitions, dividends and IPO 67 166 104 63 69 145
Investimentos(2) / Investments(2) 91 88 179 208 413 404
Dividendos declarados / Dividends declared 10 23 49 212 65 72
Lucro por ação (R$) / Earnings per share (R$) N/A 1,66 2,42 2,49 3,62 3,54
Número de funcionários / Number of employees 5.313 5.457 5.602 5.748 5.876 6.459
Ultragaz
Volume de vendas (mil ton) / Sales volume (’000 tons) 1.174 1.242 1.288 1.345 1.303 1.362 
Receita líquida / Net sales 620 937 1.126 1.381 1.943 2.623
Lucro bruto / Gross profit 134 215 239 276 358 366
EBITDA / EBITDA 70 134 141 163 220 208
Investimentos(2) / Investments(2) 72 61 117 140 127 272
Produtividade (EBITDA R$/ton) / 
Productivity (EBITDA R$/ton) 59 108 109 121 169 153
Oxiteno
Volume de vendas (mil ton) / Sales volume (’000 tons) 421 424 428 446 434 474
Receita líquida / Net sales 427 588 686 832 956 1.238
Lucro bruto / Gross profit 127 234 202 268 341 374
EBITDA / EBITDA 83 175 132 177 233 243
Investimentos(2) / Investments(2) 23 24 51 43 249 90
Produtividade (EBITDA R$/ton) / 
Productivity (EBITDA R$/ton) 197 411 309 397 537 513
Ultracargo
Capacidade de armazenagem (mil m3) / 
Warehousing storage capacity (’000 m3) 175 175 184 187 188 200
Receita líquida / Net sales 70 79 94 105 131 177
Lucro bruto / Gross profit 30 34 38 42 49 63
EBITDA / EBITDA 17 21 26 28 29 40
Investimentos(2) / Investments(2) 6 9 11 25 36 40
Produtividade (EBITDA R$/m3 armazenado) / 
Productivity (EBITDA R$/m3 stored) 96 126 137 152 159 203
Ultrapar no Mercado de Capitais / 
Ultrapar in the Capital Markets
Quantidade de ações (milhões) / Number of shares (million) N/A 53.000 53.000 53.000 69.691 69.691
Volume financeiro médio/dia (R$ mil)(3) / 

Average daily trading volume (R$ ’000)(3) N/A 4.774 981 787 1.233 1.586
Cotação Bovespa (R$ / mil ações)(4) / 
Bovespa quotation (R$ / ’000 shares)(4) N/A 21,68 19,22 17,34 21,31 28,4
Cotação NYSE (US$ / ADR)(4) (5) / 

NYSE quotation (US$ / ADR)(4) (5) N/A 11,18 11,04 7,13 7,78 9,58

(1) Exceto quando indicado
(2) Investimentos em imobilizado e aquisição de participação acionária, líquidos de desinvestimentos
(3) Considera a soma das negociações ocorridas na Bolsa de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Nova York (NYSE)
(4) Final de período
(5) 1 ADR = 1.000 ações preferenciais

(1) Except when indicated
(2) Capital expenditures and acquisitions, net of disposals
(3) Considers the sum of trading on the Bovespa and the NYSE
(4) End of the period
(5) 1 ADR = 1,000 preferred shares

Principais Indicadores (R$ milhões) (1)

Highlights (R$ million) (1)
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A Ultrapar reúne empresas que constituem um dos
mais sólidos grupos empresariais brasileiros. Tem
quase 70 anos, construídos lado a lado com as
histórias do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da
petroquímica nacionais. Com consistência e solidez,
trilhou um caminho em que investimentos de longo
prazo são sinônimo de resultados positivos.

O planejamento estratégico e a segurança nas ações
sempre fizeram parte da filosofia da companhia durante
todos esses anos. Por isso, mantém elevado padrão de
qualidade de seus produtos e crescimento constante.

Ultrapar brings together various companies that collectively represent
one of Brazil’s most solid corporate groups. These companies have
been in existence for almost 70 years, growing hand-in-hand with
Brazil’s LPG and petrochemical industries. Taking a consistent and
sound approach, they have followed a course whereby long-term
investment is synonymous with positive results.

Strategic planning and a reliable approach have always been part of
the company’s philosophy over all these years. For this reason, it has
maintained a high standard of quality in its products, as well as achieving
consistent growth.



Com todos os desafios de 2003, a receita 
da Ultrapar evoluiu 34%, para R$ 4 bilhões, 
o EBITDA atingiu R$ 498 milhões e o lucro
líquido chegou a R$ 246 milhões.

Despite all the challenges faced in 2003, Ultrapar’s revenues grew 
by 34%, to R$ 4 billion, EBITDA totaled R$ 498 million and net earnings
increased to R$ 246 million. 



Da esquerda para a direita / from the left: Lucio de
Castro Andrade Filho, Paulo Guilherme Aguiar Cunha,
Pedro Wongtschowski, José Carlos Guimarães de
Almeida e Fábio Schvartsman
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The year 2003 again showed that Ultrapar is
well-prepared to perform successfully in a
variety of different scenarios. In spite of all
the challenges which arose during a year
marred by a sluggish economy and by the
drop in income levels – Brazil’s GDP shrank
by 0.2% in 2003, our revenues expanded by
34%, to R$ 4 billion, EBITDA were up 2%, to
R$ 498 million, and net income rose by 11%,
to R$ 246 million.

With a management team well aware of the
challenges it faces, aided by the management
tool EVA® (Economic Value Added), we are a
conglomerate of various companies which
share the same values and basic convictions
on how to run a business. Our performance
reflects a long-term strategy, centered
around creating value and based on three
key fundamentals: commitment to the client,
an obsession with achieving lower costs and
a strong emphasis on the human element. 

The results seen in the past few years are
proof of our consistent ability to deal with
economic environments hampered by a lack
of continuity: since 1998, the year prior to
our IPO, Ultrapar has reported average
annual growth of 24% in EBITDA and 41% in
net income. In the same five-year period, the
Brazilian economy grew on average by a
modest 1.6% a year, or a mere 8.4% over the
whole period. 

Investment has amounted to R$ 1.3 billion
during the last five years, R$ 404 million in
2003 alone, and has been focused on
expanding the business, updating technology
and developing products and processes. 

The highlight for the year, for Ultrapar, was
the expansion achieved by the acquisition of
new businesses. In August, we took over
the operations of Shell Gás in Brazil, which
positioned Ultragaz as the market leader in
the distribution of liquefied petroleum gas,
making it the fourth largest independent LPG
distributor in the world. Also in 2003, we took
our first step towards internationalizing the
company, with the purchase of Canamex –
the Mexican specialty chemical company,
which operates in the same segment as
Oxiteno, with the aim of establishing a larger
presence in the Mexican and US markets.

Mensagem da Administração
Message from the Management

O ano de 2003 novamente mostrou que a Ultrapar está
preparada para atuar com sucesso em diferentes
cenários. Com todos os desafios do período, marcado pelo
baixo nível da atividade econômica e pela retração da
renda da população – o Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro recuou 0,2% em 2003 – nossa receita aumentou
34%, para R$ 4 bilhões, nosso EBITDA evoluiu 2%,
atingindo R$ 498 milhões, e nosso lucro líquido cresceu
11%, chegando a R$ 246 milhões.

Com uma gestão consciente de seus desafios e tendo
como ferramenta o EVA® (Economic Value Added),
somos um conjunto de empresas que partilham os mesmos
valores e as mesmas convicções básicas de como fazer
negócio. O desempenho reflete a nossa estratégia de
longo prazo, que tem como ponto central a criação de
valor e se apóia em três valores fundamentais: a paixão pelo
cliente, a obsessão com o menor custo e o foco em pessoas.

Os resultados dos últimos anos comprovam nossa con-
sistência em enfrentar ambientes macroeconômicos
marcados pela descontinuidade: desde 1998, último
ano antes da abertura de capital,  a Ultrapar vem
apresentando um crescimento anual médio de 24% do
EBITDA e de 41% no lucro líquido. Nos mesmos cinco
anos a economia brasileira cresceu em média restritos
1,6% ao ano, ou 8,4% no acumulado do período.

Investimos R$ 1,3 bilhão nos últimos cinco anos, sendo
R$ 404 milhões apenas em 2003, concentrados na expansão
dos negócios, na atualização tecnológica e no desen-
volvimento de produtos e processos. 

A marca do ano, para a Ultrapar, foi o movimento de
aquisições para a expansão dos negócios. Em agosto,
assumimos as operações da Shell Gás no Brasil, o que
posicionou a Ultragaz como líder de mercado na dis-
tribuição de gás liquefeito de petróleo e como a quarta
maior distribuidora independente do mundo. Também em
2003 demos nosso primeiro passo em direção à interna-
cionalização, com a compra da Canamex – empresa mex-
icana de especialidades químicas e que atua no mesmo
segmento da Oxiteno –, com o objetivo de estabelecer nossa
presença, de forma mais expressiva, nos mercados do
México e dos Estados Unidos.



Essas duas aquisições são o resultado de um trabalho
persistente e organizado de buscar alternativas de
investimento em áreas nas quais acreditamos saber
fazer negócios melhor do que os nossos competidores.
Elas se alinham ao nosso objetivo de crescimento
sustentável, em direção a nos tornar uma companhia de
classe mundial. Com base na solidez financeira como
importante elemento de sustentação,  e ut i l izando
rigorosos critérios de retornos sobre o custo de capital
na seleção de nossos investimentos, mantemos um
permanente interesse em identificar oportunidades de
negócio, no Brasil e no exterior, que signifiquem efetiva
agregação de valor. Estamos convictos da nossa capaci-
dade em agregar valor ao levar para outros países os
mesmos princípios que permitiram às nossas operações
serem reconhecidas pela competitividade e qualidade,
pela diferenciação e pelo foco permanente no cliente. 
A Ultrapar é uma organização em processo permanente
de construção e aperfeiçoamento. E feita para durar.
Somos um caso de sucesso de transição de uma empresa
familiar para uma empresa de gestão profissional e,
depois, para uma empresa de gestão compartilhada
entre os herdeiros do fundador e os executivos, pautada
pelos princípios de governança corporativa desde a década
de 1970. Para nós, a governança é um conjunto de princípios
que, bem-praticados, conferem qualidade à gestão.
Enfatizamos nossos valores originais: ética, inovação,
valorização das pessoas, solidez, consistência e deter-
minação em fazer sempre melhor o que já é bem-feito.
São esses mesmos princípios que aplicamos no nosso
relacionamento com a sociedade. Entendemos que é
responsabilidade da empresa contribuir para a transfor-
mação social. Por isso, expandimos nossa atuação para
projetos educacionais direcionados a adolescentes de
baixa renda, envolvendo a participação voluntária de
nossos funcionários na preparação de jovens para o
ingresso no mercado de trabalho e o resgate do senti-
mento de cidadania.
Por fim, temos a convicção de que os resultados da
Ultrapar em 2004 deverão ser beneficiados pelas
aquisições realizadas ao longo de 2003. Além disso, a
melhoria dos indicadores macroeconômicos nos últimos
meses – em especial a diminuição da taxa de juros, da
inflação e do risco país – abre espaço para o crescimento
da economia em 2004. Independentemente de qualquer
cenário, mantemos nosso permanente esforço em fazer
tudo com consistência, determinação, paciência e paixão.

Diretoria Executiva 

These two acquisitions are the result of per-
sistent and organized efforts in the search
for investment opportunities, in areas where
we believe that we know the business better
than our competitors. The acquisition of both
companies is in line with our goal of achieving
sustainable growth, aimed at turning
Ultrapar into a world-class company. With
our sound financial position, always bearing
in mind the importance of sustainability, and
applying rigorous criteria regarding return
on capital when selecting our investments, we
are constantly striving to identify business
opportunities, in Brazil and abroad, which
could add value for our shareholders. We
are convinced of our ability to add value by
bringing to other countries the same principles
which have enabled us to achieve recognition
for competitiveness and quality, for the
difference in the service and products we
offer, and for our focus on the client. 

Ultrapar is an organization which is constantly
growing and perfecting itself. It is built to
last. We are a success story involving the
transition from a family business to one run
by professional management, and thence to
a structure where control is shared between
the founder’s heirs and the executives, guided
by the principles of sound corporate governance
since the Seventies. For us, corporate
governance is a combination of principles
which,  when wel l  implemented,  br ing
addi t ional  qual i ty  to  management .  We
continue to assert our original values: ethics,
innovation, respect for people, financial
soundness, consistency and the determination
to improve on that which has already been
done well.

These are the same principles which we apply
in our relationship with society. We believe
that it is the company’s responsibility to con-
tribute towards social transformation. To this
end, we have expanded our efforts around
educational projects aimed at adolescents
from low-income families, involving the
voluntary participation of our employees in
preparing youngsters for entry into the job
market and restoring a sense of citizenship.

As a final point, we are convinced that
Ultrapar’s results in 2004 will benefit from the
acquisitions made during 2003. Furthermore, the
improvements seen in Brazil’s macroeconomic
indicators in the past few months – particularly
the declining interest rates, falling inflation
and lower country risk – open the way for
economic growth in 2004. Independently,
however, of whatever scenario prevails, we
will maintain our unceasing efforts to be
consistent, determined, patient and passionate
in everything we do.

The Executive Board



Direcionamento Estratégico
Strategic Direction

A Ultrapar reúne um grupo de empresas com posição de
destaque em seus respectivos mercados de atuação,
unidas pela mesma cultura e direcionadas à criação de
valor para os diferentes públicos que com elas se rela-
cionam: acionistas, supridores, funcionários e comunidade.
Para isso, busca fortalecer a presença nos mercados em
que atua, por meio de oportunidades de crescimento que
propiciem a expansão sustentada de seus negócios, a
excelência de desempenho e rentabilidade e a melhoria
tecnológica de seus produtos e processos, contando
com uma forte geração de caixa e sólida posição finan-
ceira. O foco em resultados sustentáveis de longo prazo
é amparado no uso de metodologia de Valor Econômico
Adicionado (EVA® – Economic Value Added).

Independentemente das especificidades de cada um dos
negócios, a estratégia é apoiada em três pontos fundamentais: 

1) Pessoas – Motivar, treinar e qualificar as pessoas para
que desempenhem suas funções, em uma cultura carac-
terizada pelo compartilhamento de responsabilidades. 

2) Clientes – Aprofundar a paixão pelo cliente na prática
do dia-a-dia. Isso significa conhecer o cliente, saber o que
ele quer, antecipar o que ele pode querer e desenvolver
condições de atendê-lo cada vez melhor em qualidade
de produtos e serviços, a preços competitivos.

3) Custos – Aperfeiçoar a cultura de que tudo deve
ser bem-feito com controle minucioso de custos e
eficiência operacional. 

A estratégia é conduzida com foco nos seguintes objetivos:

• Mercado: as empresas da Ultrapar devem ser percebidas
como as melhores em seus segmentos de atuação;

• Processos internos: ser padrão de excelência opera-
cional e de geração de diferencial competitivo;

• Aprendizado e crescimento: ter profissionais aptos a
impulsionar resultados por meio da inovação e do
relacionamento com os clientes;

• Financeiro: ser a empresa mais rentável em cada
segmento de atuação.

Ultrapar brings together a group of companies,
each with a leading position in its respective
market, united by the same corporate culture
and striving to create value for the different
sections of the public which they serve:
shareholders, suppliers, employees and the
community. To this end, Ultrapar seeks to
strengthen its presence in the markets in
which it operates, looking for growth oppor-
tunities that can provide sustainable expan-
sion in its various businesses, while also
striving for excellent performance and
profitability, as well as improving the technology
involved in its products and processes, all
backed by strong cash generation and a
sound financial position. The focus on long-term
sustainable results is supported by the use of
Economic Value Added (EVA®) methodology.

Independent of the peculiarities of each
business, overall strategy is based on three
key elements: 

1) Personnel – motivating, training and
improving the qualification levels of our
staff to help them perform well in their
roles, in a corporate culture characterized
by shared responsibility.

2) Clients – deepening our commitment to
the client on a day-to-day basis. This entails
getting to know the client, understanding
his wishes, anticipating what he might
require in the future and developing
an ever-improving cl ient service in
terms of product and service quality, at
competitive prices.

3) Costs – perfecting a culture in which all
operations are well executed, with very
close attention to cost control and opera-
tional efficiency. 

Our corporate strategy focuses on the
following objectives:

• Market: to ensure that Ultrapar’s companies
are perceived as the best in the segments
within which they operate;

• Internal processes: to be a benchmark
for operational excellence and for the
generation of competitive advantages;

• Learning and growth: to be able to count
on a professional staff, able to improve
the company’s results through innovation
and the relationship with the client;

• Financial: to be the most profitable company
in each operational segment.
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Ultragaz
Com a aquisição da Shell Gás, em 2003, a

Ultragaz se tornou a quarta maior empresa

independente de distribuição de GLP do

mundo. Além disso, é líder nacional – detém

aproximadamente 24% de participação no

mercado brasileiro.

As a result of acquiring Shell Gás in 2003, Ultragaz
became the fourth largest independent LPG distributor
in the world. Moreover, it is the leader in the Brazilian
market, with a market share of approximately 24%.



Líder do mercado brasileiro de GLP, a Ultragaz é referência internacional
na distribuição de GLP em cilindros.

Ranking in first place in Brazil’s LPG market, Ultragaz is an international benchmark
in the distribution of bottled LPG.

A Ultragaz é líder no mercado brasileiro de distribuição de
gás liquefeito de petróleo (GLP), com 24% de market share,
e a quarta maior distribuidora independente do mundo.
Atua nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste,
com atendimento a todos os segmentos de mercado –
residencial, comercial e industrial. 

Mercado
A atividade do gás é a mais conhecida da companhia, e a
Ultragaz, fundada em 1937, é a empresa mais antiga da
Ultrapar. Abastece 7,5 milhões de domicílios e cerca de
31 mil clientes empresariais, com um produto que atinge
mais brasileiros do que qualquer utilidade pública (energia,
água e saneamento). O processo de distribuição do gás
fracionado em pequenos volumes é uma referência
internacional, sendo que diferentes empresas da
Austrália, Europa e Estados Unidos já vieram conhecer o
know-how de distribuição da Ultragaz para utilizar como
benchmark em suas operações. 

É a única empresa brasileira do setor a fazer parte do
Conselho da World LP Gas Association (Associação
Mundial  de GLP) ,  que congrega 142 companhias de
44 países. A associação, com sede em Paris (França),
reúne empresas privadas e públicas envolvidas em todos os
elos da cadeia de distribuição de GLP e realiza uma série de
projetos para promover o desenvolvimento desse mercado.

O consumo brasileiro de GLP é inferior ao consumo per
capita atingido nos Estados Unidos e em países da Europa.
A diferença é explicada, em parte, pelo papel relevante que
o GLP tem, em outros países, no aquecimento de residências.
Outro fator que influenciou o menor consumo per capita de
GLP no Brasil foi a histórica restrição do uso apenas para
cocção doméstica. Em 1990 essa restrição foi eliminada,
dando espaço ao uso do GLP na indústria e no comércio. O
baixo consumo per capita de GLP no Brasil requer das
empresas alta eficiência em custo de distribuição, obtido
principalmente por meio de economias de escala e técnicas
de logística sofisticadas.

Ultragaz is the leading distributor of liquified
petroleum gas (LPG) in the Brazilian domestic
market, with a 24% market share, and is the
fourth largest independent LPG distributor in
the world. It operates in the South,
Southeast, Central West and Northeast of
the country, catering to all market segments
– residential, commercial and industrial. 

Market
The group’s gas activities are its best known
area and Ultragaz, founded in 1937, is
Ultrapar’s oldest company. It supplies some
7.5 million homes and around 31,000 corporate
clients, with a product that reaches more
Brazilians than any public utility (electricity,
water or sanitation). Our process of distributing
fractionated gas in small volumes has become
an international benchmark – representatives
from companies in Australia, Europe and the
United States having visited Brazil to obtain
know-how on Ultragaz’s distribution system, to
use as a benchmark for their own operations.
It is the only Brazilian company in the sector
to be a member of the World LP Gas
Association Council, which brings together
142 companies across 44 countries. The
association, headquartered in Paris, unites
private and public sector companies
involved at all stages of the LPG distribution
chain and conducts a series of initiatives to
promote the development of this market.
Brazilian LPG consumption is lower, per
capita, than consumption in the United
States and European countries. This difference
is explained, in part, by the significant role
that LPG plays, in other countries, in the
heating of homes. Another factor which, in
the past, influenced the lower per capita
consumption of LPG in Brazil, was the former
legal restriction which limited its use to
domestic cooking. In 1990, this restriction
was lifted, opening the way for LPG use in
industry and commerce. This low per capita
LPG consumption requires companies to
operate with a very cost-effective distribution
system, achieved mainly through economies
of scale and advanced logistics systems.
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Distribuição e Marketing
As operações da Ultragaz são divididas nos canais de
venda envasado (principalmente em botijões de 13 quilos)
e granel. A empresa atua nesses dois segmentos com
estratégias de distribuição diferentes, de modo a capturar
as oportunidades de cada mercado e aumentar a fidelidade
dos clientes.

O segmento envasado, direcionado principalmente ao
consumo residencial, tem sido constantemente aprimorado
pelos produtos e serviços oferecidos e pela interação com
os consumidores, seja pelas vendas realizadas pela
Internet (ClickUltragaz), telefone (DiskUltragaz), em postos
próprios ou revendas. A presença se dá por meio de duas
marcas: Brasilgás (muito forte no Nordeste brasileiro) e
Ultragaz (nas demais regiões do país). São mantidas 16
bases de engarrafamento, que dão o suporte para três formas
de distribuição: entrega de botijões em domicílio, por meio
de uma frota própria de 762 veículos; venda direta em
65 lojas próprias ou por meio da rede de aproximadamente
4,2 mil revendedores exclusivos.

Para o segmento granel, composto por condomínios,
lavanderias, shopping centers, hospitais, restaurantes e
grandes indústrias, é mantido um sistema de abastecimento
remoto, o UltraSystem, que pode ser dimensionado para
cada tipo de aplicação: pequeno, médio ou grande porte.
Os caminhões da Ultragaz abastecem diretamente tanques
instalados nesses clientes, em um processo ágil, seguro
e econômico. 

Todo o trabalho, tanto no envasado quanto no granel, é
orientado pelo Sistema Megga – Modelo de Excelência em
Gestão de Gás, premiado pela British Standard Institute
(BSI) em 2003. O Megga engloba as áreas de manufatura,
compras, recebimento, estoque, faturamento, vendas,
manutenção e projetos da empresa em todo o país, e
permite, entre outras vantagens, um atendimento mais ágil
e personalizado aos clientes.

Com o objetivo de se aproximar cada vez mais do consumidor,
a empresa reformulou sua logomarca em 2003, trazendo de
volta a figura do entregador e ressaltando, assim, o grande
diferencial da Ultragaz: a qualidade do serviço prestado.

Distribution and Marketing

Ultragaz’ operations are segmented in bottled
(mainly in 13 kg cylinders) and bulk sales.
The company operates in the two segments
with different distribution strategies, in such
a way as to make the most of the opportunities
in each market and maximize customer loyalty.

In the bottled segment, which principally
serves the residential consumer, there has
been a constant improvement in the products
and services offered, as well as an increase
in the level of interaction with consumers,
whether through sales carried out over the
Internet (ClickUltragaz), by telephone
(DiskUltragaz), through its own distribution
outlets or via independent dealers. The com-
pany operates in this market under two
brand names: Brasilgás (very strong in the
Northeast of Brazil) and Ultragaz (in Brazil’s
other regions). The company maintains 16 gas
filling plants, which provide support for the
three forms of distribution: the home delivery of
gas cylinders, using its own fleet of 762 trucks;
direct sales through its 65 own sales outlets
or through its chain of approximately 4,200
exclusive independent dealers.

For the bulk segment, which is made up of
condominiums, laundries, shopping centers,
hospitals, restaurants and major companies,
the company maintains an automatic gas filling
system, UltraSystem, which can be adjusted
to suit the size of each application: small,
medium or large scale. Ultragaz’s trucks
directly replenish tanks which are located
on the client’s premises, in a process which is
safe and flexible, as well as being economical.

The entire business, including the bottled
and bulk gas operations, is monitored by the
Megga system – a model of excellence in
gas management, which received an award
from the British Standard Institute – BSI in
2003. Megga covers the areas of manufac-
turing, purchasing, reception, inventory,
invoicing, sales and maintenance, as well as
the company’s projects throughout the country,
providing, among other advantages, a more
flexible and personalized service to clients.

With the aim of forming an increasingly close
relationship with the consumer, the company
reformulated its brand logo in 2003, bringing
back the figure of the delivery man and thus
emphasizing Ultragaz’s main competitive
differential: the quality of service provided.
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O baixo consumo per capita de GLP no Brasil requer das empresas
alta eficiência em custo de distribuição. 

Brazil’s low per capita consumption of LPG requires companies to operate with a high
level of cost-effectiveness in their distribution. 

Aquisição da Shell Gás
Em agosto de 2003, a Ultragaz anunciou a aquisição da
Shell Gás no Brasil, por R$ 170,6 milhões, valor que incluiu
a compra de 100% das ações da empresa e a liquidação de
suas dívidas. 

A Shell Gás mantinha aproximadamente 4,5% de partici-
pação de mercado na distribuição brasileira de GLP, com a
comercialização de 287 mil toneladas de GLP e atendimento
a 1,4 milhão de domicílios e 2 mil clientes comerciais e
industriais. Com a aquisição, a Ultragaz tornou-se a líder
no mercado brasileiro de GLP. Foram assumidas seis bases
de engarrafamento – localizadas nos Estados de São
Paulo, Minas Gerais, da Bahia, do Rio Grande do Sul e de
Goiás – e cerca de 1 mil revendedores. A principal motivação
estratégica dessa aquisição foi a capacidade de atingir
menores custos de distribuição, em decorrência do aumen-
to de escala. 

Acquisition of Shell Gás

In August 2003, Ultragaz announced the
acquisition of Shell Gás in Brazil, for R$ 170.6
mil l ion,  an amount which included the
purchase of 100% of that company’s shares
and the settling of its debts. 

Shell Gás had approximately 4.5% of Brazil’s
LPG distribution market, with the annual sale
of 287,000 tons of LPG, serving 1.4 million
homes and 2,000 commercial and industrial
clients. As a result of this acquisition,
Ultragaz became the leader in Brazil’s LPG
market. Six gas filling plants were acquired
as a result of the deal – located in the states
of São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio
Grande do Sul and Goiás, and around 1,000
independent dealers. The main strategic
reason for this acquisition was the ability to
achieve lower distribution costs, as a result
of the increase in operational scale. 

Aquisição da Shell Gás

Valor de aquisição (R$ milhões)                             170,6

EBITDA / ton Ultragaz (R$ / ton)(1) 199

Volume anual Shell (mil ton)(2) 270

EBITDA Shell estimado 53,7

Valor da aquisição / EBITDA Shell 3,2 x

(1) 2º trimestre de 2003

(2) 1º semestre anualizado

Acquisition of Shell Gás

Acquisition price (R$ m) 170.6

EBITDA / ton Ultragaz (R$ / ton)(1) 199

Shell annual volume (‘000 tons)(2) 270

Estimated EBITDA Shell 53.7

Acquisition price / EBITDA Shell 3.2 x 

(1) 2nd quarter 2003

(2) 1st half, annualized



Qualidade
A Ultragaz foi a primeira empresa brasileira a assumir a
responsabilidade pela segurança de seus botijões e a
defender a auto-regulamentação do setor de distribuição
de gás. É, ainda, a única distribuidora de GLP do Brasil
certificada pela norma ISO (International Standards
Organization), de excelência em gestão pela qualidade.
Todas as suas bases são certificadas com ISO 9001, sendo
que em 2003 foram recertificadas, com a versão 2000, as
bases de Campinas do Pirajá (BA), Caucaia (CE), Pouso
Alegre (MG), São José dos Campos e Santos (SP). 

Lançamentos
Como parte de sua política de inovação e diferenciação no
mercado, a Ultragaz lançou os seguintes produtos e serviços:

• Gás Sintético: mistura de GLP com ar, que assume as
propriedades do gás natural. A solução é oferecida
como back-up de segurança ou para uso em horário de
pico para clientes que utilizam o gás natural. 

• Ultragaz 227: lata que contém 227 gramas de gás. O pro-
duto, acoplado a equipamentos apropriados – fogareiros
e churrasqueiras, por exemplo –, pode ser utilizado na
iluminação, no aquecimento e na cocção de alimentos,
com alta portabilidade.

Desempenho
As vendas líquidas de Ultragaz somaram R$ 2,6 bilhões em
2003, um crescimento de 35% na comparação com o ano
anterior (R$ 1,9 bilhão). O fraco desempenho da economia
brasileira, aliado à evolução de 42% no preço do GLP
cobrado pela Petrobras aos distribuidores, contribuíram
para uma queda de 5,7% no volume de vendas do mercado
brasileiro de GLP. O volume de vendas da Ultragaz atingiu
1,4 milhão de toneladas, um acréscimo de 5% em relação
ao ano anterior, advindo principalmente da aquisição da
Shell Gás, em agosto de 2003. 

O custo dos produtos vendidos aumentou 42% (R$ 2,3 bilhões,
ante R$ 1,6 bilhão em 2002), efeito do maior volume de
vendas e, principalmente, do aumento do custo do GLP.
As despesas operacionais foram elevadas em 17%, para
R$ 254,1 milhões, influenciadas pelo aumento da depreciação,
pela aquisição da Shell Gás e pelo aumento de despesas
com pessoal, devido a acordos coletivos. Dessa forma, o
EBITDA recuou 5%, para R$ 208,2 milhões. 

Quality

Ultragaz was the first company in Brazil to
assume responsibility for the safety of its
cylinders and advocate self-regulation of the
gas distribution sector. And it is also the only
LPG distributor in Brazil that carries ISO
(International Standards Organization),
certification for the excellent standard of its
quality management. All its plants carry
ISO 9001 certification, and in 2003 the following
plants were recertified with the 2000 version:
Campinas do Pirajá (BA), Caucaia (CE),
Pouso Alegre (MG), São José dos Campos
and Santos (SP). 

Product Launches

As part of its drive towards innovation and
market differentiation, Ultragaz launched the
following products and services in 2003:

• Synthetic Gas: a mixture of LPG with air,
which assumes the properties of natural
gas. This solution is offered as a safety
backup or for use during peak hours for
clients who use natural gas. 

• Ultragaz 227: a canister which contains
227 grams of gas. Connected to appropriate
equipment – camping stoves and barbecues,
for example – the product can be used for
illumination, heating and cooking, with a
high degree of portability.

Performance

Ultragaz’s net sales amounted to R$ 2.6 billion
in 2003, an increase of 35% in comparison to
the previous year (R$ 1.9 billion). The weak
performance of the Brazil ian economy,
combined with  the increase of  42% in
the price of LPG charged by Petrobras to
distributors, contributed to the drop of 5.7%
in sales volume in Brazil’s LPG market.
Ultragaz’s sales volume amounted to 1.4 million
tons, an increase of 5% compared to the
previous year, principally due to the acquisition
of Shell Gás, in August 2003. 

The cost of goods sold rose by 42% (R$ 2.3 billion,
compared to R$ 1.6 billion in 2002), the result
of higher sales volume and particularly the
increase in the cost of LPG. Operational
expenses increased by 17% to R$ 254.1 million,
as a result of higher depreciation, the acqui-
sit ion of Shell  Gás and the increase in
personnel expenses, due to collective wage
agreements. As a result, EBITDA dropped by
5%, to R$ 208.2 million. 
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Oxiteno
Como única produtora de óxido de eteno 

e seus principais derivados no Mercosul,

capacidade de produção acima da demanda

brasileira e uma grande diversidade 

de produtos, a Oxiteno consistentemente

apresenta índices de produtividade 

e rentabilidade diferenciados dentro 

da petroquímica mundial. 

As the sole producer of ethylene oxide and its main
derivatives in the Mercosur, capable of production
levels that exceed Brazilian demand, and with a large
range of diverse products, Oxiteno has consistently
shown levels of productivity and profitability that set it
apart from other companies in the petrochemical sector.



Oxiteno is the only producer of ethylene
oxide and its principal derivatives in the
Mercosur and the largest in Latin America,
as well as being a large producer of specialty
chemicals, developed to meet the specific
needs of its clients. It manufactures around
700 products – organic intermediaries,
solvents, and tensoactive agents – used in
various industrial sectors; examples being
PET packaging, polyester, textiles, paints,
cosmetics and detergents. It is therefore
present in people’s day-to-day lives, in products
such as bread, clothes, shoes, soap, shampoo,
among others.

Operations

The company’s operations are integrated
and carried on in four industrial units in Brazil
– Camaçari (BA), Mauá (SP), Tremembé (SP)
and Triunfo (RS) – and two in Mexico –
Coatzacoalcos and Guadalajara, which form
part of Canamex, a company that was
acquired in 2003. In Brazil, three of these
units are located within petrochemical com-
plexes and close to major ports for exports,
which places the company in a privileged
position in terms of product distribution to
both the domestic and international markets.

In 2003, a new unit began operations at the
Mauá plant, dedicated to the production of
sodium isethionate, a tensoactive agent that
is one of the principal components used in
the manufacture of soap. For this project,
which was developed in partnership with a
client, Oxiteno received Latin America’s
Supplier of the Year Award. 

From May 2003, Oxiteno began to use the
integrated corporate management support
system Oracle, which covers the entire
production chain. This change resulted in
reduced delivery time for products and samples,
quicker access to inventory information, and
more precise technical  information on
products, among other advantages that will
improve the general standard of efficiency
within the company.

A Oxiteno é a única produtora do Mercosul – e a maior da
América Latina – de óxido de eteno e seus principais
derivados, além de grande produtora de especialidades
químicas, desenvolvidas para atender a necessidades
específicas dos seus clientes. Fabrica cerca de 700 pro-
dutos – intermediários orgânicos, solventes, tensoativos
–, utilizados em vários setores industriais, a exemplo de
embalagens PET, poliéster, têxtil, tintas, cosméticos e
detergentes. Está, assim, presente no dia-a-dia das
pessoas em produtos como pães, roupas, sapatos,
sabonetes, xampus, entre vários outros.

Operações
As operações são integradas e desenvolvidas em quatro
unidades industriais no Brasil – Camaçari (BA), Mauá
(SP), Tremembé (SP) e Triunfo (RS) – e duas no México –
Coatzacoalcos e Guadalajara, que fazem parte da
Canamex, empresa adquirida em 2003. No Brasil, três das
unidades estão instaladas em pólos petroquímicos e
próximas a importantes portos de exportação, o que
assegura uma posição privilegiada na distribuição de
produtos nos mercados doméstico e internacional.

Em 2003, entrou em operação, na fábrica de Mauá, uma
unidade dedicada à produção de isetionato de sódio, um
tensoativo que é um dos principais componentes utilizados
na fabricação de sabonetes. Com esse projeto, que foi
desenvolvido em parceria com o cliente, a Oxiteno recebeu
o prêmio latino-americano de fornecedor do ano. 

A partir de maio de 2003, a Oxiteno passou a operar com
o suporte do sistema integrado de gestão empresarial
Oracle, que abrange toda a cadeia produtiva. A mudança
significa redução no prazo de entrega de produtos e
amostras, maior rapidez no acesso às informações de
estoques de produtos, melhoria na precisão das infor-
mações técnicas dos produtos, entre outras vantagens
destinadas a ampliar os padrões de eficiência da empresa.
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A inovação é um diferencial competitivo da Oxiteno, que investe 
cerca de 2% de sua receita em pesquisa e desenvolvimento.

Innovation represents a major competitive differential for Oxiteno, which invests 
around 2% of its annual sales in research and development. 
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Pesquisa e Desenvolvimento
A empresa investe cerca de 2% de sua receita bruta
anual em pesquisa e desenvolvimento de produtos e
processos, na busca por inovações e novas soluções tec-
nológicas do setor petroquímico. O centro de tecnologia
Oxiteno, instalado em Mauá (SP), mantém uma equipe de
109 pesquisadores, vários laboratórios e plantas-piloto,
com o objetivo de executar os trabalhos de desenvolvi-
mento e oferecer suporte a clientes. 

Uma nova tecnologia de produção de alcanolaminas,
desenvolvida pela empresa, recebeu em 2003 o primeiro
lugar no Prêmio Abiquim de tecnologia, concedido pela
Associação Brasileira da Indústria Química. O objetivo
era flexibilizar a unidade de etanolaminas, para aumentar
apenas a produção de dietanolamina (DEA) e não de outros
derivados, de forma a atender melhor às demandas do
mercado. Essa substância é utilizada na indústria agroquímica.

Qualidade
A Oxiteno desenvolveu um sistema estruturado de
gestão da qualidade, baseado nos requisitos de diversas
normas ou programas internacionais, como ISO 9001,
QS-9000 (área automobilística), Atuação Responsável e
Boas Práticas de Fabricação (BPF). A preocupação com
a qualidade da gestão ambiental se manifesta por meio
da ISO 14001, certificação presente em todas as suas
unidades. Foi também a primeira indústria química
brasileira a obter o certificado SA 8000, que estabelece
requisitos para o sistema de gestão da qualidade
direcionado à responsabilidade social. 

Para garantir a qualidade de seus produtos durante o
manuseio e a armazenagem, a Oxiteno desenvolve
programas de melhorias contínuas em parceria com os
prestadores de serviços contratados, que incluem os
terminais químicos de armazenagem e companhias
de transportes terrestres e marí t imos.  Todas as
operações obedecem a procedimentos específicos,
periodicamente auditados e revisados, acompanhados
de novos treinamentos. 

Processos de qualificação e análises de desempenho
das empresas de tancagem – nos terminais e transporta-
doras – são utilizados para garantir a disponibilidade e
qualidade dos equipamentos. Da troca de informações
via eletrônica com os transportadores rodoviários resulta
o alto índice de pontualidade nos carregamentos, entregas
e adequação dos equipamentos auxiliares para descarga.
A Oxiteno participa do desenvolvimento de projetos
específicos de logística para clientes, desde a escolha
da embalagem mais adequada e o modal de transporte
até o programa de treinamento.

Research and Development 
The company invests some 2% of its gross
annual revenue in research and development
of products and processes, in the search for
innovation and technology based solutions
in the petrochemical sector.  Oxiteno’s
technology center, located in Mauá (SP),
maintains a team of 109 researchers, various
laboratories and pilot plants, with the aim of
carrying out development work and providing
the company’s clients with technical support. 
A new type of production technology used in
the manufacture of alcanolamines, developed
by the company, took first place at the 2003
Abiquim Technology Awards, presented by
the Brazilian Chemical Industry Association.
The object was to provide more flexibility in
the ethanolamines unit, so as to increase
just the production of diethanolamines (DEA)
but not its by-products, to better meet the
demands of the market. This substance is
used in the agrochemical industry.

Quality
Oxiteno has developed a structured quality
management system, based on the require-
ments of various industry standards and
international quality programs, such as ISO 9001,
QS-9000 (automotive area), Responsible
Operations and Good Manufacturing
Practices. Concern about the quality of
environmental management is demonstrated
through ISO 14001 certification of all the
company’s units. Oxiteno was the first
Brazilian chemical company to obtain SA
8000 certification, which establishes
requ i rements  for  a  sys tem o f  qua l i t y
management, with a strong focus on social
responsibility. 
To ensure that the superior quality of its
products is maintained during handling and
storage, Oxiteno develops continuous
improvement programs in partnership with
its contract service providers, which include
chemical storage terminals and transport
companies, both land-based and maritime.
All the company’s operations conform to
specific procedures, which are periodically
audited and reviewed, accompanied by
additional training. 
A process of analysis and qualification is
used for monitoring the performance of
tanker transport – at the terminals and within
the transport companies – to ensure the
availability and quality of the equipment used.
The exchange of information electronically
with the highway transport companies has
resulted in a high degree of punctuality in
shipping, delivery, and the preparation of auxiliary
equipment for unloading. Oxiteno develops
specific logistics projects for its clients, ranging
from choosing the most suitable packaging
and mode of transport, to training programs.



Aquisição da Canamex
A aquisição da Canamex foi concluída em dezembro de
2003, pelo valor de US$ 10,25 milhões (R$ 31,1 milhões),
sem a assunção de dívidas. A Canamex possui a mesma
base de tecnologia existente nas unidades de tensoativos
da Oxiteno. As linhas de produtos das duas empresas são
similares, e, para alguns mercados, complementares.
Essa aquisição significa um potencial de crescimento,
permitindo estabelecer uma presença crescente no mercado
mexicano de especialidades químicas e criar uma platafor-
ma de produção e distribuição para os Estados Unidos. 

Desempenho
Em 2003, o volume de vendas atingiu 474,2 mil toneladas,
um crescimento de 9% em relação a 2002, reflexo da
maior penetração no segmento agroquímico, da conquista
de novos clientes, inclusive por meio da substituição de
importações, e do aumento nas exportações. O cresci-
mento no volume de vendas foi acompanhado pela
evolução nos preços dos principais produtos no mercado
internacional e por uma melhoria do mix de vendas,
impulsionada pela maior demanda doméstica no segundo
semestre do ano. Dessa forma, a receita líquida evoluiu
29%, para R$ 1,24 bilhão. 

O custo dos produtos vendidos elevou-se 40% (R$ 863,6
milhões, ante R$ 614,8 milhões em 2002), principalmente
pelo maior volume de vendas e pelo impacto do aumento
da cotação internacional da nafta sobre o preço do
etileno. As despesas com vendas, gerais e administrativas,
ficaram 20% acima do ano anterior (R$ 171,2 milhões na
comparação com R$ 142,4 milhões), influenciadas pelo
aumento de despesas comerciais e pela elevação do
custo de fretes, também como decorrência do maior
volume vendido. O EBITDA totalizou R$ 243,2 milhões, 5%
acima do registrado em 2002. 

Acquisition of Canamex

The acquisition of Canamex was concluded
in December 2003, for a purchase price of
US$ 10.25 million (R$ 31.1 million). Canamex
has the same technology base that exists in
Oxiteno’s plants for the manufacture of
tensoactive agents. The product lines of the
two companies are similar and, for certain
markets, complementary. This acquisition
signifies growth potential,  allowing the
company to establish a growing presence in
the Mexican specialty chemicals market and
create a production platform for distribution
to the United States.

Performance

In 2003, sales volume amounted to 474,200
tons, an increase of 9% on 2002, resulting
from increased penetration of the agrichemical
segment, the winning of new clients –
including replacement of imported products
with those manufactured domestically, and
an increase in exports. The expansion in
sales volume was accompanied by increased
prices for the company’s main products in
the international market, as well as by an
improvement in the company’s sales mix,
driven by higher domestic demand in the
second half of the year. As a result, net sales
increased by 29%, to R$ 1.24 billion. 

The cost of goods sold increased by 40%
(R$ 863.6 million, compared to R$ 614.8 million
in 2002), principally due to higher sales volume
and the impact of the increase in international
naphtha prices on the price of ethylene.
Sales, general and administrative expenses
were 20% higher than in the previous year
(R$ 171.2 million, compared to R$ 142.4 million),
affected by a rise in sales expenses and higher
freight costs, also due to the higher volume
sold. EBITDA amounted to R$ 243.2 million,
5% higher than in 2002. 
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Ultracargo
A Ultracargo diferencia-se por oferecer

soluções integradas de transporte e

armazenagem de produtos químicos e

combustíveis. Em armazenagem, é a

segunda maior empresa desse mercado,

com 19% da capacidade nacional de

tancagem. Em transporte, opera amparada

em padrões de eficiência operacional 

e de qualidade.

Ultracargo sets itself apart from the competition by
offering integrated solutions for transport and the
warehousing and storage of chemical products and fuels.
In the warehousing segment, it is the second largest
in the market, with 19% of Brazil’s tank storage capacity.
In the area of transport, the company’s operations
reflect its excellent standards of quality and efficiency.



A Ultracargo é uma operadora e prestadora de serviços
logísticos integrados, uma das líderes no mercado
brasileiro de transporte e armazenagem para produtos
químicos e combustíveis. Opera uma frota de veículos
especializados no transporte de GLP, produtos químicos
e petroquímicos, e mantém instalações em entroncamentos
ferroviários e terminais portuários, sendo responsável
por 70% da capacidade de líquidos do Terminal Químico
de Aratu, principal porto para o escoamento dos produtos
do Pólo Petroquímico de Camaçari (BA). 

Diferenciais
A combinação entre transporte e armazenagem confere
importantes diferenciais competitivos para a Ultracargo,
como a única empresa capacitada a oferecer soluções
integradas para produtos líquidos e liquefeitos. Os
serviços incluem transportes multimodais e operações
de recebimento e expedição de mercadorias nos
clientes, além de carga e descarga de navios, operação de
dutovias, programação logística e engenharia de instalação.

Em armazenagem, é a segunda maior empresa do mercado
químico e de combustíveis, com 19% da capacidade
nacional de tancagem de produtos químicos. Em transporte,
opera em nichos de segmentos selecionados, amparada
em padrões de eficiência operacional e de qualidade.

Qualidade
A Ultracargo foi recertificada, em 2003, pelo SASSMAQ
(Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio
Ambiente e Qualidade), mantendo-se como a primeira
empresa brasileira do setor qualificada por essa norma.
O sistema tem o objetivo de assegurar que os prestadores
de serviço desse segmento atendam aos padrões técnicos
determinados pela indústria química, de forma a reduzir
os riscos nas operações de transporte e distribuição.
Além disso, todas as unidades adaptaram seu Sistema de
Gestão de Qualidade para a ISO 9001:2000, em um
processo baseado na melhoria contínua e no atendimento
às necessidades específicas dos clientes.

Ultracargo is an operator and provider of
integrated logistics services and one of the
leading companies in Brazil’s market for the
transport and storage of chemical products
and fuels.  It  operates a f leet of trucks
specialized in the transport of LPG, chemical
products and petrochemicals and maintains
installations at railroad junctions and port
terminals, being responsible for 70% of the
liquid storage capacity at the Aratu
Chemical Terminal, in the main port handling
products from the Camaçari Petrochemical
Complex, in the state of Bahia. 

Competitive Advantages

Its combination of transport and storage
imbues Ultracargo with significant competitive
advantages, as the only company in the market
capable of offering integrated solutions for
bulk liquid products and liquefied gases. The
services offered include multimodal transport,
the receipt and dispatch of merchandise to
clients, the loading and unloading of ships,
pipeline operations, logistical programming
and installation engineering. 

In the warehousing and storage segment,
Ultracargo is the second largest in the
chemicals and fuels market, with 19% of
Brazil’s tank storage capacity for chemical
products. In the area of transport, the company
operates in niches within selected segments,
supported by its excellent standards of
operational efficiency and quality.

Quality

Ultracargo was recertified in 2003, by SASSMAQ
(safety, health, environmental and quality
evaluation system), maintaining its position
as Brazil’s first company in the sector to
qualify under this quality standard. The system
has the aim of ensuring that the service
providers in this segment meet the technical
standards set by the chemical industry, so as
to reduce the level of risk associated with
transport and distribution operations.
Furthermore, all the units have adapted their
Quality Management Systems to conform to
the ISO 9001:2000 standard, in a process
based on continuous improvement and
catering to the specific needs of each client.
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Em 2003, foram investidos R$ 41,5 milhões em novos terminais intermodais
e na ampliação da frota de veículos.

In 2003, a total of R$ 41.5 million was invested in new inter-modal terminals and the
expansion of the company's truck fleet.

Ampliação
No final de 2003, a Ultracargo mantinha seis unidades –
Aratu (BA), Camaçari (BA), Capuava (SP), Paulínia (SP),
Santos (SP) e Suape (PE). Durante o ano, foram investidos
R$ 41,5 milhões na ampliação da infra-estrutura, com
obras em novos terminais intermodais em Santos e Tatuí
(SP) e em Montes Claros (MG), além de adequações em
Paulínia e a aquisição de 50 caminhões, para expandir
e renovar a frota própria da empresa, composta por
aproximadamente 500 veículos.

A obra de maior porte é o Terminal Intermodal de Santos,
construído em parceria com a Crystalsev e a
Cargill/Coinbra, com conclusão prevista para o final de
2004. O investimento da Ultracargo nesse terminal está
orçado em R$ 60 milhões, com a ocupação de uma área de
aproximadamente 64 mil metros quadrados – possibilidade
de expansão para mais 40 mil metros quadrados – e 35 mil
metros cúbicos de capacidade total de tancagem para
produtos químicos. Cargill/Coinbra e Crystalsev farão
investimentos em tancagem para 40 mil metros cúbicos
de álcool e 38 mil metros cúbicos de óleo vegetal. Será a
segunda instalação portuária da empresa a integrar os
modais rodoviário, ferroviário e marítimo, assim como já
ocorre em Aratu.

O novo terminal em Montes Claros irá atender a companhias
petrolíferas, como base secundária de distribuição de
combustíveis. Integra modais rodoviário e ferroviário, e a
capacidade de armazenagem é de 4,4 mil metros cúbicos.
A entrada em operação deverá ocorrer no primeiro
semestre de 2004. Em Tatuí, o terminal, com capacidade
de 2,5 mil metros quadrados, inclui um desvio ferroviário
para descarregamento simultâneo de até quatro vagões,
sendo que a conclusão da obra ocorreu no primeiro
trimestre de 2004. 

Expansion

At the end of 2003, Ultracargo was operating
six units – Aratu (BA), Camaçari (BA),
Capuava (SP), Paulínia (SP), Santos (SP) and
Suape (PE). During the year, R$ 41.5 million
was invested in expanding infrastructure,
with new inter-modal terminals being built at
Santos and Tatuí (SP) and in Montes Claros
(MG), as well as modernization work at
Paulínia and the purchase of 50 new trucks,
as part of the expansion and renewal of the
company’s own fleet, which consists of
approximately 500 vehicles.

The largest project under construction is the
Inter-modal Terminal at Santos, being built in
partnership with Crystalsev, Cargill and
Coinbra, with completion scheduled for the
end of 2004. Ultracargo’s investment in this
terminal is budgeted at R$ 60 million, the
project occupying an area of approximately
64,000 m2 – with the possibility to expand by
a further 40,000 m2 – and 35,000 m3 of total
tank storage capacity for chemical products.
Cargill, Coinbra and Crystalsev are investing
in tank storage capacity for 40,000 m3 of
alcohol and 38,000 m3 of vegetable oil. This
will be the company’s second port installation
to integrate highway, railroad and maritime
transport modes, as is already the case at Aratu.

The new terminal at Montes Claros will serve
the needs of oil companies, as a secondary
fuel distribution base. It integrates railroad
and highway transport modes, and will have
a storage capacity of 4,400 m3. It is expected
to begin operations in the first half of 2004. In
Tatuí, the terminal, which has a capacity of
2,500 m2 includes a railway siding for the
simultaneous unloading of up to four railcars,
this work having been completed in the first
quarter of 2004. 
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Inovação
A atuação da Ultracargo é marcada pelo pioneirismo em
soluções de logística no mercado brasileiro. Foi a
primeira empresa a instalar autotrack em caminhões (em
1994), de forma a monitorar os veículos em tempo real,
em qualquer ponto do Mercosul; e a implementar sistema
de medição de tanques por radar (1996), que permite
reforçar a segurança da carga e descarga de produtos. 

Além disso, introduziu sistemas Web para os clientes
acompanharem os processos de transporte e armazena-
mento. Eles incluem serviços como o e-cargo, que
possibilita produzir relatórios customizados e acompanhar
as operações em tempo real, e o estoque.net, para a
consulta de posições de estoque a partir de qualquer
computador ligado à Internet. Assim, a Ultracargo foge
do lugar comum no atendimento ao cliente, permitindo
que ele participe de todos os momentos dos processos
de transporte e armazenamento.  

Desempenho
Em 2003, a empresa ampliou em 26% as suas operações
de transporte, com 49,5 milhões de quilômetros rodados,
e em 8% a armazenagem média, para 196,8 mil metros
cúbicos. A receita líquida foi de R$ 177,1 milhões (cresci-
mento de 35% em comparação ao ano anterior). A melhoria
das vendas líquidas reflete investimentos na expansão
dos serviços, relacionados principalmente a novos
clientes e ao acréscimo de 20 mil metros cúbicos de
capacidade no terminal de Aratu.

O custo dos serviços vendidos registrou incremento
de 38% (R$ 113,9 milhões em 2003, na comparação com
R$ 82,8 milhões em 2002). A variação é decorrência do
aumento dos custos com nitrogênio (usado na limpeza
dos tanques de armazenamento) e transporte (elevação nos
fretes contratados de terceiros, assim como nos preços
de pneus e peças de reposição para manutenção de
veículos). As despesas com vendas, gerais e administra-
tivas, subiram 25%, para R$ 39,5 milhões, como conse-
qüência de aumentos salariais negociados em acordos
coletivos e da maior base de clientes, especialmente no
segmento do transporte. O EBITDA atingiu R$ 40,0 milhões,
um crescimento de 37% ante os R$ 29,3 milhões em 2002.

Innovation

Ultracargo adopts a pioneer approach to
logistics solutions in the Brazilian market. It
was the first company to install autotrack in
its trucks (in 1994), so as to be able to monitor
its vehicles in real time, at any location in
the Mercosur; and the first to introduce a
system of tank measuring by radar (1996),
which enabled safety to be improved during
the loading and unloading of products. 

In addition to this, the company has introduced
web-based systems to allow its clients to
monitor the transport and storage processes.
These systems include services such as
e-cargo, which allows the printing of customized
reports and the monitoring of operations in
real time, and estoque.net, which permits
inventory positions to be checked from any
computer linked to the Internet. In this way,
Ultracargo stands apart from its competitors
in terms of the services it  offers to its
customers, allowing them to monitor every
stage of the transport and storage processes. 

Performance

In 2003, the company expanded its transport
operations by 26%, its trucks having traveled
a total of 49.5 million kilometers, and
increased its average storage levels by 8%,
to  196 ,800  m 3.  Net  sa les  amounted  to
R$ 177.1 million (an increase of 35% on the
previous year). This improvement in net
sales reflected the investment in expanding
services, as a result of winning new clients,
and expansion of 20,000 m3 in storage
capacity at the Aratu terminal.

The cost of goods sold registered an
increase of 38% (R$ 113.9 million in 2003,
compared to R$ 82.8 million in 2002). This
difference is due to the rise in the cost of
nitrogen (used in the cleaning of storage
tanks) and transport (an increase in the
amount of freight transport contracted out to
third parties, as well as the price of tyres
and spare parts for vehicle maintenance).
Sales, general and administrative expenses
rose by 25%, to R$ 39.5 million, as a conse-
quence of negotiated collective agreements
on wage increases and the company’s larger
client base, especially in the transport
segment. EBITDA amounted to R$ 40.0 million,
an increase of 37% compared to the figure of
R$ 29.3 million in 2002.
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A trajetória da Ultrapar está associada à sua capacidade
de antecipar cenários e à orientação estratégica de longo
prazo, que tem como ponto central a criação de valor
para todos os públicos com os quais interage. Ao longo
de mais de seis décadas, tem pautado seu desempenho
pelo equilíbrio entre crescimento e rentabilidade, mesmo
em cenários econômicos sujeitos à grande volatilidade.

O sistema de gestão é amparado por ferramentas que
têm o objetivo de apoiar a tomada de decisões opera-
cionais e estratégicas, com destaque para a adoção do
EVA® (Economic Value Added – Valor Econômico
Adicionado). Esse instrumento alinha toda a organização
a identificar a efetiva agregação de valor proporcionada
em cada investimento ou processo. Desde 2002, a remu-
neração variável dos executivos está vinculada aos
resultados alcançados na métrica do EVA. A remuneração
variável, com base nos resultados, é estendida a todos os
funcionários, o que impulsiona a superação dos resultados.

Outra ferramenta é o Balanced Scorecard, que traduz a
estratégia em objetivos operacionais, distribuídos nas
perspectivas financeiras, de mercado, de processos internos
e de aprendizado e crescimento, direcionando comporta-
mentos e desempenho para ações de médio e longo prazos.

Cada negócio apresenta vantagens competitivas especí-
ficas, que asseguram a posição de destaque em seus
mercados de atuação:

Ultragaz
• Forte reconhecimento da marca vinculada a atributos

de qualidade, confiabilidade, segurança e eficiência;

Ultrapar’s success is based on its ability to
anticipate scenarios and direct its strategy
over the longer term, with its central theme
being to create value for all the population
groups with which it interacts. Over more
than six decades, the company’s performance
has been characterized by a balance between
growth and profitability, even in very volatile
economic conditions.

The company’s management system is backed
by tools which have the objective of supporting
operational and strategic decisions, of
particular note being the adoption of EVA®

(Economic Value Added). This instrument
aligns the entire organization in identifying
the value added by each investment or
process. Since 2002, the variable portion of
executives’ salaries has been linked to the
results produced by EVA measurement.
Variable remuneration, based on results, is
extended to all the company’s employees,
which helps to drive earnings performance.

Another tool used is the Balanced Scorecard,
which translates strategy into operational
goals, covering financial aspects, the market,
internal processes, training and expansion,
directing behavior and performance in terms
of medium and long term action.

Each business has specific competitive
advantages which ensure its strong presence
in the various markets:

Ultragaz

• Strong brand recognition, linked to the
attributes of quality, reliability, safety
and efficiency;

Diferenciais Competitivos /
Ativos Intangíveis
Competitive Advantages / Intangible Assets 
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Liderança de mercado, força das marcas, escala de produção 
e inovação representam diferenciais competitivos da Ultrapar.

Market leadership, brand strength, production scale and innovation represent just some
of Ultrapar’s competitive advantages.



• Conhecimento profundo do mercado brasileiro, pelo
envolvimento em todos os níveis da distribuição de
GLP aos clientes. É a única empresa brasileira a integrar
o conselho da World LP Gas Association (Associação
Mundial de GLP), que reúne 142 companhias de 44 países;

• Excelência operacional, expressa por baixos custos 
e rede de distribuição qualificada;

• Pioneirismo e liderança de vendas, tanto na introdução
do GLP no país como na criação de novos produtos e
serviços, a exemplo do UltraSystem.

Oxiteno
• Única produtora, no Mercosul, de óxido de eteno 

e derivados;

• Flexibilidade operacional na produção de especialidades
e commodities químicas, permitindo otimizar o mix de
vendas de acordo com as condições de mercado;

• Capacidade de produção superior à demanda brasileira;

• Escala competitiva de produção, possuindo a maior
unidade industrial de óxido de eteno do Hemisfério Sul;

• Avançado centro de pesquisa e desenvolvimento para
a melhoria dos processos de produção e das aplicações
de seus produtos.

Ultracargo
• Liderança de mercado em logística de produtos químicos

e combustíveis;

• Integração entre a gestão e a operação de transporte
e de armazenamento; 

• Localização estratégica de seus ativos, a exemplo do
terminal de armazenagem de Aratu, que serve ao
maior complexo petroquímico brasileiro, e do Terminal
Intermodal de Santos, localizado no maior porto de
exportação do Estado de São Paulo;  

• Eficiência operacional e tecnológica;

• Comprometimento com a segurança nas suas operações.

• An in-depth knowledge of the Brazilian
market, accumulated through involvement
at all stages of LPG distribution to customers.
It is the only Brazilian company that is a
member of the World LP Gas Association
Council, which brings together 142 companies
from 44 countries;

• Excellence in its operations, expressed in
terms of low cost and a highly trained
distribution network;

• A pioneer approach and sales leadership,
both in the introduction of LPG in Brazil
and in the creation of new products and
services – such as the UltraSystem.

Oxiteno

• The only producer in the Mercosur of
ethylene oxide and its derivatives;

• Operational flexibility in the production of
specialty chemicals and “commodity
chemicals”, enabling the company to
optimize its sales mix in accordance with
market conditions;

• Product ion capacity  that  exceeds
Brazilian demand;

• Competitive scale of production, owning
the largest ethylene oxide production unit
in the southern hemisphere;

• An advanced research and development
center, focused on improving production
processes and appl icat ions for  the
company’s products.

Ultracargo

• Leadership in the logistics market for
chemical products and fuels;

• Integration between the management,
and operation of transport and storage
facilities; 

• Strategically located assets, examples
being the storage terminal at Aratu,
which serves Brazil’s largest petrochemical
complex, and the Santos Inter-modal
Terminal, located in the largest trading
port in the state of São Paulo;  

• Eff icient operations using advanced
technology;

• Commitment to safety in all its operations.
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A evolução de receitas e volumes em 2003 reflete crescimento 
em todas as unidades de negócios e melhoria de mix de vendas.

The higher revenues and volumes seen in 2003 were the result of growth in all the 
business units and an improvement in sales mix.
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Receita Líquida
A receita líquida da Ultrapar atingiu R$ 4,0 bilhões em 2003,
34% acima do ano anterior, como reflexo do crescimento
em todas as unidades de negócio. Na Ultragaz, o desempenho
foi influenciado pelo aumento de 5% nos volumes e pela
elevação de 42% no custo do GLP. Na Oxiteno, o acréscimo
de 9% nos volumes foi acompanhado de melhoria do preço
dos principais produtos da empresa no mercado internacional
e mudança no mix de produtos derivada do fortalecimento
das vendas para o mercado interno, de maior valor agregado.
Na Ultracargo, reflete os investimentos na expansão dos
serviços, que chegaram a 26% na quilometragem rodada no
comparativo entre 2003 e 2002, e a 8% no volume armazena-
do, principalmente pela ampliação, em 20 mil metros
cúbicos, da capacidade instalada do terminal de Aratu. 

Custo dos Produtos Vendidos
O custo dos produtos vendidos aumentou R$ 949,3 milhões
(42%, em relação a 2002), e atingiu R$ 3.196,4 milhões.
Esse crescimento foi decorrência dos maiores volumes de
vendas e da elevação dos custos de matérias-primas e
serviços, tanto do GLP, em 42%, como do eteno – principal
insumo da Oxiteno –, em 24%, e do nitrogênio, utilizado na
limpeza dos tanques de armazenagem, transporte de
produtos, do custo do frete de terceiros, além dos
combustíveis, pneus e peças de manutenção. 

Despesas Gerais, Administrativas
e de Vendas
Esses itens somaram R$ 458,9 milhões, valor 20% superior
ao apresentado em 2002. Os impactos mais relevantes
foram decorrentes da incorporação da Shell Gás; do
aumento da depreciação, em linha com o montante de
investimentos realizados; de despesas com pessoal, devido
aos acordos salariais coletivos celebrados durante o
ano; e de despesas com fretes.

Net Sales

Ultrapar’s net revenue amounted to R$ 4.0 billion
in 2003, 34% higher than in the previous year,
ref lecting growth in al l  the company’s
business units. At Ultragaz, performance
was influenced by a rise of 5% in volumes
and by the 42% increase in the cost of LPG.
At Oxiteno, the 9% increase in volumes was
accompanied by a strengthening in the
price of the company’s main products in
international markets and improvement in its
product mix, due to stronger sales to the
domestic market, with a higher aggregate
value. At Ultracargo, performance reflected
investment in expanding services, increasing
the total number of kilometers traveled by
road by 26%, comparing 2003 with 2002, and
boosting storage levels by 8%, principally
through the addition of an extra 20,000 m3 of
storage capacity at the Aratu terminal.  

Cost of Goods Sold

The cost of goods sold increased by R$ 949.3
million (42%, in relation to 2002), to a total of
R$ 3,196.4 million. This rise was due to the
higher sales volume and the increased cost
of raw materials and services, such as: the
cost of LPG, which increased by 42%, the
cost of ethylene – Oxiteno’s main input – up
by 24%, as well as that of nitrogen, used in
the cleaning of storage tanks, and the higher
cost of transporting products, outsourcing
freight services, and buying fuel, tyres and
replacement parts for vehicle maintenance. 

Sales, General and
Administrative Expenses 

Expenses under this heading amounted to
R$ 458.9 million, 20% higher than in 2002. The
most important impacts were from the
absorption of Shell Gás; the rise in depreciation,
in keeping with the amount of investment
realized; increased personnel expenses, due
to collective wage agreements during the
year; and freight expenses.

Desempenho / Investimentos
Performance / Investments



Geração Operacional 
de Caixa (EBITDA)
O EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações
e amortizações) totalizou R$ 498,5 milhões, um crescimento
de 2% na comparação com 2002. A evolução, em ritmo
inferior aos demais indicadores de desempenho, reflete,
especialmente, o impacto da alta de 42% no preço do
GLP pago pelas distribuidoras, em um ano marcado pela
retração da renda do consumidor e por um mercado mais
competitivo. Com isso, o EBITDA da Ultragaz recuou 5%,
para R$ 208,2 milhões. Na Oxiteno, houve um aumento de
5%, com EBITDA de R$ 243,2 milhões, pelo maior volume
vendido, melhoria do mix de vendas e recuperação dos
preços dos glicóis no mercado internacional. Já a
Ultracargo apresentou crescimento de 37% no EBITDA
(R$ 40 milhões), fruto dos investimentos na expansão do
terminal de Aratu e na ampliação da frota. 

Resultado Financeiro
O resultado financeiro apresentou uma despesa de
R$ 57,3 milhões em 2003, ante uma receita de R$ 28,5 milhões
no ano anterior. Ele reflete o impacto dos seguintes fatores:
(i) a redução do saldo médio de aplicações financeiras,
principalmente pelo desembolso de R$ 170,6 milhões
para a aquisição da Shell Gás; (i i) a redução da taxa
de juros incidente sobre as aplicações financeiras (CDI);
e (iii) a valorização do real sobre investimentos da
Ultrapar no exterior. 

A  U l t rapar  encerrou  o  ano  com d ív ida  l íqu ida  de
R$ 78,1 milhões e uma exposição cambial ativa, em
dólares, de R$ 21,2 milhões, adicionada de R$ 31,1 milhões
referentes ao investimento na Canamex. Da dívida total,
70% são denominados em moeda estrangeira. Em sua
política de gerenciamento de risco, a companhia contrata
proteção integral para esses passivos. 

Lucro Líquido 
Em 2003, o lucro líquido da Ultrapar foi de R$ 246,4 milhões,
um crescimento de 11% em relação a 2002.

Earnings Before Interest, Tax,
Depreciation and Amortization
(EBITDA)

EBITDA (earnings before interest, tax,
depreciat ion and amort izat ion)  totaled
R$ 498.5 million, an increase of 2% compared
to 2002. This relatively weak growth rate, in
relation to the other performance indicators,
particularly reflects the impact of the 42%
rise in the price of LPG paid by distributors,
in a year that saw a retraction in consumer
incomes and an increasingly competitive
market. As a result, Ultragaz’s EBITDA
dropped by 5%, to R$ 208.2 million. At
Oxiteno, there was a 5% increase, with EBITDA
rising to R$ 243.2 million, due to the higher
sales volume, an improvement in sales mix
and a recovery in the price of glycols in the
international market. At Ultracargo, EBITDA
was up by 37% (totaling R$ 40 million), due to
investment in additional capacity at the
Aratu terminal and expansion of its truck fleet. 

Interest and Financial Charges

Interest and financial charges showed a
net expense of R$ 57.3 mill ion in 2003,
compared to net interest income of R$ 28.5
million the previous year. This reflected the
impact of: (i) the reduction in the average
balance of cash and short-term investments,
pr inc ipal ly  because of  the  payment  of
R$ 170.6 million for the acquisition of Shell
Gás; (ii) a reduction in the interest rate (CDI)
earned on cash invested; and (iii) the effect
of the real’s appreciation on Ultrapar’s
investments abroad.

Ultrapar ended the year with a net debt of
R$ 78.1 million and an active exchange rate
exposure, in dollar terms, of R$ 21.2 million,
plus R$ 31.1 million relating to the investment
in Canamex. Of the company’s total debt,
70% is denominated in foreign currency. As
part of its risk management policy, the company
hedges all of these liabilities. 

Net Income 

In 2003, Ultrapar’s net income amounted to
R$ 246.4 million, an increase of 11% compared
to 2002.
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Foram investidos R$ 404 milhões em 2003, incluindo duas aquisições,
expansão da infra-estrutura operacional e pesquisa e desenvolvimento.

R$ 404 million was invested in 2003, which included two acquisitions, the expansion of
operational infrastructure, as well as research and development.  

Investimentos
A Ultrapar utiliza rigorosos critérios de retornos sobre o
custo de capital na seleção de seus investimentos. Com
essa filosofia, a companhia comunicou, durante o ano
de 2003, duas importantes aquisições: a compra das
operações de distribuição de GLP da Shell no Brasil e
das operações químicas da Canamex no México. 

Nos últimos cinco anos a Ultrapar investiu R$ 1,3 bilhão.
Em 2003 os investimentos totalizaram R$ 404,0 milhões.
Esses recursos foram direcionados, além da aquisição
da Shell Gás e da Canamex, à expansão de capacidades
nas três unidades de negócio. Na Ultragaz, os maiores
volumes foram destinados ao sistema de distribuição de
GLP a granel (UltraSystem); na Oxiteno, ao aumento da
capacidade industrial; e na Ultracargo, à construção de
novos terminais de armazenagem e à aquisição de veículos.

Foi também relevante o investimento em pesquisa e
desenvolvimento, com o objetivo de aumentar a capaci-
tação tecnológica, desenvolver e aperfeiçoar produtos e
processos, além de prospectar oportunidades de negócios,
tanto por meio de novos produtos como por novas
matérias-primas.

A performance da companhia nos últimos anos tem sido
o resultado mais visível da constante busca pela otimização
de capital. Desde 1998, último ano antes da abertura de
capital, a Ultrapar vem apresentando um crescimento
anual médio de 24% do EBITDA e de 41% no lucro líquido.
Nos mesmos cinco anos, a economia brasileira cresceu em
média restritos 1,6% ao ano, ou 8,4% no acumulado do período.

Investments

Ultrapar uses rigorous criteria of return on
the cost of capital in the selection of its
investments. In line with this philosophy, in
2003 the company announced two important
acquisitions: the purchase of Shell’s LPG
distribution operations in Brazil and the
chemical businesses of Canamex in Mexico. 

In the last five years, Ultrapar has invested a
total of R$ 1.3 billion. In 2003, total investment
amounted to R$ 404.0 million. In addition to
the acquisition of Shell Gás and Canamex,
these funds were spent on expanding capacity
in all three business units. At Ultragaz, most
of the money was spent on its bulk LPG
distribution system (UltraSystem); while at
Oxiteno, investment was concentrated on
expanding industrial capacity; at Ultracargo,
the major expenditure was on the construction
of new storage terminals and the purchase
of new vehicles.

A considerable sum was also invested in
research and development, with the aim
of improving technological capabilities,
developing and perfecting products and
processes, and investigating business
opportunit ies,  by developing both new
products and new raw materials.

The company’s performance in the last few
years has been the most visible result of
constant efforts to optimize the use of capital.
Since 1998, the last year before its IPO,
Ultrapar has reported annual average EBITDA
growth of 24% and an average annual
increase in net income of 41%. In the same
five years, the Brazilian economy grew by a
modest 1.6% a year, or 8.4% accumulated
over the total period.
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O gerenciamento de riscos da Ultrapar é realizado por
meio de políticas de controle, estratégias específicas e
determinação de limites de exposição, de forma a minimizar
ou eliminar as perdas em caso de contingências de
mercado ou de suas operações.

Risco Operacional
Acidentes ou quebra de equipamentos podem representar
interrupção parcial da produção e conseqüente queda
de vendas e receita. Para administrar esse risco, mantém-se
um programa de manutenção preventiva, com a organi-
zação e divisão de tarefas entre as equipes das unidades
de produção. As unidades industriais também adotam um
plano de gerenciamento de crise (PGC), para assegurar
um permanente estado de prontidão e eficiência na
resposta a acidentes ou quaisquer situações desestabi-
lizadoras dos processos de trabalho.

Adicionalmente, são contratados seguros para danos
patrimoniais e relacionados com o transporte e
armazenamento de GLP, produtos químicos e petroquímicos.
Na Ultracargo, são contratadas apólices para danos
causados às mercadorias transportadas, decorrentes de
acidentes com o veículo transportador. Todas as empresas
da Ultrapar mantêm seguro de responsabilidade civil para
a cobertura de danos e/ou prejuízos que eventualmente
possam ser causados a terceiros, decorrentes de acidentes
relacionados a suas operações

Risco Ambiental
As empresas da Ultrapar estão submetidas às leis e
regulamentos federais, estaduais e municipais referentes
à proteção do meio ambiente. Todas as companhias mantêm
instalações e operações em conformidade com essas
determinações. Adicionalmente, seguem normas especí-
ficas de controle da qualidade ambiental. A Oxiteno, por
exemplo, possui a certificação ISO 14001, inicialmente
obtida em 1996. A Oxiteno e a Ultracargo são signatárias
do Programa Atuação Responsável, patrocinado pela
Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) e
específico para as indústrias químicas e suas parceiras,
que prevê o cumprimento de recomendações rela-
cionadas à segurança, ao meio ambiente e ao gerencia-
mento de produtos, dentre outras. 

Ultrapar’s risk management is conducted
through control policies, specific strategies
and the setting of exposure limits, so as to
minimize or avoid losses in the event of
unexpected circumstances arising in the
market or in the company’s operations.

Operational Risk

Accidents or the breakdown of equipment
may cause a partial interruption to production
and a consequent loss of sales and revenue.
To manage this risk, the company maintains
a program of preventative maintenance,
organizing and apportioning tasks among the
various teams in the production units. The
industrial units also have a crisis management
plan in place, to ensure a permanent state of
readiness and a quick, efficient response to
accidents or any other disruptive situations
that might occur.

Furthermore, the company has insurance
policies that cover damage to assets and
other contingencies relating to the transport
and storage of LPG, chemical products and
petrochemicals. At Ultracargo, there are
insurance policies in place which cover
damage to transported merchandise as a
result of vehicle accidents. All Ultrapar’s
companies maintain civil liability insurance
against damage and/or losses caused to third
parties as a result of operational accidents. 

Environmental Risk

Ultrapar‘s companies are subject to federal,
state and municipal laws and regulations
governing protection of the environment. All
the company’s installations and operations
conform to these requirements. In addition,
they also operate in accordance with specific
environmental quality control standards. Oxiteno,
for example, holds ISO 14001 certification,
first obtained in 1996. Oxiteno and Ultracargo
are signatories to the Responsible Action
Program sponsored by Abiquim – the Brazilian
Chemical Industry Association – which
specifically applies to chemical companies
and their partners, to ensure that recommen-
dations with regard to safety, the environment
and product management, among others, are
complied with. 

Gestão de Riscos
Risk Management
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A Ultragaz está em fase de implementação do Sistema de
Gerenciamento do Risco Ambiental, e visa obter a certi-
ficação internacional desse Sistema de Gerenciamento,
de acordo com os requisitos da ISO 14001.

Risco de Juros 
Do endividamento total da Ultrapar em 31 de dezembro
de 2003, 30% eram contratados em reais e estavam
sujeitos a taxas de juros variáveis, baseadas na TJLP
(Taxa de Juros de Longo Prazo) ou no IGP-M (Índice
Geral de Preços do Mercado). Esse risco, no entanto, é
parcialmente limitado pelo nível de aplicações finan-
ceiras, que são remuneradas pelas taxas de Certificados
de Depósito Interbancário (CDI). Além de exposição
decorrente dos empréstimos já existentes, a companhia
está sujeita à volatilidade de taxas de juros em qualquer
emissão de dívida futura. A sólida posição financeira da
Ultrapar e sua capacidade de gerar caixa têm permitido
a captação de empréstimos a taxas muito competitivas.
Em janeiro de 2004, por exemplo, a Ultragaz emitiu um
eurobond com prazo de 18 meses a um custo de 3,625%
ao ano, ou exatamente o custo país para mesmo prazo.

Risco Cambial
Do total do endividamento da Ultrapar em 31 de dezembro
de 2003, 70% eram denominados em dólares norte-ameri-
canos ou cesta de moedas. Para administrar esses
riscos, a companhia utiliza contratos de swap de moedas
estrangeiras. Não são realizadas operações nos mercados
derivativos com fim especulativo.

Além disso, algumas matérias-primas e insumos utilizados
na produção, como o GLP e o eteno, têm seu preço
estabelecido ou indexado ao mercado internacional e,
dessa forma, sofrem influência do comportamento do
dólar. Do faturamento líquido em 2003, praticamente 10%
se referem a exportações e, portanto, realizados em
dólar. Adicionalmente, grande parte da receita da
Oxiteno no mercado interno é obtida com referência nos
preços estabelecidos no mercado internacional e, assim,
referenciados em dólar, mitigando os riscos da variação
cambial no resultado da companhia.

Risco de Inadimplência
A Ultrapar utiliza normas de análise de crédito e
aceitação de clientes para diminuir o risco de sua
carteira de recebíveis.

Ultragaz is in the process of implementing an
Environmental Risk Management System,
with a view to obtaining international certifi-
cation for this system, in accordance with
ISO 14001 requirements.

Interest Rate Risk 

Of Ultrapar’s total debt as at December 31,
2003, 30% was contracted in local currency
(the Brazilian real) and subject to variable
interest rates, either based on the TJLP
(Long Term Interest Rate) or the IGP-M
(General Market Price Index). This risk is
partially offset by the level of interest-bearing
deposits held, which are remunerated at the
CDI (Interbank Deposit Certificate) rate. As
well as the exposure resulting from its existing
loans, the company is subject to interest rate
volatility on any future issue of debt.
Ultrapar’s sound financial position, and its
capacity to generate cash, allows it to obtain
loans at very competitive rates. In January
2004, for example, Ultragaz issued a
Eurobond with a term of 18 months, at a cost
of 3.625% p.a., or exactly the same as the
sovereign rate, for the same period.

Exchange Rate Risk

Of Ultrapar’s total debt as at December 31,
2003, 70% was denominated either in US dollars
or in a basket of currencies. To manage the
associated risks, the company uses foreign-
exchange swap contracts. The company does
not carry out derivative market operations
for speculative purposes.

In addition to this, the prices of certain raw
materials and inputs used in production,
such as LPG and ethylene, are either fixed in
the international market or indexed to it, and
so are subject to fluctuations in the dollar. Of
the net sales in 2003, practically 10% was
derived from exports, and therefore denominated
in dollars. Furthermore, a large proportion of
Oxiteno’s revenue in the domestic market is
based on reference prices established in the
international market, and so dollar based,
thus mitigating some of the impact of
exchange-rate risk on the company’s results.

Risk of Customer Default 

Ultrapar uses credit analysis and carries
out credit checks before accepting new
customers, to reduce the level of risk in its
receivables portfolio.



As ações preferenciais da Ultrapar são negociadas
nas bolsas de valores de São Paulo (Bovespa) e Nova
York (NYSE).  O free float corresponde a 26% das
ações da companhia, representando a totalidade das
ações preferenciais.

O ano de 2003 foi  bastante posit ivo em termos de
valorização das ações no Brasil. O índice Ibovespa,
composto pelos 54 ativos de maior liquidez na Bolsa de
Valores de São Paulo, encerrou o ano com alta de 97%.
As ações da Ultrapar apresentaram em 2003 uma
valorização de 50% na Bovespa e de 90% na Bolsa de
Valores de Nova York. 

O volume financeiro médio diário negociado pela
Bovespa em 2003 foi de R$ 818 milhões, representando
um crescimento de 45% em relação a 2002. Na Ultrapar,
a média diária de negociação financeira, considerando-se
os negócios realizados na Bovespa, atingiu R$ 1,1 milhão,
com um crescimento de 30% perante o ano de 2002. 

No  mercado in ternac iona l ,  os  ADRs da  U l t rapar
valorizaram-se 23% em dólar em 2003. Nesse mesmo
período, o índice Dow Jones cresceu 25%. O volume
financeiro médio de ADRs negociados pela Ultrapar
aumentou 17% durante o ano.

A Ultrapar recomprou, em 2003, um total de 87,9 milhões
de ações de sua própria emissão.

Dividendos
O Conselho de Administração da Ultrapar aprovou a
distribuição de R$ 72,0 milhões em dividendos aos
acionistas, equivalente a 29% do lucro líquido registrado
no ano de 2003.

The preferred shares of Ultrapar are traded
on the stock exchanges in São Paulo
(Bovespa) and New York (NYSE). The company’s
free float corresponds to 26% of the shares
issued, representing all the preferred shares.

The year 2003 was extremely positive in
terms of the appreciation in Brazil’s equity
market. The Bovespa Index, comprising the
54 companies with the highest trading liquidity
on the São Paulo stock exchange, ended the
year showing an increase of 97%. In 2003,
Ultrapar’s shares appreciated by 50% on the
Bovespa and 90% on the NYSE. 

The daily average trading volume on the
Bovespa, in 2003, amounted to R$ 818 million,
representing an increase of 45% in relation
to the daily average volume in 2002. For
Ultrapar, the daily average trading volume on
the Bovespa amounted to R$1.1 million, an
increase of 30% on 2002. 

In the international markets, Ultrapar’s ADRs
appreciated by 23%, in dollar terms, in 2003.
In the same period, the Dow Jones index
rose by 25%. The average daily trading volume
in Ultrapar’s ADRs increased by 17% over
this period.

In 2003, Ultrapar bought back a total of 87.9
million of its own issued shares.

Dividends

The board of Ultrapar approved the distribution
of R$ 72.0 million in dividends to its share-
holders, the equivalent of 29% of the net
earnings posted in 2003.

Mercado de Capitais 
Capital Markets 
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O processo de governança é baseado no princípio de convergência
de interesses entre os executivos e todas as classes de acionistas. 

Corporate governance is based on the principle of a convergence of interests between
the executives and all classes of shareholder.
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A Ultrapar avança continuamente no aperfeiçoamento de
suas práticas de governança corporativa. Esse conceito
foi introduzido na companhia ainda na década de 1970,
quando os principais executivos tornaram-se sócios da
empresa que, até então, mantinha uma administração
familiar. O processo de governança é baseado nos princí-
pios de convergência de interesses entre os executivos e
todas as classes de acionistas – controladores,
minoritários detentores de ações ordinárias ou deten-
tores de ações preferenciais –, transparência e ampla
divulgação das informações sobre os negócios e o
desempenho econômico-financeiro.

Tag Along – proteção aos acionistas minoritários no caso de
venda do controle acionário

Antecipando-se à nova Lei das S.A., desde 2000 os
acionistas da Ultrapar têm o direito de tag along. Por
esse mecanismo, nas operações de venda de partici-
pação acionária que envolvam mudança de controle da
companhia, o potencial comprador é obrigado a estender
a mesma oferta feita aos controladores a todas as classes
de ações, enquanto a legislação determina a proporção
de 80% do valor da oferta, e apenas para os acionistas
detentores de ações ordinárias.

Plano de Participação Acionária

Em continuidade à filosofia de tornar sócios seus principais
executivos, foi instituído, em 2003, o usufruto de ações
preferenciais mantidas em tesouraria. O executivo bene-
ficiado por esse programa passa a ter o usufruto da ação,
sendo o beneficiário de todos os direitos a ela inerentes.
A propriedade fica retida pela companhia, com prazo de
dez anos, ao término do qual ele recebe a titularidade
das ações.

Código de Ética

Em abril de 2004, foi adotado um código de ética que se
aplica aos membros (i) do Conselho de Administração;
(ii) da Diretoria Executiva; (iii) do Conselho Fiscal, quando
instalado; (iv) do Conselho de Administração e da
Diretoria Executiva de suas subsidiárias; e (v) dos
demais órgãos da companhia com funções técnicas ou
consultivas que sejam diretamente subordinados ao
Conselho de Administração, à Diretoria Executiva ou ao
Conselho Fiscal da Ultrapar. 

U l t rapar  is  cont inua l ly  improv ing  and
perfecting its corporate governance. This
concept was introduced as part of the
company’s policy back in the seventies,
when the leading executives became partners
in the company which, up to that time, had
been family run. The governance process is
based on the principle of converging interests
of the executives and all classes of share-
holder – controlling shareholders, minority
holders of ordinary shares or holders of
preferred shares – transparency and the
extensive disclosure of information regarding
the business and its performance.

Tag Along – protection for non-controlling
shareholders in the event of sale of control 
in the company 

Anticipating the new Corporate Legislation,
since 2000 Ultrapar’s shareholders have had
tag along rights. Through this mechanism, in
the sale of shares which involve a change of
control in the company, a potential buyer is
obliged to extend to all classes of shareholder
the same terms offered to the controlling
shareholders. This compares favorably with
the terms of the law, which determines tag
along rights of only 80% of the amount
offered, and only for ordinary shareholders.

Deferred Stock Ownership Plan 

Continuing the philosophy of making its principal
executives partners in the firm, a deferred
stock ownership plan was introduced in
2003, using preferred shares held as treasury
stock. Executives benefiting from this program
are able to profit from the shares, benefiting
from all the rights attached to them.
Ownership of the shares is retained by the
company for a period of 10 years, at the end
of which time, title to the shares is transferred
to the executive.

Code of Ethics 

In April 2004, a code of ethics was adopted
which applies to members of the: (i) Board of
Directors; (ii) Executive Board; (iii) Audit
Committee, when established; (iv) the boards
of directors and executive boards of the
company’s various subsidiaries; and (v)
other company bodies with consultancy or
technical functions that report directly to the
Board of Directors, the Executive Board or
the Audit Committee.  

Governança Corporativa
Corporate Governance



O código de ética estabelece padrões de conduta para o relacionamento
da companhia com seus públicos de interesse. 

The code of ethics establishes standards of conduct for the company’s relationship with
interested parties. 

Os objetivos desse código são: (i) reduzir a subjetividade
das interpretações pessoais sobre princípios éticos; (ii)
formalizar e institucionalizar uma referência para a conduta
profissional dos empregados, incluindo a administração
ética de conflitos de interesse reais ou aparentes, tornando-
se um padrão para os relacionamentos interno e externo da
companhia com os seus públicos de interesse (acionistas,
clientes, empregados, sindicatos, parceiros, fornecedores,
prestadores de serviços, concorrentes, sociedade, gover-
no e as comunidades onde atua); e (iii) garantir que as
preocupações diárias com a eficiência, competitividade
e lucratividade incluam o comportamento ético.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é integrado por sete membros,
dos quais quatro independentes e dois diretores execu-
tivos, com mandato de um ano e possibilidade de
reeleição. O Conselho de Administração reúne-se trimes-
tralmente, em caráter ordinário, e também sempre que
convocado pelo presidente ou por quaisquer dois con-
selheiros. As reuniões exigem quorum de no mínimo três
membros, um dos quais deverá ser o presidente ou o
vice-presidente do Conselho. Um dos conselheiros inde-
pendentes é representante dos acionistas preferencialistas.
O conceito de conselheiro independente inclui (i) não ter
qualquer vínculo com a empresa, exceto eventual partici-
pação minoritária de capital; (ii) não ter sido empregado
da Ultrapar ou de alguma de suas subsidiárias; (iii) não
estar oferecendo serviço ou produto à empresa; (iv) não
ser empregado de entidade que esteja oferecendo
serviço ou produto à companhia; (v) não ser cônjuge ou
parente até segundo grau de algum diretor ou gerente; e
(vi) não receber outra remuneração da empresa além dos
honorários de conselheiro e eventuais dividendos (se for
também acionista). Durante o ano de 2003 foram realizadas
sete reuniões do Conselho de Administração.

The aims of this code of ethics are to: (i)
reduce the level of subjectivity in personal
interpretation of the ethical principles; (ii)
formalize and institutionalize a reference for
the professional conduct of employees,
including the ethical management of real or
apparent conflicts of interest, so becoming a
standard reference for internal and external
relations between the company and interested
parties (shareholders, customers, employees
and unions, partners, suppliers, service
providers, competitors, society, government
and the communities in which it operates);
and (iii) guarantee that the daily concerns
with regard to efficiency, competitiveness
and profitability include due attention to
ethical conduct.

Board of Directors

The Board of Directors consists of seven
members, of which 4 are independent non-
executive directors and 2 are executive
directors, with a mandate of one year and
the possibility of reelection. The Board
meets once a quarter, on a routine basis, or
when convened by the Chairman or any
other two board members. The meetings
require a minimum quorum of three members,
one of which must be either the Chairman or
the Vice Chairman. One of the independent
directors represents the interests of the
preferred shareholders. The concept of
independence for a board member includes the
following conditions: (i) he or she must have
no link with the company, except possibly as
a minority shareholder; (ii) must never have
been employed by Ultrapar or any of its
subsidiaries; (iii) must not be offering a service
or product to the company; (iv) must never
have been employed by any entity that is
offering a service or product to the company;
(v) must not be a spouse or close relative of
any director or manager; and (vi) must not
receive any other remuneration from the
company other than a board member’s fee or
possible dividends (if a shareholder). During
the year 2003 the Board of Directors met
seven times.
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Diretoria Executiva

Formada por um diretor-presidente, um vice-presidente,
um diretor financeiro e de relações com investidores e
pelos diretores da Ultragaz e da Oxiteno, todos profissionais
do mercado, é responsável pela gestão dos negócios
da companhia, a partir das orientações do Conselho
de Administração. Cada negócio possui a sua estrutura
de Diretoria. 

Política de Divulgação

Para garantir maior transparência e segurança na divulgação
de informações, a Ultrapar conta com uma Política de
Negociação de Valores Mobiliários e Divulgação de Atos
e Fatos Relevantes, que prevê a imediata disseminação
de qualquer informação que possa influir de modo
ponderável na cotação dos valores mobiliários da
companhia, na decisão dos investidores de comprar,
vender ou manter as ações, e ainda na decisão dos
investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à
condição de titular das ações da Ultrapar.

A companhia está adequando suas práticas às exigências
da Lei Sarbanes-Oxley, a qual devem se submeter, até
2005, as empresas com títulos negociados no mercado
norte-americano. Para isso, já incorporou em suas
demonstrações as obrigações contratuais materiais e
transações não reconhecidas no balanço patrimonial
(off-balance sheet transactions). Está em estudo a insta-
lação de um comitê de auditoria, com a presença de
um especialista em finanças.

Em adição à demonstração financeira divulgada de acordo
com os princípios contábeis brasileiros (legislação soci-
etária), a Ultrapar divulga também suas demonstrações
financeiras de acordo com os princípios contábeis norte-
americano – USGAAP (United States Generally Accepted
Accounting Principles). 

Executive Board

Consisting of the CEO, the Vice President,
the Finance and Investor Relations Director
and the directors of Ultragaz and Oxiteno, all
market professionals, the Executive Board
is responsible for the management of the
company’s business, based on guidelines
provided by the Board of Directors. Each
business unit also has its own executive board.

Disclosure Policy 

To ensure the maximum degree of transparency
and security in the disclosure of information,
Ultrapar has a Policy for the Trading of
Securities and the Disclosure of Events and
Market Sensitive Information, which involves
the immediate dissemination of any information
which could have a significant influence on
the price of the company’s quoted securities,
on investors’ decisions to buy, sell or hold
shares, and on investors’ decisions to exercise
any rights associated with the ownership of
Ultrapar shares.

The company is bringing its practices into
line with the requirements of the Sarbanes-
Oxley Law, with which all companies whose
securities are quoted on the US market must
comply by the end of 2005. To this end, the
company has already incorporated its material
contractual obligations and off-balance
sheet transactions in its financial statements.
The possibility of setting up an audit committee,
which would include a financial specialist, is
being examined.

In addition to its financial statements published
in accordance with Brazil ian corporate
legislation and accounting principles (BR
GAAP), Ultrapar also publishes its financial
statements according to US GAAP (United States
Generally Accepted Accounting Principles). 



Auditoria Externa

A conduta da companhia no relacionamento com os
auditores é baseada nos princípios que preservam a
independência do auditor. No exercício de 2003, foram
contratados outros trabalhos não vinculados diretamente
à auditoria das demonstrações financeira, representados
basicamente por consultoria em matérias fiscais e soci-
etárias, cujo valor pago não excedeu a 5% dos honorários
relativos ao serviço de auditoria. Adicionalmente, em
antecipação às orientações da CVM, já em 2002 a
Ultrapar promoveu o rodízio de auditores independentes.

Relações com Investidores

A Ultrapar tem por objetivo manter um atendimento
profissional aos investidores e analistas, fornecendo
informações transparentes, abrangentes e uniformes.
Além do site na Internet (www.ultra.com.br), onde as
informações são constantemente atualizadas, a companhia
mantém outros importantes canais de comunicação com
o mercado. Em 2003, foram realizadas em média três reuniões
mensais com analistas, além de uma reunião anual da
Apimec (Associação dos Analistas e Profissionais de
Investimento do Mercado de Capitais), direcionada ao
aprofundamento do conhecimento dos negócios. 

A companhia também participou de sete eventos com
investidores e três conferências no Brasil, dois roadshows
internacionais (Estados Unidos e Europa) e, convidada
pela New York Stock Exchange – NYSE, fez uma apresen-
tação no World Money Show, feira dirigida a investidores
pessoa física, nos Estados Unidos, em fevereiro 2004.

External Audit

The conduct of the company in regard to its
auditors is based on principles that preserve
the independence of the auditor. In the year
2003, some work not directly linked to the
auditing of the company’s financial statements
was carried out by the auditors, consisting
basically of advising on corporate and tax
matters, the amount paid not exceeding 5%
of the audit fee. Furthermore, in anticipation of
CVM guidelines, in 2002 Ultrapar implemented
a system of using independent auditors on a
rotating basis.

Investor Relations

Ultrapar aims to provide a professional service
to investors and analysts, furnishing information
that is extensive, transparent and consistent
in nature. Apart from the Internet website
(www.ultra.com.br), where information is
constantly updated, the company maintains
other important channels of communication
with the market. In 2003, the company held
an average of three meetings a month with
analysts, as well as the annual meeting of
Apimec (Association of Capital Market
Analysts and Investment Professionals),
aimed at deepening the knowledge of the
company’s business. 

The company also participated in seven
investor events and three conferences in
Brazil, two international roadshows (United
States and Europe) and, at the invitation
of  the New York Stock Exchange, gave a
presentation at the World Money Show, a
fair aimed at private investors in the United
States, in February 2004.



Estrutura Societária
Corporate Structure
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Composição Acionária em 31 de dezembro de 2003
(Em milhões de ações)

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total 

Ultra S.A. Participações S.A. 34.193 66,7% 0 0,00% 34.193 49,1%

Demais Acionistas Ordinaristas 17.071 33,3% 0 0,00% 17.071 24,5%

Mercado (Free Float) 0 0,0% 18.319 99,90% 18.319 26,4%

Ações em Tesouraria 0 0,0% 108 0,10% 108 0,0%

Total 51.265 100,0% 18.427 100,00% 69.691 100,0%

Shareholder Breakdown as at December 31, 2003
(million shares)

Ordinary Shares Preferred Shares Total  

Ultra S.A Participações S.A. 34,193 66.7% 0 0.00% 34,193 49.1%

Other Ordinary Shareholders 17,071 33.3% 0 0.00% 17,071 24.5%

Market (Free Float) 0 0.0% 18,319 99.90% 18,319 26.4%

Shares held in Treasury 0 0.0% 108 0.10% 108 0.0%

Total 51,265 100.0% 18,427 100.00% 69,691 100.0%



Conselho de Administração
Paulo Guilherme Aguiar Cunha

Diretor-presidente da Ultrapar desde 1981. Ingressou na
companhia em 1967, tornando-se vice-presidente em
1973. É vice-presidente da Associação Brasileira da
Indústria Química (Abiquim), membro do Conselho de
Orientação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT),
membro do Conselho Superior de Economia e do
Conselho Consultivo da Indústria da Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e do Conselho
de Administração da Monteiro Aranha. Foi presidente do
Conselho do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial (IEDI) e membro do Conselho da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN). Atuou também como inte-
grante do Conselho Monetário Nacional, da BNDESPAR,
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
além de presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo.
Formou-se em engenharia mecânica industrial, pela
Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1962. Foi
professor de engenharia na Universidade Católica e na
Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 1963 a 1966. 

Lucio de Castro Andrade Filho

Diretor vice-presidente. Ingressou na Ultrapar em 1977.
Ocupou diversos cargos na Ultrapar, tanto nos segmentos
de GLP quanto químico e petroquímico. É presidente da
GLP – Qualidade Compartilhada, uma associação da
indústria de GLP, e membro do Conselho de Administração
do Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP). Formou-se em
engenharia civil e em administração, pela Universidade
Mackenzie de São Paulo, em 1968 e 1972, respectivamente. 

Ana Maria Levy Villela Igel 

Conselheira desde outubro de 1998. É também membro
do Conselho de Administração da Ultra S.A. e da Igel
Participações. Atuou como assistente do departamento
financeiro das Organização das Nações Unidas (ONU) e
como conselheira do Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE), organização que auxilia estudantes em
sua transição para a carreira profissional. Participa de
várias organizações que promovem atividades de
assistência social a crianças e idosos em todo o Brasil. 

Nildemar Secches

Conselheiro desde abril de 2002. É diretor-presidente das
Empresas Perdigão desde 1995. Atua também como membro
do Conselho de Administração da WEG S.A. e Air Liquide
Brasil Ltda. De 1972 a 1990, trabalhou no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), onde
foi diretor de 1987 a 1990. De 1990 a 1994 foi diretor-geral
corporativo do grupo Iochpe-Maxion Holding Industrial. 

Board of Directors

Paulo Guilherme Aguiar Cunha

Chairman of the Board of Ultrapar since
1981. Joined the company in 1967, becoming
Vice President in 1973. He is Vice President
of the Brazilian Chemical Industry
Association (Abiquim), a member of the
Orientation Council of the Technological
Research Institute, a member of the Senior
Economic Council and the Advisory Council
of the São Paulo State Federation of
Industries (Fiesp), as well as a non-executive
board member of Monteiro Aranha. He was
formerly chairman of the Institute for
Industrial Development Studies (IEDI) and a
member of the board of directors of
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). He
has also been a member of the National
Monetary Council, of BNDESPAR, and of the
Brazilian Association of Technical Standards
(ABNT), as well as president of the Brazilian
Petroleum Institute. He graduated in industrial
mechanical engineering from the Catholic
University of Rio de Janeiro, in 1962. He was
also a professor of engineering  at the
Catholic and Federal universities in Rio de
Janeiro, from 1963 to 1966.

Lucio de Castro Andrade Filho

Vice Chairman of the Board. Joined Ultrapar
in 1977. He has occupied several positions
at Ultrapar, in the LPG, chemical and petro-
chemical sectors. He is President of LPG –
Quality Sharing, an LPG industry association,
and serves on the Board of the Brazilian
Petroleum Institute (IBP). He graduated in
civil engineering and business administration
from the Mackenzie University, in São Paulo,
in 1968 and 1972, respectively. 

Ana Maria Levy Villela Igel 

Board member since October 1998. She is
also a member of the Boards of Directors of
Ultra S.A. and Igel Participações. She has
formerly acted as assistant to the financial
department of the UN and as adviser to the
Center for School-Company Integration
(CIEE), an organization which helps students
in their transition to a professional career.
She takes part in a number of organizations
offering social assistance to children and
the elderly throughout Brazil. 

Nildemar Secches

Board member since April 2002. He has been
CEO of the Perdigão group since 1995. He is
also on the Boards of WEG S.A. and Air
Liquide Brasil Ltda. From 1972 to 1990, he
worked for the Brazilian Development Bank
(BNDES), where he was a director between
1987 and 1990. From 1990 to 1994 he was
Corporate Director of the Iochpe-Maxion
Holding Industrial group. 
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Foi também presidente da Associação Brasileira dos
Produtores e Exportadores de Frango (Abef), e vice-presi-
dente da Associação Brasileira das Indústrias Produtoras
e Exportadoras de Carne Suína (Abipecs). É engenheiro
mecânico, pela USP de São Carlos, com pós-graduação
em finanças, pela PUC do Rio de Janeiro, e curso de
doutorado em economia pela Unicamp – Campinas. 

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Conselheiro desde dezembro de 2002. É presidente do
Conselho de Administração de Monteiro Aranha S.A.
desde 1996, membro do Conselho de Administração da
Klabin S.A. desde 1978, do Conselho Empresarial Brasil-
Estados Unidos, do Conselho de Administração da AD-Rio
– Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do
Rio de Janeiro, e do Conselho do Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial (IEDI). É engenheiro mecâni-
co pela Technische Hochschule em Munique, Alemanha.

Paulo Vieira Belotti

Conselheiro desde outubro de 1998. É presidente do
Conselho Fiscal do Instituto Brasileiro de Executivos
Financeiros (IBEF). Atuou como diretor-presidente de
várias empresas, entre elas Petrobras Distribuidora S.A.,
Petrobras Mineração S.A., Petrobras Química S.A.,
Petrobras Comércio Internacional S.A., Petrobras
Fertilizantes S.A. e Norcell S.A. Também foi membro do
Conselho de Administração da Nordon Indústria
Metalúrgica S.A. Formou-se em engenharia civil, pela
Escola Nacional de Engenharia, Universidade do Brasil;
em matemática, pela Universidade da Guanabara; e em
engenharia nuclear, pela Oak Ridge School of Technology,
no Tennessee (EUA). 

Renato Ochman

Conselheiro desde abril de 2001. É sócio do escritório de
advocacia Ochman Advogados Associados S/C e
secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria
Brasil-Israel. Atua como membro do Conselho de Jovens
Associação das Nações Unidas – Brasil e também do
Conselho Fiscal da Associação de Assistência à Criança
Deficiente. Anteriormente, foi professor de direito
comercial da Fundação Getúlio Vargas e consultor jurídico
da Associação Brasileira de Supermercados. Formou-se
em direito, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, e concluiu mestrado e pós-graduação em
direito comercial, na Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo.

He has also been President of the Brazilian
Association of Chicken Producers and
Exporters (Abef), and Vice President of the
Brazilian Association of Pork Meat Producing
and Exporting Companies  (Abipecs). He
graduated in mechanical engineering from
USP, in São Carlos, and has a postgraduate
degree in finance from PUC, in Rio de
Janeiro, and a Ph.D in economics from
Unicamp – Campinas. 

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

Board member since December 2002. He has
been Chairman of the Board of Monteiro
Aranha S.A. since 1996, and on the Board of
Klabin S.A. since 1978. He is also a member
of the Brazil – US Business Council, and the
Boards of AD-Rio – the Economic Development
Agency for the State of Rio de Janeiro, and
the Institute for Industrial Development
Studies (IEDI). He is a graduate in mechanical
engineering from Technische Hochschule in
Munich, Germany.

Paulo Vieira Belotti

Board member since October 1998. He is
President of the Audit Committee of the
Brazilian Institute of Financial Executives –
IBEF. He has occupied the post of CEO at a
number of companies, among which are
Petrobras Distribuidora S.A., Petrobras
Mineração S.A., Petrobras Química S.A.,
Petrobras Comércio Internacional S.A.,
Petrobras Fertilizantes S.A. and Norcell S.A.
He has also been on the Board of Nordon
Indústria Metalúrgica S.A.. He graduated in
civil engineering from the National School of
Engineering, University of Brazil; in mathe-
matics from the Guanabara University; and in
nuclear engineering from the Oak Ridge
School of Technology, in Tennessee (USA). 

Renato Ochman

Board member since April 2001. He is a partner
in the law f i rm Ochman Advogados
Associados S/C and secretary-general of the
Brazil-Israel Chamber of Commerce. He is
also a member of the UN-Brazil Youth
Council Association and sits on the Audit
Committee of the Association for Assistance
to Handicapped Children. Previously, he was
professor of commercial law at the Getúlio
Vargas Foundation and legal consultant to
the Brazilian Supermarket Association. He
graduated in law from the Catholic
University of Rio Grande do Sul, and has a
master’s degree and PhD in commercial law
from the Catholic University of São Paulo.



Diretoria Executiva

Ultrapar 

Paulo Guilherme Aguiar Cunha
Diretor-presidente 

Lucio de Castro Andrade Filho
Diretor vice-presidente 

Fábio Schvartsman

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Ingressou na Ultrapar em 1985, onde ocupou vários cargos,
inclusive de diretor de planejamento, diretor de planeja-
mento e controle e diretor-superintendente financeiro.
Atua como diretor desde 1990. Anteriormente trabalhou
na área financeira da Duratex S.A. Formou-se em
engenharia de produção, pela Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo, tendo feito mestrado em
administração de empresas, pela Escola de Administração
de Empresas de São Paulo/Fundação Getúlio Vargas, em 1979. 

José Carlos Guimarães de Almeida

Ingressou na Ultrapar em 1960 e é diretor da empresa
desde 1982. Antes de ingressar na companhia, foi diretor
da Ultralar Aparelhos e Serviços S.A., gerente-geral e
membro do Conselho Consultivo da Ultracred Crédito,
Financiamento e Investimentos S.A., diretor financeiro
da Unidade Interamericana de Publicidade e diretor
geral da Vedebrasil II Participações S.A., companhia
holding de participações da Vendex International no
Brasil. Formou-se em engenharia civil, em 1958, pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, e
concluiu mestrado em engenharia econômica.

Pedro Wongtschowski 

Atua como diretor desde 1985. É também presidente do
Conselho Superior da Associação Brasileira de
Engenharia Química (ABEQ), vice-presidente do
Conselho Diretor da Associação Brasileira da Indústria
Química (Abiquim) e vice-presidente da Associação
Química e Petroquímica Latino Americana. É engenheiro
químico, mestre e doutor em engenharia química pela
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Autor
do livro “Indústria Química – Riscos e Oportunidades”,
editado em 2002 (2ª Edição). 

Executive Board

Ultrapar 

Paulo Guilherme Aguiar Cunha

Chief Executive Officer 

Lucio de Castro Andrade Filho

Vice President 

Fábio Schvartsman

Chief Finance and Investor Relations Officer.
Joined Ultrapar in 1985, where he has occupied
a number of positions, including those of
planning director, director of planning and
control and chief financial officer. He has
been a director since 1990. Formerly, he
worked in the financial area of Duratex S.A..
He graduated in production engineering from
the University of São Paulo’s Polytechnic
School, and has a master’s degree in business
administration from the São Paulo School of
Business Administration/Getúlio Vargas
Foundation, in 1979. 

José Carlos Guimarães de Almeida

Joined Ultrapar in 1960 and has been a
director of the company since 1982. Before
joining the company, he was a director of
Ultralar Aparelhos e Serviços S.A., general
manager and member of the Advisory
Committee of Ultracred Crédito, Financiamento
e Investimentos S.A., financial director of
Unidade Interamericana de Publicidade and
CEO of Vedebrasil II Participações S.A.,
holding company for Vendex International’s
interests in Brazil. He graduated in civil
engineering, in 1958, from the Catholic
University of Rio de Janeiro and has a master’s
degree in economic engineering. 

Pedro Wongtschowski 

Director since 1985. He is also president of
the Senior Committee of the Brazilian
Association of Chemical Engineering –
ABEQ, Vice Chairman of the Board of the
Brazilian Chemical Industry Association –
Abiquim and Vice President of the Latin
American Chemical and Petrochemical
Association – APLA. A chemical engineer, he
has a master’s degree and PhD in chemical
engineering from the Polytechnic School of
the University São Paulo. Author of the book
“The Chemical Industry – Risks and
Opportunities”, published in 2002 (2nd Edition).
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Ultragaz

José Carlos Guimarães de Almeida
Diretor-Superintendente 
Chief Executive Officer 

Pedro Jorge Filho
Diretor-Geral de Operações 
Chief Operating Officer

Américo Genzini Filho
Diretor Administrativo e Controller
Administrative Director and Comptroller

Luís Antônio Malheiros Meloni
Diretor de mercado 
Regional Director 

Oswaldo Francesconi Filho
Diretor de Mercado
Regional Director 

Wagner Dias do Patrocinio
Diretor de Mercado 
Regional Director 

Oxiteno

Pedro Wongtschowski
Diretor-Superintendente
Chief Executive Officer

Cynthia May Hobbs Pinho
Diretora de Administração e Controle
Director of Administration and Control 

Flavio do Couto Bezerra Cavalcanti
Diretor Industrial 
Industrial Director 

João Benjamin Parolin
Diretor Comercial
Commercial Director 

Ultracargo

Eduardo de Toledo
Diretor-Superintendente
Chief Executive Officer

Paulo de Tarso Martins Gomes
Diretor Técnico
Technical Director

Ricardo Isaac Catran
Diretor de Mercado
Regional Director 

Diretoria Financeira
Finance Department

Fábio Schvartsman
Diretor Superintendente Financeiro 
e de Relações com Investidores
Chief Finance and Investor Relations Officer 

André Covre
Superintendente de Planejamento 
e Relações com Investidores
Director of Planning and Investor Relations

Marcello De Simone
Superintendente de Tesouraria
Treasurer

Roberto Kutschat
Diretor de Controladoria
Comptroller



A Ultrapar continuará trabalhando, em 2004, para melhorar
a rentabilidade das operações atuais, perseguindo novas
oportunidades de criação de valor e apostando em suas
competências e diferenciais competitivos.

A melhoria dos indicadores macroeconômicos nos últimos
meses de 2003, com destaque para a diminuição da taxa de
juros, da inflação e do risco país, abre espaço para cresci-
mento da economia. Além disso, os resultados da Ultrapar
serão beneficiados, em 2004, pelas aquisições realizadas
ao longo de 2003. 

A Ultragaz deverá apresentar os benefícios da integração
da recém-adquirida Shell Gás e de um novo patamar de
escala de distribuição. 

A Oxiteno, que vem apoiando seu crescimento no desen-
volvimento de produtos e na prospecção de novos mercados,
utilizará seu conhecimento e sua experiência no setor
para impulsionar o crescimento da Canamex. 

A Ultracargo manterá o aproveitamento das oportunidades
de crescimento propiciadas pela expansão do comércio
internacional de petroquímicos, de óleos vegetais e de
álcool. Em destaque, o novo terminal para líquidos em
Santos deverá entrar em operação no final de 2004, impul-
sionando os resultados da companhia em 2005. 

Ultrapar will continue working, in 2004, to
improve the profitability of its current operations,
pursuing new opportunities for the creation
of value and relying on its capabilities and
competitive advantages.

The improvement in macro-economic indicators
in the last few months of 2003, in particular
the reduction in interest rates, inflation and
country risk, has opened the way for economic
growth. In addition, Ultrapar’s results will
benefit, in 2004, from the acquisitions made
in 2003. 

Ultragaz should show benefits from the
integration of the recently acquired Shell
Gás and its new distribution scale. 

Oxiteno, which has been sustaining its
growth with the development of products
and the prospecting of new markets, will be
utilizing its experience and knowledge in the
sector to boost the growth of Canamex. 

Ultracargo will continue to make the most of
growth opportunities provided by the expansion
of international trade in petrochemicals,
vegetable oils and alcohol. In particular, the
new liquid storage terminal in Santos should
enter service at the end of 2004, boosting the
company’s results in 2005. 

Perspectivas
Outlook
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Meio Ambiente
A ênfase na segurança e qualidade de vida, critérios que
permeiam o atendimento das necessidades dos clientes,
está relacionada ao compromisso da Ultrapar com o
meio ambiente. Em 2003, foram promovidas auditorias –
algumas contratadas externamente – nos processos,
produtos e serviços, para avaliar sua performance ambiental.
Além disso, foi publicado o Relatório Técnico de Garantia
Ambiental (RTGA), atendendo a uma exigência da legis-
lação do Estado da Bahia, e o Relatório Anual do Ibama,
na Bahia e em Pernambuco. As empresas Oxiteno e
Ultracargo também assinaram relatórios sobre seus
desempenhos ambientais, em cumprimento a um dos
requisitos do Programa Atuação Responsável, da Abiquim.

Cada uma das empresas que integra a Ultrapar possui
metas específicas de gestão ambiental. 

Ultragaz

Associa seus objetivos aos requisitos estabelecidos pela
ISO 14001. O Sistema de Gerenciamento de Risco
Ambiental, já adotado pela Oxiteno e Ultracargo, está
em fase da implantação, com o apoio da empresa de
consultoria e certificação Biovéritas do Brasil. Ele busca
o aperfeiçoamento dos processos de qualidade, saúde,
segurança e meio ambiente nas bases de produção.
A empresa também mantém programas de reciclagem de
lixo e de conscientização dos riscos associados ao uso
do GLP nas comunidades.  

Oxiteno

Tem como desafio a melhoria contínua dos indicadores
de desempenho ambiental (número de acidentes de
processo, consumo de água e energia elétrica, geração
de resíduos e volume de efluentes). Possui a certificação
ISO 14001 e é signatária do Programa Atuação
Responsável, da Associação Brasileira da Indústria
Química (Abiquim), que estabelece normas relacionadas
à segurança, ao meio ambiente e ao gerenciamento de
produtos, entre outras. 

Environment

The emphasis on safety and the quality of
life, criteria which permeate the response
to  customers ’  needs,  is  a lso  par t  o f
Ultrapar’s environmental commitment. In
2003, audits were carried out – some of them
contracted externally – of processes, products
and services, to evaluate environmental
performance. Furthermore, a technical
report on environmental guarantees was
published, in response to legislative require-
ments in the state of Bahia, as well as the
annual report from Ibama (Brazil’s environ-
mental authority), covering Bahia and
Pernambuco. The companies Oxiteno and
Ultracargo also produced reports on their
environmental performance, in fulfillment of one
of Abiquim’s requirements in its Responsible
Action Program. 

Aligns of the companies that form part of Ultrapar
has specific environmental management targets. 

Ultragaz

Aligns its objectives with the environmental
requirements established by ISO 14001. The
System of Environmental Risk Management,
already adopted by Oxiteno and Ultracargo,
is in the implementation phase, with assistance
from the consultancy and cert i f ication
company Biovéritas do Brasil. The system
seeks to refine levels of quality, health, safety,
and environmental  management at the
company’s production bases. The company
also maintains programs for waste recycling
and raising awareness of the risks associated
with the use of LPG in the community.   

Oxiteno

Its challenge is to continuously improve its
environmental performance indices (the
number of accidents involving its processes,
the consumption of water and electricity,
the generation of waste and the volume of
effluents). The company holds ISO 14001
certification and is a signatory to the
Responsible Action Program, promoted by
Abiquim (Brazi l ian Chemical  Industry
Association), which establishes standards
related to safety, the environment and the
management of products, among others. 

Meio Ambiente e
Responsabilidade Social
Environmental and Social Responsibility 
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Ultracargo

Certificada pela ISO 9002, desde 1996, e pela norma
SASSMAQ (Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde,
Meio Ambiente e Qualidade), que integra o programa
Atuação Responsável da Abiquim. O sistema atesta os
cuidados com segurança, qualidade, meio ambiente e
saúde nas companhias auditadas. Seu objetivo é reduzir
os riscos envolvidos nas operações de transporte e
distribuição de produtos químicos e petroquímicos e
envolve, além das práticas ambientais, as relações de
saúde e segurança em todo o processo – dos operadores
à comunidade.

Ultracargo

Has held ISO 9002 certification since 1996,
and is certified under SASSMAQ (system for the
evaluation of safety, health, the environment
and quality), which is part of Abiquim’s
Responsible Action Program. The system
attests to the attention paid to safety, quality,
the environment and health in the companies
audited. Its objective is to reduce the risks
associated with operations involving the
transport and distribution of chemical and
petrochemical products, and deals with
environmental practices, as well as health
and safety, throughout the process, from the
operators to the community.



Responsabilidade Social
A estratégia de fortalecimento e expansão da Ultrapar,
baseada na identificação das necessidades e dos desejos
dos seus clientes, na oferta de produtos e serviços de
qualidade, na otimização de custos e na motivação e
qualificação dos seus funcionários, é também aplicada à
gestão de pessoas e à forma como a companhia se rela-
ciona com fornecedores, consumidores e comunidades,
além de pautar seu compromisso com a preservação do
meio ambiente. 

Ao público interno, a remuneração por resultados é a
principal ferramenta de incentivo à capacitação. Dos
fornecedores, são exigidos respeito à legislação,
capacidade de produção e qualidade dos processos e
serviços. Pelos clientes, a Ultrapar mantém paixão,
traduzida no entendimento de seus anseios e na adap-
tação dos serviços e produtos à sua conveniência. À
comunidade, a atuação é pautada por uma idéia central:
a da transformação, com ações modificadoras e de
responsabilidade social. 

Exemplo desses compromissos é a certificação SA 8000
recebida pela Oxiteno, em 2002, como a primeira empresa
química brasileira a se enquadrar na norma desenvolvida
pela SAI (Social Accountability International) e supervi-
sionada por um conselho internacional que reúne
empresários, organizações não-governamentais e entidades
sindicais. A certificação atesta a busca pela qualidade
total no relacionamento com funcionários e fornecedores.
A SA 8000 tem por base as convenções da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), a convenção da
Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os direitos
da criança e a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.  A empresa passou a agir  como agente
multiplicador de responsabilidade social, a partir do
incentivo a seus parceiros para incorporarem a norma ao
seu sistema de gestão.

Social Responsibility

Ultrapar’s strategy of strengthening and
expanding its businesses, based on the
identification of the needs and wishes of its
clients, on the quality of products and
services offered, on the optimization of costs
and on the motivation and training of its
employees, is also applied to the management
of people and the way in which the company
relates to its suppliers, consumers and
the community, as well its commitment to
environmental preservation. 

Within the company, remuneration based on
results is the main tool for encouraging
skill-building. From suppliers, the company
demands respect for the law, satisfactory
production capacity and quality in their
processes and services. For its customers,
Ultrapar maintains a strong commitment,
which translates into an understanding of
customer wishes and the adapting of services
and products for their convenience. To the
community, the company’s action is centered
around the idea of transformation and social
responsibility, promoting initiatives for change.

An example of these commitments is the
SA 8000 certification received by Oxiteno, in
2002, the first chemical company in Brazil to
conform to the standards developed by SAI
(Social Accountability International), which
is supervised by an international council,
comprising business people, non-govern-
mental organizations and union bodies. The
certification attests to the search for total
quality in the company’s relationship with its
employees and suppliers. SA 8000 is based
on the conventions set down by the
International Labor Organization, the United
Nations convention on children’s rights and
the Universal Declaration of Human Rights.
The company acts as an agent for leveraging
social responsibility, based on encouraging
its partners to incorporate these standards
into their management systems.



Relatório Anual    Annual Report 60 | 61

Relacionamento com os Funcionários

As diretrizes da política de gestão de pessoas da
Ultrapar são atrair, capacitar e reter talentos, de forma
a manter os profissionais comprometidos com a busca
de resultados.

O Programa de Estagiários e Trainees é considerado
estratégico, pelo potencial de renovação e qualificação
do quadro de funcionários. A finalidade é selecionar
estudantes recém-formados ou que estejam cursando os
últimos anos de graduação nas melhores universidades
do país e que possam contribuir para o desenvolvimento
da organização. As competências são avaliadas de acordo
com a visão estratégica de crescimento da Ultrapar. O
programa prevê rotatividade dentro da organização, além
da elaboração de projetos de melhoria em cada área visi-
tada. A estrutura inclui um orientador, para a elaboração
dos projetos, e um conselheiro, cuja missão é aconselhar
o estagiário/trainee no direcionamento de sua carreira.

Para reter seus talentos,  a companhia investe na
especialização e na ampliação dos horizontes profissionais
de seus funcionários. Nos programas de capacitação e
desenvolvimento foram aplicados R$ 3,9 milhões em
2003. As sessões de treinamento foram desenvolvidas
para diferentes áreas da Ultragaz, Oxiteno e Ultracargo,
totalizando 65,7 mil horas, ou 10,4 horas por pessoa, em média. 

A remuneração variável é importante instrumento para a
conquista de níveis crescentes de eficiência e está asso-
ciada ao cumprimento de indicadores de performance
definidos nas metas anuais de EVA® (Economic Value
Added – Valor Econômico Adicionado) e do BSC
(Balanced ScoreCard). No decorrer de 2003, a Ultrapar
distribuiu R$ 36,3 milhões aos seus funcionários, sob a
forma de participação nos resultados. 

A companhia est imula a efet iva part ic ipação dos
funcionários em propor idéias e sugestões, em um
processo baseado no compartilhamento das infor-
mações. A comunicação interna é realizada com a
utilização de avançados conceitos tecnológicos, como
Intranet, de forma a assegurar rapidez e alcance. Além
disso, cada negócio possui jornais internos de circulação
que podem ser mensais ou bimestrais. 

Employee Relationships

The personnel management policy directives
of Ultrapar are to recruit, train and retain talent,
in such way as to maintain the commitment
of its professional staff to maximizing the
results of the company.

The intern and trainee programs are considered
to be strategic, for their potential to replenish
and train the company’s workforce. The aim
is to select recently graduated students, or
those in the final stages of their degree
courses, from Brazil’s best universities, who
can contribute to the development of the
organization. Abilities are evaluated in
accordance with Ultrapar’s vision for strategic
growth. The program involves moving trainees
around within the organization, as well as
developing projects for improvements in
each area visited. The structure includes a
supervisor, for the development of the projects,
and an adviser, whose mission is to provide
the trainees with career advice.

To retain talent, the company invests in the
specialization of its employees and the
broadening of their professional horizons.
Some R$ 3.9 million was invested in training
and development programs in 2003. Training
sessions were developed in various different
areas of Ultragaz, Oxiteno and Ultracargo,
amounting to 65,700 hours in all, or 10.4 hours
per person, on average. 

Variable remuneration is an important instrument
in helping to achieve increasing levels of
efficiency and is based on the meeting of
performance indicators defined within the
annual EVA® (Economic Value Added) and
BSC (Balanced ScoreCard) targets. During
2003, Ultrapar distributed R$ 36.3 million to
its employees, in the form of profit-sharing. 

The company encourages its employees to
present ideas and suggestions, in a process
based on the sharing of information. Internal
communication is carried out using advanced
technological concepts, such as the Intranet,
as a way of  ensuring quick and broad
dissemination. Moreover, each business unit
has its own in-house journals, which are
either produced on a monthly basis, or every
two months. 



Previdência

O Ultraprev, plano de previdência privada mantido para
todos os funcionários, tem o objetivo de proporcionar
complementação de renda na aposentadoria. Em 2003, a
companhia contribuiu com R$ 3,4 milhões na formação
dos recursos, e os participantes, com R$ 3,8 milhões.
No encerramento do exercício, as reservas técnicas da
entidade, constituídas pelo patrimônio líquido e reservas
de contingência, somavam de R$ 56,3 milhões. 

Relacionamento com Fornecedores 
e Revendedores

O relacionamento com os fornecedores e revendedores é
norteado pela sintonia ética e pelo comprometimento com
a preservação do meio ambiente – com a manutenção de
um plano de gerenciamento de impactos ambientais – e
a exigência de não contratar menores de 16 anos, exceto
na condição de aprendizes.

Antes de serem contratados, os fornecedores submetem-se
a uma pesquisa, que avalia, entre outros fatores, a quali-
dade de seus processos e produtos, a inexistência de
débitos fiscais, trabalhistas e financeiros. 

O maior número de revendedores concentra-se na rede
autônoma da Ultragaz, que somava, no final de 2003,
4,2 mil empresas, de diferentes portes, responsáveis por
aproximadamente 90% do volume de vendas residenciais
da companhia. 

O relacionamento com a rede de revendedores é fortaleci-
do por meio do projeto Somar – Soluções de Marketing
Aplicadas à Revenda, que busca a melhoria da rentabili-
dade em toda a cadeia. Ele auxilia na avaliação dos pro-
cedimentos operacionais, com o objetivo de ampliar a
eficiência e encorajar os revendedores a adotar as
melhores práticas de gestão e aperfeiçoar sua capaci-
tação gerencial. O Somar já foi incorporado a 1.092 revendas
e é desenvolvido em workshops periódicos, em que são
transmitidas as técnicas de gestão de revenda e discutido
um plano de ação específico para cada estabelecimento.

Relacionamento com Consumidores 

Em 2003, nem a Ultrapar nem suas subsidiárias foram
objeto de demanda, por parte dos consumidores, nas
unidades do Procon de todo o país. Essa conquista decorre
do compromisso da companhia em oferecer produtos de
qualidade a custos competitivos e das iniciativas adotadas
para satisfazer os anseios, as exigências e necessidades
dos clientes. 

Retirement Plan

Ultraprev,  the private pension scheme
maintained for all the company’s employees,
has the aim of providing supplementary
income during the employees’ retirement
years. In 2003, the company contributed
R$ 3.4 million to the pension fund, while its
participants contributed R$ 3.8 million. At the
end of the year, the pension fund’s technical
reserves, consisting of net assets and con-
tingency reserves, amounted to R$ 56.3 million.

Relationship with Suppliers and Dealers 

The company’s relationship with suppliers
and dealers is one guided by ethics and a
commitment to preserving the environment –
through the maintenance of a plan to man-
age environmental impacts – and the
requirement not to contract staff under 16 years
old, except in the form of apprenticeship.

Before being hired, suppliers are subjected
to analysis which, among other factors,
evaluates the quality of their processes and
products and confirms the absence of
outstanding tax, labor and financial liabilities.

The greatest number of dealers is concentrated
in Ultragaz’s independent network, which at
the end of 2003 amounted to 4,200 companies,
of varying sizes, responsible for approxi-
mately 90% of the company’s residential
sales volume. 

The relationship with the dealer network is
supported by the Somar project (marketing
solutions applied to re-sales) which seeks to
improve profitability throughout the chain. It
assists in the evaluation of operational
procedures, with the aim of improving
efficiency and encouraging dealers to adopt
the best management practices and perfect
their management training. Somar has
already been adopted by 1,092 dealers and is
developed by means of periodic workshops,
through which resale management techniques
are passed on, while specific action plans
are discussed for each establishment.

Relationship with Consumers 

In 2003, neither Ultrapar nor its subsidiaries
were the object of any consumer complaints
to a Procon (consumer protection body) unit
anywhere in Brazil. This achievement is due
to the company’s commitment to offering
quality products at a competitive cost, and to
the initiatives adopted to satisfy the wishes,
demands and needs of its clients. 
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Relacionamento com a Comunidade 

A atuação social da Ultrapar parte da crença de que
todos têm muito a contribuir para a transformação da
sociedade. Assim, mais do que destinar recursos a ações
que impulsionem a melhoria da qualidade de vida das
comunidades, a companhia busca a adesão de seus
funcionários a esse compromisso, cujo foco principal
é a educação.

Ultra Formare

Principal projeto social da Ultrapar, o Ultra Formare é
uma escola profissionalizante e gratuita, instalada no
edifício-sede, em São Paulo, que prepara jovens carentes
para atuarem como auxiliares administrativos. Ela reproduz
o ambiente de trabalho para que os alunos fundamentem,
na prática, o aprendizado teórico. Eles recebem um cer-
tificado reconhecido pelo Ministério da Educação. 

Relationship with the Community 

Ultrapar’s social initiatives are based on the
belief that everyone has much to contribute
towards the transformation of society. Thus,
more than just contributing money to activities
which improve the quality of life in the
communities, the company seeks to engage
the commitment of its employees towards this
goal, the main focus of which is education.

Ultra Formare

Ultrapar’s main social project, Ultra Formare
is a professional training school which offers
free courses. Located in the company’s
headquarters in São Paulo, it prepares
needy youngsters for work as administrative
assistants. It reproduces the work environment,
so that its pupils are able to put into practice
the theories learned. At the end of the
course they receive a certificate recognized
by the Ministry of Education. 
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Em 2003, 18 estudantes selecionados em duas escolas
públicas da região da Bela Vista, em São Paulo, con-
cluíram o curso. Ele é ministrado no período da tarde por
40 funcionários voluntários treinados que, assim como os
alunos, passam por um processo seletivo. 

A escola oferece outros benefícios, além da preparação
adequada para o mercado de trabalho: bolsa-estudo
mensal de R$ 50,00, de acordo com a freqüência e as
notas obtidas na escola regular; vale-transporte, quando
necessário; alimentação no restaurante da companhia;
seguro de vida; cesta básica mensal; uniforme; material
escolar; e acesso a dentista e médico da Ultrapar em
situações emergenciais. 

Educação e Cultura 

Além do Ultra Formare, outras iniciativas buscam
reforçar o compromisso da companhia com projetos
educacionais e de transformação social. 

Entre elas, destaca-se a doação da sede do Centro de
Referência de Regularização do Fluxo Escolar, em
Salvador (BA), que combate o analfabetismo de jovens
carentes entre 15 e 20 anos. Distribuídos em 36 salas,
3,5 mil alunos assistem às aulas, em três períodos. Outro
exemplo é a montagem e manutenção de uma sala de
informática na escola municipal de Caboto, vila de
pescadores próxima ao Terminal de Aratu, também na
Bahia. Adicionalmente, em parceria com prefeituras, é
mantida a Campanha do Livro, com a doação de 48 mil
volumes em Ribeirão Preto, por exemplo, durante o ano
de 2003. Recolhidos na comunidade, livros didáticos e de
literatura são distribuídos a escolas e bibliotecas públicas.

Em outra frente, adultos de baixa renda de Ribeirão Preto
(SP) participam de cursos profissionalizantes gratuitos,
de dois meses de duração, promovidos pelo programa
Ultragaz na Cozinha. Já no conjunto habitacional Cidade
Tiradentes, em São Paulo (SP), o projeto Comunidade
Ativa Ultragaz organiza palestras nas escolas, concursos
culturais e cursos de aproveitamento de alimentos, com
o objetivo de sensibilizar a comunidade para a busca de
qualidade de vida.

In 2003, 18 students selected from two state
schools in the Bela Vista region, in São
Paulo, completed the course. It is run in the
afternoons by 40 trained volunteer employees
who, like their students, also undergo a
selection process. 

In addition to suitable preparation for the job
market, the school also offers other benefits:
a monthly student grant of R$ 50, according
to the frequency of attendance and grades
obtained in the regular school system;
transport vouchers, when necessary; meals
in the company restaurant; life-insurance; a
basic monthly food allowance; uniforms; school
material; and access to Ultrapar’s dental and
medical services in emergency situations. 

Education and Culture 

In addition to Ultra Formare, there are other
initiatives aimed at strengthening the company’s
commitment to educational and social projects. 

Among these, of particular note is the donation
of the headquarters building of the Center for
Recovering Missed Schooling, in Salvador
(BA), which combats illiteracy in needy
youngsters between the ages of 15 and 20.
Spread over 36 classrooms, 3,500 pupils take
part in lessons, in three periods a day.
Another example is the setting up and
maintaining of a computer learning center in
the municipal school of Caboto, a fishing
village close to the Terminal of Aratu, also in
Bahia. Additionally, in partnership with
municipal authorities, the company runs a
Book Campaign, to which 48,000 books were
donated in Ribeirão Preto, for example, in
2003. Gathered within the community, school
books and literature are distributed to
schools and public libraries. 

In another area, low-income adults from
Ribeirão Preto (SP) take part in free professional
training courses, which last two months,
promoted by the program Ultragaz in the
Kitchen. And in the community of Cidade
Tiradentes, in São Paulo (SP), the Ultragaz
Active Community project organizes seminars
in schools, cultural courses and nutrition
courses in making the best use of food, with
the aim of improving the quality of life in
the community.



Esporte

A Ultragaz divide o patrocínio ao projeto Bom de Bola,
Bom de Nota com a rede pública de ensino de Ribeirão
Preto (SP) e a escola de esportes Soccer Clube. Ele
incentiva a prática de futebol e voleibol entre meninos e
meninas carentes matriculados no Ensino Fundamental.
No ano, atendeu cerca de 300 crianças, o que exigiu
investimento de R$ 54 mil. Para ingressar no Bom de
Bola, Bom de Nota, os jovens têm de apresentar
aproveitamento satisfatório na escola. 

Voluntariado 

As iniciativas de trabalho voluntário dos funcionários da
Ultrapar são desenvolvidas com o apoio da Associação
Beneficente Margarida Igel (ABMI), criada há mais de 40
anos, que oferece os meios para o exercício da cidadania. 

Ela abriga programas em quatro frentes: Ação Verde, que
inclui a coleta seletiva e doação de papéis, jornal,
papelão, plástico, metal, cartuchos vazios de impressora,
pilhas e baterias de celular usadas; Olho Mágico, com a
arrecadação de agasalhos e doação de sangue, como
apoio a instituições sem fins lucrativos; Entre Amigos,
que busca o desenvolvimento pessoal e a integração dos
funcionários; e Gente & Cia, que promove a participação
do trabalho voluntário para melhorar as condições de
vida das comunidades. 

Sport

Ultragaz divides its sponsorship between the
Good Grades and Sports Skills project, the
state school system in Ribeirão Preto (SP)
and the sports school Soccer Clube. It
encourages the playing of football and
volleyball among needy boys and girls who
attend elementary education. During the
year, some 300 children participated, requiring
an investment of R$ 54,000. To join the Good
Grades and Sports Skills project, the youngsters
have to demonstrate satisfactory performance
at school. 

Voluntary Work

The volunteer work initiatives by the employees
of Ultrapar are developed with the help of ABMI
(Margarida Igel Benefit Association), founded
more than 40 years ago, which provides the
means for practicing good citizenship. 

It covers programs on 4 fronts: Green Action,
which includes the selective collection and
donation of paper, newspapers, cardboard,
plastics, metal, empty printer cartridges,
discarded batteries and rechargeable mobile
phone batteries; Magic Eye, which solicits
warm clothing and blood donations, to help
non-profit organizations; Among Friends,
which seeks to promote personal development
and the integration of employees; and
People & Co, which promotes participation
in voluntary work to improve living conditions
in the communities. 
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Dezembro-03 / December-03

Valor (Mil reais) / Amount (’000 reais)

1) Base de Cálculo / Calculation Base

Receita Líquida (RL) / Net sales 4.000.309
Resultado Operacional (RO) / Operating profit 346.230 
Folha de Pagamento Bruta (FPB) / Gross payroll 178.164 

Valor (R$) / % Sobre FPB / % Sobre RL /

Amount (R$) % of Gross payroll % of Net sales

2) Indicadores Sociais Internos / Internal Social Indicators

Alimentação / Food 25.428 14,3% 0,6%
Encargos sociais compulsórios / Compulsory social charges 69.417 39,0% 1,7%
Previdência privada / Private pension scheme 3.354 1,9% 0,1%
Saúde / Health 19.010 10,7% 0,5%
Segurança e medicina no trabalho / 
Safety and medicine in the workplace 3.553 2,0% 0,1%
Educação / Education 981 0,6% 0,0%
Capacitação e desenvolvimento profissional / 
Training and professional development 3.556 2,0% 0,1%
Participação nos lucros ou resultados / 
Employee profit sharing 36.269 20,4% 0,9%
Outros / Others 8.128 4,6% 0,2%

Total – Indicadores Sociais Internos / 
Total – Internal Social Indicators 169.696 95,5% 4,2%

Valor (R$) / % Sobre RO / % Sobre RL /

Amount (R$) % of Operating profit % of Net sales

3) Indicadores Sociais Externos / External Social Indicators

Educação / Education 47 0,0% 0,0%
Cultura / Culture 1.513 0,4% 0,0%
Outros (Doações e Indenização por danos causados) / 
Others (Donations and indemnities for damage caused) 4.655 1,3% 0,1%

Total das Contribuições para a Sociedade / 
Total Contributions to Society 6.215 1,7% 0,1%

Tributos (excluídos encargos sociais) / 
Taxes (excluding social charges) 178.392 51,5% 4,5%

Total – Indicadores Sociais Externos / 
Total External Social Indicators 184.607 53,2% 4,6%

4) Indicadores Ambientais / Environmental Indicators

Relacionados com a operação da empresa / 
Related to company operations 2.014 0,6% 0,1%

Total dos Investimentos em Meio Ambiente / 
Total investment in the environment 2.014 0,6% 0,1%

Demonstrativo de Balanço Social 2003
Social Balance Sheet 2003
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Parecer dos Auditores Independentes

Aos Acionistas e Administradores da Ultrapar Participações S.A.
São Paulo – SP

1 Examinamos os balanços patrimoniais, controladora e consolidado, da Ultrapar Participações S.A. e controladas (“Sociedades”),
levantados em 31 de dezembro de 2003 e de 2002, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido (controladora) e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas,
elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras.

2 Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento
dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos
das Sociedades; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
Administração das Sociedades, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

3 Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira, controladora e consolidado, da Ultrapar Participações S.A. e controladas em
31 de dezembro de 2003 e de 2002, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido (controladora) e
as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 30 de janeiro de 2004

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Altair Tadeu Rossato

Auditores Independentes Contador

CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 182515/O-5



Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2003 e de 2002

(em milhares de R$)

Controladora Consolidado

Ativo 2003 2002 2003 2002

Circulante

Caixa e bancos 248 60 46.743 53.569

Aplicações financeiras 23.383 78.984 507.347 584.370

Contas a receber - - 322.323 278.012

Estoques - - 137.708 106.250

Impostos a recuperar 13.301 13.744 115.512 115.060

Dividendos propostos a receber 43.094 55.605 621 105

Demais contas a receber 3.628 9 31.641 46.332

Despesas do exercício seguinte - - 2.835 3.197

83.654 148.402 1.164.730 1.186.895

Realizável a longo prazo

Sociedades relacionadas 51.611 46.694 2.759 2.603

Imposto de renda e contribuição social diferidos 2.576 2.033 61.367 33.257

Depósitos judiciais - - 9.904 6.992

Demais contas a receber - - 9.172 4.530

54.187 48.727 83.202 47.382

Permanente

Investimentos:

Sociedades controladas e coligadas 1.690.492 1.503.418 5.721 7.128

Outros 347 337 27.396 25.908

Imobilizado - - 968.555 779.467

Diferido - - 102.663 81.133

1.690.839 1.503.755 1.104.335 893.636

Total 1.828.680 1.700.884 2.352.267 2.127.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Controladora Consolidado

Passivo 2003 2002 2003 2002

Circulante

Financiamentos - - 325.877 219.827

Fornecedores 51 58 90.281 104.436

Salários e encargos sociais 412 280 74.741 64.379

Obrigações tributárias 34 29 12.770 9.952

Dividendos propostos a pagar 39.028 45.012 41.736 48.953

Imposto de renda e contribuição social a pagar 60 - 6.581 1.920

Demais contas a pagar - 121 25.119 18.763

39.585 45.500 577.105 468.230

Exigível a longo prazo

Financiamentos - - 306.269 363.639

Sociedades relacionadas 421.633 458.597 8.989 10.217

Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 28.696 34.791

Outros impostos e contribuições 7.173 5.703 39.985 27.036

Demais contas a pagar - - 2.319 1.966

428.806 464.300 386.258 437.649

Participação minoritária - - 32.211 30.950

Patrimônio líquido

Capital social 663.952 663.952 663.952 663.952

Reserva de capital 1.152 - 9 -

Reserva de reavaliação 17.787 26.036 17.787 26.036

Reservas de lucros 677.495 501.494 677.495 501.494

Ações em tesouraria (97) (398) (2.550) (398)

1.360.289 1.191.084 1.356.693 1.191.084

Total do patrimônio líquido da controladora e de minoritários - - 1.388.904 1.222.034

Total 1.828.680 1.700.884 2.352.267 2.127.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2003 e de 2002

(em milhares de R$)



Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e de 2002

(em milhares de R$)

Controladora Consolidado

2003 2002 2003 2002

Receita bruta das vendas e dos serviços - - 4.603.778 3.795.322

Impostos sobre vendas e serviços - - (248.143) (219.924)

Abatimentos, descontos e devoluções - - (355.326) (580.892)

Receita líquida das vendas e dos serviços - - 4.000.309 2.994.506

Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados - - (3.196.445) (2.247.128)

Lucro bruto - - 803.864 747.378

Equivalência patrimonial 236.811 214.405 51.894 41.760

Receitas (despesas) operacionais

Com vendas e comerciais - - (163.665) (130.190)

Gerais e administrativas (112) (240) (188.610) (165.550)

Honorários da Administração (518) (295) (5.183) (4.704)

Depreciações e amortizações - - (101.390) (81.824)

Outras receitas operacionais, líquidas 440 361 6.567 428

Lucro operacional antes do resultado financeiro 236.621 214.231 403.477 407.298

Resultado financeiro líquido 15.225 16.916 (22.167) 61.395

CPMF/IOF/PIS/COFINS sobre financeiro (588) (1.887) (35.081) (32.886)

Lucro operacional 251.258 229.260 346.229 435.807

Receitas (despesas) não operacionais, líquidas (3) (143) 1.007 (44.067)

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda 251.255 229.117 347.236 391.740

Contribuição social e imposto de renda

Corrente (5.419) (7.260) (112.953) (110.067)

Diferido 543 443 15.730 (4.843)

(4.876) (6.817) (97.223) (114.910)

Lucro antes da participação minoritária 246.379 222.300 250.013 276.830

Participação minoritária - - (3.634) (54.530)

Lucro líquido do exercício 246.379 222.300 246.379 222.300

Lucro líquido por lote de mil ações do capital social (média ponderada anual) – R$ 3,54 3,62

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações das mutações do patrimômio líquido da controladora para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e de 2002

(em milhares de R$)

Reserva de
reavaliação de Reservas de lucros

Capital Reserva de controladas Retenção Lucros Lucros Ações em
social capital e coligadas Legal de lucros a realizar acumulados tesouraria Total

Saldos em 31 de dezembro de 2001 433.857 - 25.862 17.431 322.743 - - - 799.893
Aumento de capital por incorporação 230.095 - - - - - - - 230.095
Aquisições de ações para 

manutenção em tesouraria - - - - - - - (398) (398)
Reavaliação por incorporação - - 5.139 - - - - - 5.139
Realização da reserva de reavaliação - - (5.084) - - - 4.384 - (700)
Imposto de renda e contribuição social 

sobre a realização da reserva 
de reavaliação de controladas - - 119 - - - (364) - (245)

Lucro líquido do exercício - - - - - - 222.300 - 222.300
Destinação do lucro líquido:

Reserva legal - - - 11.115 - - (11.115) - -
Dividendos intermediários 

(R$ 0,367112 por lote de mil 
ações ordinárias e R$ 0,403823 por

lote de mil ações preferenciais) - - - - - - (20.000) - (20.000)
Dividendos propostos a pagar 

(R$ 0,629268 por lote de mil ações
ordinárias e R$ 0,692195 por lote 

de mil ações preferenciais) - - - - - - (45.000) - (45.000)
Reserva de lucros a realizar - - - - - 40.593 (40.593) - -
Reserva de retenção de lucros - - - - 109.612 - (109.612) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2002 663.952 - 26.036 28.546 432.355 40.593 - (398) 1.191.084
Aquisições de ações para 

manutenção em tesouraria - - - - - - - (2.173) (2.173)
Venda de ações em tesouraria - 1.152 - - - - - 2.474 3.626
Realização da reserva de reavaliação - - (8.249) - - - 1.733 - (6.516)
Imposto de renda e contribuição 

social sobre a realização da reserva 
de reavaliação de controladas - - - - - - (111) - (111)

Realização da reserva de lucros - - - - - (40.593) 40.593 - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 246.379 - 246.379
Destinação do lucro líquido:

Reserva legal - - - 12.319 - - (12.319) - -
Dividendos intermediários 

(R$ 0,461996 por lote de mil ações
ordinárias e R$ 0,508195 por lote

de mil ações preferenciais) - - - - - - (33.000) - (33.000)
Dividendos propostos a pagar 

(R$ 0,545231 por lote de mil ações 
ordinárias e R$ 0,599754 por lote 

de mil ações preferenciais) - - - - - - (39.000) - (39.000)
Reserva de lucros a realizar - - - - - 85.622 (85.622) - -
Reserva de retenção de lucros - - - - 118.653 - (118.653) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2003 663.952 1.152 17.787 40.865 551.008 85.622 - (97) 1.360.289

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



Ultrapar Participações S.A. e Controladas
Demonstrações das origens e aplicações de recursos para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2003 e 2002

(em milhares de R$)

Controladora Consolidado
2003 2002 2003 2002

Origens de recursos
Das operações sociais:

Lucro líquido do exercício 246.379 222.300 246.379 222.300
Mais (menos) itens que não afetam o capital circulante líquido:

Equivalência patrimonial de participação em sociedades controladas e coligadas (236.811) (214.405) (51.894) (41.760)
Depreciações e amortizações - - 145.437 121.809
Incentivos fiscais - - 52.409 43.467
Juros e variações monetárias de longo prazo 975 686 (30.264) 98.285
Imposto de renda e contribuição social diferidos (543) (443) (15.730) 4.843
Participação minoritária no resultado - - 3.634 54.530
Valor residual do ativo permanente baixado 3 - 22.208 29.931
Outros impostos e contribuições de longo prazo 512 651 3.924 8.568
Ganho na variação do percentual de participação - - - (3.660)
Amortização de ágio e deságio em investimentos - (4) 2.754 (352)
Provisão (reversão de provisão) para perdas prováveis no ativo permanente 3 - (440) 40.551

10.518 8.785 378.417 578.512
Dos acionistas:

Alienação das ações em tesouraria 3.626 - 30 -
De terceiros:

Aumento do exigível a longo prazo - 383.757 2.837 -
Redução do realizável a longo prazo - 50.504 - 631
Dividendos e juros sobre o capital próprio (bruto) propostos a receber 43.094 56.430 - 430
Capital circulante absorvido por incorporação - 50 - 50
Financiamentos de longo prazo - - 258.645 68.748

43.094 490.741 261.482 69.859
Total dos recursos obtidos 57.238 499.526 639.929 648.371
Aplicações de recursos
No ativo permanente:

Investimentos - 387.160 1.695 -
Imobilizado - - 299.533 171.543
Diferido - - 87.158 51.265

- 387.160 388.386 222.808
Dividendos e juros sobre o capital próprio 72.000 65.000 72.865 76.252
Empréstimos e outros exigíveis a longo prazo transferidos para o circulante - - 280.432 85.965
Redução do exigível a longo prazo 36.981 - - 51.233
Aumento do realizável a longo prazo 4.917 - 26.004 -
Aquisição de ações para manutenção em tesouraria 2.173 398 2.173 398
Aquisição de ações de minoritários - - - 212.594
Encargos tributários sobre a realização da reserva de reavaliação - - 254 758
Redução da participação minoritária - - 855 966

44.071 398 309.718 351.914
Total dos recursos aplicados 116.071 452.558 770.969 650.974
Aumento (redução) do capital circulante (58.833) 46.968 (131.040) (2.603)
Variações no capital circulante
Ativo circulante:

No fim do exercício 83.654 148.402 1.164.730 1.186.895
No início do exercício 148.402 78.204 1.186.895 1.045.186

(64.748) 70.198 (22.165) 141.709
Passivo circulante:

No fim do exercício 39.585 45.500 577.105 468.230
No início do exercício 45.500 22.270 468.230 323.918

(5.915) 23.230 108.875 144.312
Aumento (redução) do capital circulante (58.833) 46.968 (131.040) (2.603)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ultrapar Participações S.A. 
e Controladas
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 

Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2003 e de 2002
(Em milhares de R$)

1 Contexto operacional

A Sociedade tem por atividade a aplicação de capitais
próprios no comércio e na indústria, inclusive pela subscrição
ou aquisição de ações e cotas de outras sociedades, e de
atividades congêneres.

Por meio de suas controladas, atua no segmento de distribuição
de gás liquefeito de petróleo – GLP (Ultragaz), na produção e
comercialização de produtos químicos e petroquímicos
(Oxiteno) e na prestação de serviços de logística de produtos
químicos e combustíveis (Ultracargo).

2 Apresentação das demonstrações financeiras e principais
critérios contábeis

As práticas contábeis adotadas para o registro das operações
e para a elaboração das demonstrações financeiras estão
previstas na Lei das Sociedades por Ações e nas instruções
da Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

a) Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios.

b) Ativos circulante e realizável a longo prazo

As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo
acrescido dos rendimentos auferidos (em base “pro rata temporis”),
que equivalem aproximadamente ao seu valor de mercado.

A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída
com base nas perdas estimadas, sendo seu montante considerado
suficiente pela Administração para cobrir as eventuais perdas
na realização das contas a receber.

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição
ou produção, ou preço de mercado ou líquido de realização,
entre esses, o que for menor.

Os demais ativos são demonstrados aos valores de custo ou
prováveis de realização, dos dois o menor, incluindo, quando
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos
ou deduzidos de provisão para eventual perda.

c) Permanente

Demonstrado ao custo de aquisição corrigido monetariamente
até 31 de dezembro de 1995 e em valores nominais a partir
dessa data, combinado com os seguintes aspectos:

• As participações relevantes em controladas e coligadas
são avaliadas pelo método da equivalência patrimonial, 
conforme demonstrado na nota explicativa nº 10.

• O imobilizado inclui reavaliações baseadas em laudos de
peritos especializados independentes.

• As depreciações são calculadas pelo método linear, às
taxas anuais mencionadas na nota explicativa nº 11, que
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens.

• No ativo diferido estão registrados, basicamente, os gastos
incorridos na implantação de projetos de instalação de
equipamentos em propriedade de clientes, os gastos com
projetos de modernização de sistemas e o ágio na
aquisição de controladas, conforme demonstrado na nota
explicativa nº 12.

d) Passivos circulante e exigível a longo prazo

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e variações monetárias incorridos. A provisão para imposto
de renda, quando aplicável, é constituída incluindo a parcela
de incentivos fiscais, sendo também reconhecidos os efeitos
de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre as
diferenças temporárias de tributação como definido no
contexto da Deliberação CVM nº 273/98.

e) Base para conversão das demonstrações financeiras de
controladas sediadas no exterior

As demonstrações financeiras de controladas sediadas no
exterior são convertidas para reais utilizando-se a taxa de câmbio
corrente. Os critérios de apuração de suas demonstrações
financeiras foram adequados às práticas contábeis adotadas
no Brasil.

f) Certos saldos patrimoniais iniciais foram reclassificados
para melhor comparação das demonstrações financeiras.



% de participação no capital social

2003 2002

Controle Controle

Direto Indireto Direto Indireto

Ultragaz Participações Ltda. 100 - 100 -

Companhia Ultragaz S.A. - 86 - 86

SPGás Distribuidora de Gás S.A. - 86 - -

Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. - 100 - 100

Utingás Armazenadora S.A. - 56 - 56

LPG International Inc. - 100 - 100

Ultracargo – Operações Logísticas e Participações Ltda. 100 - 100 -

Melamina Ultra S.A. Indústria Química - 93 - 93

Transultra – Armazenamento e Transporte Especializado Ltda. - 100 - 100

Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar - 99 - 99

Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio 100 - 100 -

Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio - 99 - 99

Barrington S.L. - 100 - -

Canamex Químicos S.A. de C.V. - 100 - -

Oxiteno International Co. - 100 - 100

Oxiteno Overseas Co. - 100 - 100

Imaven Imóveis e Agropecuária Ltda. 100 - 100 -

3 Princípios de consolidação e participações societárias

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas
segundo os princípios básicos de consolidação previstos na
Lei das Sociedades por Ações e nas normas da Comissão de

Valores Mobiliários – CVM, incluindo as controladas diretas e
indiretas, como a seguir indicado:

Foram eliminados as participações de uma sociedade em
outra, os saldos das contas ativas e passivas e as receitas e
despesas, bem como os efeitos decorrentes das operações
significativas realizadas entre as sociedades. A participação
dos acionistas minoritários nas controladas é destacada nas
demonstrações financeiras.

Em 2002 a Sociedade implementou reorganização societária,
noticiada em fato relevante publicado em 15 de outubro de
2002 e aprovada em Assembléia Geral Extraordinária de
acionistas em 30 de outubro de 2002. Tal reorganização
objetivou, principalmente:

(i) simplificação da estrutura societária das empresas 
afiliadas à Sociedade;

(ii) racionalização de custos; e (iii) concentração da liquidez
no mercado de capitais em apenas uma empresa.

A reorganização societária foi baseada nos balanços patrimoniais
levantados em 30 de junho de 2002. Como conseqüência da
reorganização a Sociedade participou integralmente dos
resultados da Ultragaz Participações Ltda. e da Oxiteno S.A. –
Indústria e Comércio a partir de 1º de julho de 2002.

Em 8 de agosto de 2003, a Sociedade adquiriu, por intermédio
da controlada Companhia Ultragaz S.A., a operação de 
distribuição de GLP da Shell no Brasil (SPGás Distribuidora
de Gás S.A.). O desembolso dessa aquisição foi de R$ 170.566,
para a compra de 100% das ações da empresa, sem suas dívidas.
As demonstrações financeiras de 2003 contêm os saldos e
valores dessa operação desde a sua aquisição em agosto de 2003.
O ágio de R$ 24.427, apurado na operação, está fundamentado
na expectativa de rentabilidade futura dessa aquisição e deverá
ser amortizado pelo prazo de cinco anos a partir de agosto de 2003.

Em 4 de dezembro de 2003, a Sociedade adquiriu por intermédio
da controlada Barrington S.L. os negócios químicos do Grupo
Berci no México (Canamex Químicos S.A. de C.V.). O desembolso
dessa aquisição totalizou US$ 10.250, sem assunção de
dívida. As demonstrações financeiras de 2003 contemplam os
saldos e valores dessa operação desde a sua aquisição em
dezembro de 2003.

Em 31 de dezembro de 2003, a Sociedade, visando à racionalização
de custos, incorporou as controladas Ultratecno Participações
Ltda. na Ultragaz Participações Ltda., Ultracargo Participações
Ltda. na Oleoquímica do Nordeste Ltda. e esta última na
Ultracargo – Operações Logísticas e Participações Ltda.
(nova denominação social da Ultraquímica Participações Ltda.).



Relatório Anual    Annual Report 78 | 79

Controladora Consolidado   

2003 2002 2003 2002

Títulos e fundos de renda fixa 23.383 78.984 489.490 417.879 

Aplicações financeiras no exterior (a) - - 73.631 127.019 

Resultado líquido de “swaps” (b) - - (55.774) 39.472 

23.383 78.984 507.347 584.370 

(a) Aplicações da controlada indireta Oxiteno Overseas Co. em fundos de renda fixa, “money market”, títulos corporativos “investment grade”
norte-americanos e títulos corporativos brasileiros.

(b) Contabilizado o ganho ou a perda acumulados na posição de “swaps” (vide nota explicativa nº 18).

5 Contas a receber (consolidado)

2003 2002

Clientes nacionais 299.805 251.246

Clientes estrangeiros 71.371 81.373

(-) Adiantamentos cambiais entregues (31.546) (43.400)

(-) Provisão para devedores duvidosos (17.307) (11.207)

322.323 278.012

2003 2002

Produtos acabados 78.403 67.565

Gás liquefeito de petróleo – GLP 22.736 7.908

Matéria-prima 25.438 20.070

Materiais de consumo e vasilhames para revenda 11.131 10.707

137.708 106.250

4 Aplicações financeiras

As aplicações financeiras, contratadas com bancos de
primeira linha, estão representadas, basicamente, por recursos
aplicados em títulos e fundos de renda fixa vinculados ao

Certificado de Depósito Interbancário – CDI e “swaps” cambiais
e estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos
auferidos (em base “pro rata temporis”).

6 Estoques (consolidado)

7 Impostos a recuperar

Estão representados, substancialmente, por saldos credores
do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e do imposto

de renda e da contribuição social antecipados, a serem
compensados futuramente.

Controladora Consolidado 

2003 2002 2003 2002

Imposto de renda e contribuição social 13.260 13.744 64.244 68.288

Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS - - 40.736 42.561

Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI - - 2.845 1.876

Outros 41 - 7.687 2.335

13.301 13.744 115.512 115.060



Controladora           Consolidado     

Operações 
Mútuo         Mútuo comerciais Transações Resultado

Ativo Passivo Ativo Passivo A receber A pagar Vendas Compras financeiro

Ultracargo – Operações Logísticas 
e Participações Ltda. - 364.709 - - - - - - - 

Oxiteno Nordeste S.A. 
– Indústria e Comércio - 33.000 - - - - - - - 

Serma Associação dos Usuários 
de Equipamentos de Processamentos 

de Dados e Serviços Correlatos 66 613 1.171 613 - 774 - - - 

Petroquímica União S.A. - - - - - 3.536 - 93.741 - 

Oxicap Indústria de Gases Ltda. - - 206 - - 608 2 6.547 - 

Agip do Brasil S.A. - - - - 29 - 2.648 - - 

Companhia Ultragaz S.A. 51.545 10 - - - - - - - 

Química da Bahia Indústria 
e Comércio S.A. - - - 7.248 - - - - (757)

Imaven Imóveis e Agropecuária Ltda. - 22.658 - - - - - - - 

Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras - - - - - 1.302 42 1.818.654 - 

Copagaz Distribuidora de Gás S.A. - - - - 13 - 330 - - 

Braskem S.A. - - - - - 4.124 53.306 403.423 - 

Supergasbras Distribuidora de Gás S.A. - - - - 3 - 914 - - 

Cia. Termelétrica 
do Planalto Paulista – TPP - - 1.257 - - - - - 173 

Plenogás – Distribuidora de Gás S.A. - - - 871 - - - - - 

Outras sociedades relacionadas - 643 125 257 15 427 584 1.455 - 

Total em 31 de dezembro de 2003 51.611 421.633 2.759 8.989 60 10.771 57.826 2.323.820 (584)

Total em 31 de dezembro de 2002 46.694 458.597 2.603 10.217 457 31.896 46.931 1.678.700 (374)

8 Sociedades Relacionadas

Os saldos de mútuos com a Química da Bahia Indústria e
Comércio S.A. e com a Cia. Termelétrica do Planalto Paulista –
TPP são atualizados com base na variação da Taxa de Juros de
Longo Prazo – TJLP. Os demais mútuos não estão sujeitos à
incidência de encargos financeiros. As transações comerciais
de compra e venda referem-se, substancialmente, à aquisição
de matéria-prima, insumos e serviços de armazenagem, efetuadas
com base em preços e condições usuais de mercado.

O mútuo com a controlada Ultracargo – Operações Logísticas e
Participações Ltda. (nova denominação social da Ultraquímica
Participações Ltda.) decorre da venda de ações de emissão da
Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio para a Sociedade, realizado
para evitar a participação recíproca decorrente da reorganização
societária divulgada na nota explicativa nº 3.
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9 Imposto de renda e contribuição social

a) Imposto de renda e contribuição social diferidos

A Sociedade e suas controladas reconhecem créditos e
débitos tributários, os quais não estão sujeitos a prazos
prescricionais, decorrentes de: prejuízos fiscais, adições
temporárias, bases negativas e reavaliação de ativo imobilizado,
entre outros. Os créditos estão consubstanciados na continuidade

da rentabilidade de suas operações. A expectativa da
Administração para realização desses créditos é de no máxi-
mo três anos. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são apresentados pelas principais categorias: 

Controladora Consolidado 
2003 2002 2003 2002

Realizável a longo prazo:
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:

Provisões dedutíveis para fins fiscais apenas quando as despesas são incorridas 2.576 2.033 48.574 27.605
Prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social a compensar - - 12.793 5.652

2.576 2.033 61.367 33.257
Exigível a longo prazo:

Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:
Reavaliação de imobilizado - - 2.072 2.113
Lucros auferidos no exterior - - 26.624 32.678

- - 28.696 34.791

b) Reconciliação de imposto de renda e contribuição social no resultado

Os encargos de imposto de renda e contribuição social são reconciliados com as alíquotas oficiais como segue:

Controladora Consolidado
2003 2002 2003 2002

Lucro antes da tributação, equivalência patrimonial e participação minoritária 14.444 14.712 295.342 349.980
Alíquotas oficiais de imposto – % 34,00 34,00 34,00 34,00
Encargos de imposto de renda e contribuição social às alíquotas oficiais (4.911) (5.002) (100.416) (118.993)
Ajustes dos encargos à taxa efetiva:

Provisões operacionais e despesas indedutíveis/receitas não tributáveis 35 31 2.363 (1.217)
Ajuste do lucro presumido - - 1.137 3.094
Juros sobre o capital próprio (recebidos) pagos - (1.870) - 157
Demais ajustes - 24 (637) 1.328

Encargos de imposto de renda e contribuição social antes dos benefícios fiscais (4.876) (6.817) (97.553) (115.631)
Benefícios fiscais:

Programa de Alimentação ao Trabalhador – PAT - - 330 721
Encargos de imposto de renda e contribuição social na demonstração do resultado (4.876) (6.817) (97.223) (114.910)

Corrente (5.419) (7.260) (112.953) (110.067)
Diferido 543 443 15.730 (4.843)

c) Isenção de impostos

As seguintes Sociedades controladas indiretas gozam de isenção parcial ou integral de imposto de renda em virtude do
programa do governo para o desenvolvimento do nordeste brasileiro, como segue:

Controlada Unidades Isenção – % Término
Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio Fábrica de Camaçari 100 2006
Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. Base de Mataripe (*) 100 2003

Base de Juazeiro 100 2004
Base de Suape 100 2007
Base de Ilhéus 25 2008
Base de Aracaju 25 2008

Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar Terminal de Aratu (*) 100 2003
Terminal de Suape (armazenagem de ácido acético e derivados do butadieno) 100 2005

(*) Em dezembro de 2003 foram protocolados pedidos na Agência de Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, responsável pela gestão desse programa
de incentivo, solicitando, para essas unidades, 75% de redução do imposto de renda até 2013. Tais pedidos ainda estão pendentes de aprovação
pela ADENE. Caso não venham a ser aprovados, a redução do imposto de renda dessas unidades será de 25% até 2008 e de 12,5% de 2009 até 2013.



O benefício fiscal gerado pela redução do imposto de renda nas
atividades incentivadas foi registrado em reserva específica de
capital no patrimônio líquido nas controladas beneficiadas pelo
incentivo e reconhecido no resultado de equivalência patrimonial
da Sociedade, conforme demonstrado na nota explicativa nº 10.b.

A controlada Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. possui pleito
em análise pela Receita Federal para a base de Caucaia que,
se aprovado, representará redução de 75% de imposto de
renda relativo àquela base até 2012.

10 Investimentos

a) Sociedades controladas (controladora)

Ultracargo – Operações

Ultragaz Logísticas e Participações Imaven Imóveis e Oxiteno S.A. – Indústria 

Participações Ltda. (*) Ltda. (*) Agropecuária Ltda. (*) e Comércio (*)

Quantidade de ações ou cotas possuídas 4.336.062 2.461.346 27.733.974 35.102.127

Patrimônio líquido – R$ 231.898 637.055 46.834 774.799

Lucro líquido do exercício – R$ 27.683 6.770 4.848 181.447

2003 2002

Ultracargo –

Operações Imaven

Ultragaz Logísticas e Ultracargo Ultratecno Imóveis e Oxiteno S.A. –

Participações Participações  Participações Participações Agropecuária Indústria e 
Ltda. (*) Ltda. (*) Ltda. (*) Ltda. (*) Ltda. (*) Comércio (*) Subtotal Outros Total Total

Movimentação dos 
investimentos:

No início do exercício 202.068 512.404 101.949 8.619 41.986 636.392 1.503.418 337 1.503.755 724.377

Provisão para perdas - - - - - - - (3) (3) -

Baixa - - - - - - - (3) (3) -

Encargos tributários 
sobre reserva de 

reavaliação reflexa (45) - (66) - - - (111) - (111) (252)

Baixa de reserva de 
reavaliação (6.516) - - - - - (6.516) - (6.516) (700)

Dividendos e 
juros líquidos 

do capital próprio 
a receber - - - - - (43.094) (43.094) - (43.094) (55.605)

IRRF sobre juros sobre o 
capital próprio - - - - - - - - - (825)

Compra de ações - - - - - - - - - 387.160

Incorporação de ações (230.576) - - 230.576 - - - - - 191.568

Incorporação de empresa 239.284 117.881 (117.369) (239.283) - - 513 (513) - 43.627

Equivalência patrimonial 27.683 6.770 15.486 88 4.848 181.407 236.282 529 236.811 214.405

No fim do exercício 231.898 637.055 - - 46.834 774.705 1.690.492 347 1.690.839 1.503.755
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2003

Química da Bahia Indústria Oxicap Indústria de

e Comércio S.A. (**) Gases Ltda. (**)

Quantidade de ações ou cotas possuídas 3.174.501 125

Patrimônio líquido ajustado – R$ 10.118 3.797

Lucro líquido do exercício – R$ - 1.384

Participação no capital social – % 45,56 25,00

2003 2002

Química da Oxicap

Bahia Indústria Indústria de

e Comércio Gases

S.A. (**) Ltda. (**) Outros Total Total

Movimentação dos investimentos:

No início do exercício 4.610 618 1.900 7.128 63.033

Baixas de reserva de reavaliação - - - - (2.664)

Dividendos recebidos - - - - (430)

Equivalência patrimonial - 332 17 349 (1.097)

Baixas - - (1.756) (1.756) (11.298)

Incorporação de empresas - - - - 135

Provisão para perda - - - - (40.551)

No fim do exercício 4.610 950 161 5.721 7.128

(*) Demonstrações financeiras examinadas ou revisadas pelos nossos auditores independentes.

(**) Demonstrações financeiras examinadas sob a responsabilidade de outros auditores independentes.

b) Sociedades coligadas (consolidado)

O resultado consolidado de equivalência patrimonial apre-
sentado na demonstração do resultado inclui R$ 52.409 (2002
– R$ 43.467) de incentivos fiscais de imposto de renda de
controladas, decorrentes, substancialmente, das operações
em regiões incentivadas.

Nas demonstrações financeiras consolidadas, os investimentos
da controlada Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio nas coligadas
Oxicap Indústria de Gases Ltda. e Química da Bahia Indústria
e Comércio S.A. estão avaliados pela equivalência patrimonial
com base nas suas demonstrações financeiras de 30 de
novembro de 2003.



2003 2002

Taxa anual de Custo Depreciação

depreciação – % reavaliado acumulada Líquido Líquido

Terrenos - 46.853 - 46.853 47.151

Edificações 4 a 5 356.787 (123.066) 233.721 211.239

Máquinas e equipamentos 5 a 10 990.265 (478.515) 511.750 391.405

Veículos 20 a 30 127.447 (86.118) 41.329 35.146

Móveis e utensílios 10 15.544 (5.431) 10.113 7.733

Obras em andamento - 46.025 - 46.025 39.141

Importações em andamento - 302 - 302 835

Outros 10 a 30 117.603 (39.141) 78.462 46.817

1.700.826 (732.271) 968.555 779.467

As obras em andamento referem-se, basicamente, à construção
do Terminal Líquido de Santos – TLS e do Terminal Intermodal
de Montes Claros, ambos da controlada Tequimar, e às ampliações
e reformas dos parques industriais das demais controladas.

Outros imobilizados incluem equipamentos de informática no
valor de R$ 19.596 (2002 – R$ 13.200), software no valor de
R$ 29.901 (2002 – R$ 5.255) e direitos de propriedade comercial,
principalmente os descritos abaixo:

• Em 11 de julho de 2002, a controlada Terminal Químico de
Aratu S.A. – Tequimar venceu a licitação e assinou contrato
que permite a exploração da área na qual está situado o
Terminal de Aratu por mais 20 anos, renovável por igual
período. O preço pago pelo Tequimar foi de R$ 12.000, a
ser amortizado pelo período de 40 anos, correspondendo,
assim, a R$ 300 de amortização anual.

• Adicionalmente,  a controlada Terminal Químico de
Aratu S.A. – Tequimar possui contrato de arrendamento
de área adjacente ao Porto de Santos por 20 anos a partir

11 Imobilizado (consolidado)

de dezembro de 2002, renovável por igual período, que
permite construir, operar e explorar terminal destinado
a recepção, tancagem, movimentação e distribuição de
granéis l íquidos.  O preço pago pelo Tequimar foi  de
R$ 3.803 e este deverá ser amortizado no prazo de
cinco anos, a partir do início de sua operação, prevista
para novembro de 2004.

12 Diferido (consolidado)

Representado substancialmente por gastos incorridos na
implantação de projetos de modernização de sistemas
R$ 3.203 (2002 – R$ 19.866), amortizáveis pelo período de
cinco a dez anos, e por instalações de equipamentos
Ultrasystem em propriedade de terceiros R$ 56.836 (2002 –
R$ 58.044),  amortizáveis pelos prazos contratuais de
fornecimentos de GLP para esses clientes. Também está
contabilizado no diferido o ágio oriundo da aquisição da
SPGás Distribuidora de Gás S.A., conforme comentado na
nota explicativa nº 3.
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Encargos

financeiros

Descrição 2003 2002 Índice/Moeda anuais – % Vencimento e amortização

Moeda estrangeira:

International Finance Corporation – IFC - 17.736 US$ 9,38

Empréstimo de capital de giro 518 - Mex$ 1,40 28 dias

Empréstimo sindicalizado (*) 173.598 212.503 US$ 4,25 Semestral até 2004

Financiamentos para estoques e imobilizado 11.414 3.786 US$ 7,30 a 8,00 Semestral e anual até 2004

Adiantamento de contrato de câmbio 24.896 73.883 US$ 1,30 a 5,31 Máximo de 58 dias

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES 23.177 28.863 UMBNDES (**) 9,01 a 10,91 Mensal até 2008

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  

e Social – BNDES – Exim - 17.849 US$ 5,25

Pré-pagamento de exportação líquido  Mensal, semestral e anual

de operações vinculadas 205.082 23.165 US$ 4,10 a 6,85 até 2008

Subtotal 438.685 377.785

Moeda nacional:

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDES 159.341 181.995 TJLP ou IGP-M 1,50 a 6,50 Mensal e semestral até 2008

FINAME 28.864 23.665 TJLP 1,80 a 4,00 Mensal até 2008

Operações de repasse 5.256 - TJLP (2,00) Mensal até 2009

Outros - 21 Diversos

Subtotal 193.461 205.681

Total de financiamentos 632.146 583.466

Passivo circulante (325.877) (219.827)

Passivo exigível a longo prazo 306.269 363.639

(*) Em 11 de dezembro de 2003, a controlada LPG International Inc. repactuou o encargo financeiro de 7,15% a.a. para 4,25% a.a.

(**) UMBNDES = unidade monetária do BNDES. É uma “cesta de moedas” representando a composição das obrigações de dívida do BNDES que
reflete, em 76%, o dólar norte-americano.

2003 2002

2004 - 273.270

2005 160.770 43.145

2006 94.656 32.535

2007 34.599 12.920

2008 em diante 16.244 1.769

306.269 363.639

13 Financiamentos (consolidado)

Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:



Os demais empréstimos estão garantidos por avais emitidos
pela Sociedade e pelo fluxo futuro de exportação.

A Sociedade é responsável por avais e fianças prestados a
controladas no montante de R$ 571.406.

As controladas emitiram garantias para instituições financeiras
relacionadas às quantias devidas a essas instituições por
alguns de seus clientes (financiamento de “vendor”). Caso
alguma controlada venha a ser instada a realizar pagamento
relativo a essas garantias, a controlada poderá recuperar o
montante pago diretamente de seus clientes através da
cobrança comercial. O montante máximo de pagamentos
futuros relacionados a essas garantias é de R$ 19.792 
(R$ 7.100 em 2002) com vencimentos de 30 dias a 210 dias. A
Sociedade não registrou passivo relacionado às garantias em
31 de dezembro de 2003.

Em junho de 1997, a controlada Companhia Ultragaz S.A. emitiu
US$ 60 milhões de eurobônus, com vencimento em 2005, e opção
de venda/compra (“put/call”) em 2002, sendo garantidos por avais
da Ultrapar Participações S.A. e Ultragaz Participações Ltda.
Em junho de 2002, foi exercida a opção de compra (“call”) por
intermédio da controlada LPG International Inc. que, para
tanto, utilizou captação de empréstimo, no mesmo valor, com
vencimento em agosto de 2004, liquidado antecipadamente em
janeiro de 2004 conforme comentado na nota explicativa nº 22.

Os financiamentos estão garantidos por alienação fiduciária
dos bens de imobilizado e ações de participações societárias,
além de notas promissórias e avais prestados pela Sociedade
e suas controladas, conforme a tabela a seguir:

14 Patrimônio líquido

a) Capital social

A Companhia é uma sociedade anônima, de capital aberto,
com ações negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo
e de New York, cujo capital social subscrito e integralizado
está representado por 69.691.268.828 ações sem valor nominal,
sendo 51.264.621.778 ordinárias e 18.426.647.050 preferenciais.

Em 31 de dezembro de 2003, 4.823.058 mil ações preferenciais
estavam em circulação no exterior, na forma de American
Depositary Receipts – ADRs

As ações preferenciais, não conversíveis em ordinárias, não
possuem direito a voto e conferem a seus titulares o direito a
dividendos no mínimo 10% superiores aos atribuídos às ações
ordinárias e, ainda, a prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, na liquidação da Sociedade.

b) Ações em tesouraria

A Sociedade foi autorizada a adquirir suas próprias ações a
preço de mercado, sem redução do capital social, para
manutenção em tesouraria, e posterior alienação, e atendidas
às condições previstas nas Instruções CVM nº 10, de 14 de
fevereiro de 1980, e nº 268, de 13 de novembro de 1997.

Durante 2003, foram adquiridas 87.900 mil ações preferenciais,
ao custo médio unitário de R$ 24,73, sendo o custo mínimo de 
R$ 22,50 e o máximo de R$ 31,30 por lote de mil ações.

Em 31 de dezembro de 2003, nas demonstrações financeiras
consolidadas, permaneceram em tesouraria 108.100 mil
ações preferenciais adquiridas ao custo médio de R$ 23,79
por lote de mil ações.

O valor de mercado das ações de emissão da Sociedade em
31 de dezembro de 2003 na Bolsa de Valores de São Paulo –
BOVESPA era de R$ 37,29 por lote de mil ações.

c) Reserva de capital

A reserva de capital, no valor de R$ 1.152, reflete o ágio com
a alienação de ações para manutenção em tesouraria nas
controladas da Sociedade, ao custo de R$ 34,87 por lote de
mil ações. Tais ações foram utilizadas para concessão de
usufruto a executivos dessas controladas, conforme mencionado
na nota explicativa nº 20.

2003 2002

Parcela dos financiamentos garantida por:

Imobilizado 34.256 26.842

Ações de coligadas 17.128 18.164

Avais de acionistas minoritários 17.642 42.249

69.026 87.255



Relatório Anual    Annual Report 86 | 87

d) Reserva de reavaliação

A reserva de reavaliação reflete a reavaliação de ativos de
controladas e  col igadas e  é  real izada com base nas
depreciações, baixas ou alienações dos respectivos bens
reavaliados das controladas e coligadas, considerando-se
ainda os efeitos tributários das provisões constituídas por
essas controladas e coligadas.

Em alguns casos, os encargos tributários sobre a reserva
de reavaliação reflexa de determinadas controladas e 
coligadas são reconhecidos à medida da realização dessa
reserva, por serem anteriores à publicação da Deliberação
CVM nº 183/95. Os encargos tributários incidentes sobre
essas reservas totalizam R$ 7.641 (2002 – R$ 8.553).

e) Reserva de retenção de lucros

Está consubstanciada no programa de investimento, em
observância ao artigo 196 da Lei das Sociedades por

Ações, e inclui tanto a parcela do lucro líquido do exercício,
como a realização da reserva de reavaliação.

f) Reserva de lucros a realizar

Constituída de acordo com o estabelecido no artigo 197 da
Lei das Sociedades por Ações, com base no resultado de
equivalência patrimonial auferida pela Sociedade. Sua
realização normalmente ocorre por ocasião do recebimento
de dividendos, alienação e baixa dos investimentos.

g) Dividendos e destinação do lucro líquido do exercício

Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo
mínimo anual de 50% do lucro líquido ajustado, calculado nos
termos da Lei das Sociedades por Ações.

A proposta de dividendos consignada nas demonstrações
financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas
na Assembléia Geral, é assim demonstrada:

2003

Lucro líquido do exercício 246.379

Reserva legal (12.319)

Retenção de lucros (117.031)

Realização de reserva de lucros a realizar 40.593

Dividendos obrigatórios 157.622

Constituição de reserva de lucros a realizar (85.622)

Dividendos intermediários (R$ 0,461996 por lote de mil ações ordinárias 
e R$ 0,508195 por lote de mil ações preferenciais) (33.000)

Dividendos propostos a pagar (R$ 0,545231 por lote de mil ações ordinárias 
e R$ 0,599754 por lote de mil ações preferenciais) (39.000)

-

A Administração da Sociedade propõe a retenção do saldo de
lucros do exercício na conta “Reserva de retenção de

lucros”, a fim de atender ao projeto de crescimento dos
negócios estabelecido em seu plano de investimentos.



Patrimônio líquido da controladora 1.360.289

Ações em tesouraria em poder de suas controladas – líquidas de realização (2.453)

Reserva de capital oriunda da venda de ações em tesouraria para controladas – líquida de realização (1.143)

Patrimônio líquido do consolidado 1.356.693

h) Conciliação entre o patrimônio líquido da controladora e do consolidado

15 Resultado não operacional (consolidado)

Compõe-se, principalmente, de resultado da baixa de ativo
imobilizado, principalmente vasilhames (2002 – refere-se,
substancialmente, à constituição de provisão para perda, no

montante de R$ 40.551, do investimento da controlada
Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio na Nordeste
Química S.A. – Norquisa).

2003 2002

Ultragaz Oxiteno Ultracargo Outros Consolidado Consolidado

Receita líquida eliminadas as transações com partes relacionadas 2.622.253 1.237.793 140.177 86 4.000.309 2.994.506

Lucro operacional antes das receitas (despesas)  

financeiras e equivalência patrimonial 113.179 206.935 24.707 6.762 351.583 365.538

LAJIDA (EBITDA) 208.237 243.172 40.023 7.021 498.453 487.341

Ativo total líquido de partes relacionadas 984.577 1.067.487 272.316 27.887 2.352.267 2.127.913

2003 2002

Ultragaz Oxiteno Ultracargo Outros Consolidado Consolidado

Lucro operacional 46.071 246.975 29.085 24.098 346.229 435.807

(-) Equivalência patrimonial (3.313) (48.279) (3.635) 3.333 (51.894) (41.760)

(+/-) Resultado financeiro 70.420 8.238 (744) (20.666) 57.248 (28.509)

( + ) Depreciação e amortização 95.059 36.238 15.317 256 146.870 121.803

LAJIDA (EBITDA) 208.237 243.172 40.023 7.021 498.453 487.341

16 Reconciliação do lajida (ebitda) – consolidado

O LAJIDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) é calculado pela Sociedade, conforme demonstrado a seguir:

17 Informações sobre segmento

A Sociedade tem três segmentos de negócios: gás, químico e
logística. O segmento de gás distribui GLP a consumidores
individuais, comerciais e industriais principalmente nas Regiões
Sul, Sudeste e Nordeste do país. O segmento de produtos
químicos produz principalmente óxido de eteno, etilenoglicóis,
etanolaminas e eterglicóis. O segmento de logística opera

transporte e armazenagem, principalmente nas Regiões
Sudeste e Nordeste do país. Os segmentos apresentados nas
demonstrações financeiras são unidades de negócio estratégicas
que oferecem produtos e serviços distintos. As vendas entre
segmentos são feitas a preços semelhantes àqueles que
poderiam ser praticados pela vendedora em vendas externas.

As principais informações financeiras sobre cada um dos segmentos da Sociedade podem ser assim demonstradas:
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Os principais fatores de riscos a que a Sociedade e suas
controladas estão expostas refletem aspectos estratégico-
operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégi-
co-operacionais (tais como, entre outros, o comportamento
de demanda, concorrência, inovação tecnológica e mudanças
relevantes na estrutura da indústria) são endereçados pelo
modelo de gestão da Sociedade. Os riscos econômico-financeiros
refletem, principalmente, a inadimplência de clientes,
comportamento de variáveis macroeconômicas como taxas
de câmbio e de juros, bem como as características dos
instrumentos financeiros que a Sociedade utiliza. Esses
riscos são administrados por meio de políticas de controle,
estratégias específicas e determinação de limites, como segue:

• Inadimplência de clientes – Tais riscos são administrados
por normas específicas de aceitação de clientes e análise
de crédito, além de serem mitigados pela diversificação de
vendas. As controladas Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio
e Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio mantiveram,
em 31 de dezembro, R$ 3.522 (2002 – R$ 6.833) e as controladas
da Ultragaz Participações Ltda. mantiveram R$ 17.367 (2002
– R$ 8.251) de provisão para perda potencial em suas
contas e seus ativos a receber. O aumento da provisão da
Companhia Ultragaz S.A. advém, substancialmente, das
provisões contábeis já existentes na atividade de GLP da
Shell, adquirida em 8 de agosto de 2003.

18 Riscos e instrumentos financeiros (consolidado)

• Taxas de juros – A Sociedade e suas controladas adotam
políticas conservadoras de captação e aplicação de
recursos financeiros e de minimização do custo de capital.
As aplicações f inanceiras da Sociedade e de suas
controladas são basicamente mantidas em operações
vinculadas aos juros dos Certificados de Depósitos
Interbancários – CDIs, conforme apontado na nota
explicativa nº 4. Uma parcela dos ativos financeiros é
destinada a “hedge” cambial, conforme demonstrado a
seguir. As captações são oriundas de financiamentos do
BNDES e captações em moeda estrangeira, conforme
divulgado na nota explicativa nº 13.

• Taxa de câmbio – As controladas da Sociedade utilizam
instrumentos de “swap” (principalmente US$ para CDI)
disponíveis no mercado financeiro para cobrir seus ativos
e passivos em moeda estrangeira, com o objetivo de
reduzir os efeitos da variação cambial em seus resultados.
Tais “swaps” possuem montantes, prazos e índices equiva-
lentes aos dos ativos e passivos em moeda estrangeira aos
quais se encontram vinculados. Estão demonstrados a seguir
os ativos e passivos em moeda estrangeira, convertidos
para reais em 31 de dezembro de 2003:

Valor contábil

Ativos:

Investimentos em moeda estrangeira e “swaps” 395.361

Disponibilidades e aplicações financeiras no exterior 77.589

Contas a receber de clientes no exterior, líquidas de adiantamentos de contrato de exportação 27.979

Total 500.929

Passivos:

Financiamentos em moeda estrangeira 438.685

Contas a pagar decorrentes de importações 9.988

Total 448.673

Posição líquida ativa 52.256

Dadas as características de seus instrumentos financeiros,
a Administração da Sociedade e de suas controladas
entende que os valores líquidos de mercado se aproximam
dos valores contábeis desses instrumentos financeiros. A
variação cambial referente a disponibilidades, investimentos
e aplicações financeiras das controladas no exterior foi
registrada como despesa financeira na demonstração do

resultado do exercício de 2003, no montante de R$ 24.251
(2002 – receita financeira no montante de R$ 44.087). Os
demais instrumentos financeiros ativos e passivos constantes
das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2003
foram determinados de acordo com os critérios e as práticas
contábeis divulgados nas notas explicativas específicas.



O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Petroquímicas,
ao qual são filiados os empregados da controlada Oxiteno
Nordeste S.A. – Indústria e Comércio, ajuizou, em 1990, ação
contra a controlada, pleiteando o cumprimento de reajustes
estabelecidos em convenção coletiva de trabalho, em
detrimento às políticas salariais efetivamente praticadas.
Na mesma época, o Sindicato Patronal suscitou dissídio
coletivo para interpretação e esclarecimento da cláusula
quarta da convenção. Com base na opinião de seus assessores
jurídicos, que analisaram a última decisão do Supremo
Tribunal  Federal  – STF no dissídio colet ivo e a posição
da ação individual da controlada, a Administração da
controlada não julgou necessário constituir provisão em
31 de dezembro de 2003.

A controlada Companhia Ultragaz S.A. é ré em processos
judiciais relativos a perdas e danos causados por explosão,
em 1996, em um shopping center localizado na cidade de
Osasco – SP. Tais processos envolvem: (i) processos individuais
movidos por vítimas da explosão pleiteando ressarcimento
por perda de benefício econômico e danos morais; ( i i)
solicitação de ressarcimento de despesas da administradora
do shopping center e sua seguradora; e (iii) ação coletiva
pleiteando indenização de danos materiais e morais de
todas as vítimas lesionadas e falecidas. A controlada
acredita ter produzido provas de que os dutos de gás
defeituosos do shopping center causaram o acidente e que
as instalações de armazenamento de GLP da Ultragaz no
local  não contr ibuíram para a  explosão,  e  todas as
ações julgadas até o momento lhe foram favoráveis.
Adicionalmente, a Ultragaz também acredita que sua cobertura
de seguro seja suficiente para cobrir o valor global de todos
os pleitos opostos.

19 Contingências e compromissos (consolidado)

a) Processos cíveis, fiscais e trabalhistas

A Sociedade e  suas  contro ladas obt iveram medidas
liminares para recolher as contribuições ao Programa de
Integração Social – PIS e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS sem as
alterações introduzidas pela Lei nº 9.718/98 em sua versão
original. O questionamento refere-se à incidência dessas
c o n t r i b u i ç õ e s  s o b r e  o u t r a s  r e c e i t a s .  O s  m o n t a n t e s
que deixaram de ser recolhidos foram registrados nas
demonstrações financeiras da Sociedade e de suas controladas,
totalizando R$ 30.498 (2002 – R$ 24.119).

As principais discussões fiscais da Sociedade e de suas
controladas referem-se à tributação de PIS e COFINS
(conforme detalhado no parágrafo anterior) e à tributação de
lucros no exterior (conforme apontado na nota explicativa nº
9.a). As perdas potenciais dessas questões estão provisionadas
no realizável a longo prazo, respectivamente, como outros
impostos e contribuições e impostos de renda e contribuição
social diferidos.

A Sociedade e suas controladas possuem outros processos
administrativos e judiciais em andamento, cujas avaliações,
efetuadas por seus assessores jurídicos, são consideradas
como de risco baixo e/ou remoto, e cujas eventuais perdas
potenciais não foram provisionadas pela Sociedade e suas
controladas, com base nesses pareceres.

Embora não possa haver garantia de que a Sociedade obterá
decisão favorável em todos os casos, a Administração não
acredita que a posição final das contingências fiscais, cíveis
e trabalhistas não provisionadas terá um efeito relevante
sobre sua posição financeira ou resultados das operações.
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2003 2002

Depósitos Valor Depósitos Valor

judiciais provisionado judiciais provisionado

Contribuição social sobre o lucro líquido 31 2.917 - 2.917

Reclamações trabalhistas 7.433 914 4.493 1.536

PIS e COFINS sobre outras receitas 58 30.498 105 24.119

Outros 2.382 6.570 2.394 -

9.904 40.899 6.992 28.572

A controlada Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar possui
contratos com a CODEBA – Companhia Docas do Estado da
Bahia e com o Complexo Industrial Portuário Governador
Eraldo Gueiros, relacionados com suas instalações portuárias
em Aratu e Suape, respectivamente. Esses contratos
estabelecem uma movimentação mínima de carga de
1.000.000 de toneladas por ano em Aratu, até 2022, e de
250.000 toneladas por ano em Suape,  até 2027.  Se a
movimentação anual for menor que o mínimo exigido, a
controlada deverá pagar a diferença entre a movimentação
real e a mínima estabelecida nos contratos, com base nas
tarifas portuárias em vigor na data definida para pagamento.
Em 31 de dezembro de 2003, essas tarifas eram de R$ 3,67 e
R$ 3,44 por tonelada para Aratu e Suape, respectivamente. A
controlada tem cumprido os limites mínimos de movimentação
de carga desde o início dos contratos.

b) Contratos

A controlada Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio
possui contrato de fornecimento com a Braskem S.A., com
vencimento em 2012, que estabelece l imite mínimo de
consumo anual de eteno. O compromisso mínimo de compra e
a demanda real dos exercícios findos em 31 de dezembro de
2003 e de 2002, expressos em toneladas de eteno, estão a
seguir indicados. No caso de descumprimento do compromisso
mínimo de compra, a controlada obriga-se a pagar multa de
40% do preço corrente do eteno, na extensão da quantidade
não cumprida.

Os depósitos judiciais e as provisões contabilizados pela Sociedade e suas controladas são assim apresentados:

Compromisso anual de Demanda acumulada anual (real)*

compra mínima* 2003 2002

137.900 188.850 164.534

* Em toneladas



c) Cobertura de seguros em controladas

É política das controladas manter apólices de seguro em
montantes considerados suficientes para cobrir prejuízos causados
por eventuais sinistros em seu patrimônio, bem como por
reparações em que sejam civilmente responsáveis e por danos
involuntários, materiais e/ou corporais causados a terceiros
decorrentes de suas operações industriais e comerciais,
considerando a natureza de suas atividades e a orientação de
seus consultores de seguros.

20 Plano de ações (consolidado)

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 26 de
novembro de 2003, foi aprovado plano de benefícios dos
administradores da Sociedade e de suas controladas, que
prevê: (i) a outorga inicial de usufruto sobre ações de emissão
da Sociedade mantidas em tesouraria pelas controladas nas
quais os administradores beneficiados estão registrados; e
(ii) a transferência da nua propriedade das ações após
decorridos dez anos da concessão inicial condicionada à
não-interrupção do vínculo entre o administrador beneficiado
e a Sociedade e suas controladas. O valor total concedido a
executivos em 2003, incluindo encargos tributários, foi de
R$ 4.960. Tal valor será amortizado pelo prazo de dez anos,
tendo sido a amortização relativa a 2003, no valor de R$ 42,
registrada como despesa operacional do exercício.

21 Benefícios a empregados e plano de previdência 
privada (consolidado)

A Sociedade e suas controladas oferecem a seus empregados
benefícios como seguro de vida, assistência médica e plano de
aposentadoria. Adicionalmente, são oferecidos financiamentos
para aquisição de veículos e computadores pessoais a empre-
gados de determinadas controladas. A contabilização desses
benefícios obedece ao regime de competência e a concessão
destes cessa ao término do vínculo empregatício.

Em agosto de 2001, a Sociedade e suas controladas passaram a
oferecer um plano de previdência privada na modalidade de
contribuição definida a seus empregados. A adoção desse
plano, administrado pela Ultraprev – Associação de Previdência
Complementar, foi aprovado em Reunião do Conselho de
Administração da Sociedade realizada em 15 de fevereiro de

2001. Nos termos do plano, a contribuição básica de cada
empregado participante é calculada por meio da multiplicação
de um percentual – que varia entre 0% e 11% e é anualmente
definido pelo participante – pelo salário deste. As sociedades
patrocinadoras contribuem, em nome do participante, com um
valor idêntico ao da contribuição básica deste. À medida que os
participantes se aposentam, eles optam entre receber
mensalmente: (i) um percentual que varia entre 0,5% e 1,0%,
sobre o fundo acumulado em seu nome na Ultraprev, ou (ii) um
valor fixo mensal que esgotará o fundo acumulado em nome do
participante em um prazo que varia entre 5 e 25 anos.
Assim sendo, a Sociedade e suas controladas não assumem
responsabilidade por garantir níveis de valores e prazos de
recebimento de aposentadoria aos participantes que venham a
se aposentar pelo plano. Em 2003 a Sociedade e suas controladas
contribuíram com R$ 3.355 à Ultraprev, valor contabilizado como
despesa no resultado do exercício. O total de empregados
vinculados ao plano em 31 de dezembro de 2003 atingiu 5.115
participantes ativos, não havendo ainda participantes aposentados.

Adicionalmente, a Ultraprev possuía 2 participantes ativos e 34
ex-funcionários recebendo benefícios definidos, conforme as
regras de plano anterior. Considerando que o valor justo de
mercado dos ativos do plano supera amplamente o valor atuarial
presente das obrigações acumuladas de benefícios, as
patrocinadoras não vêm efetuando contribuições ao plano
para fins desses 36 participantes. Por outro lado, as patroci-
nadoras não acreditam que será possível recuperar qualquer
valor do plano, com base na legislação aplicável às entidades
fechadas de previdência privada. Como resultado, nenhum
ativo ou passivo relativo à Ultraprev foi reconhecido nas
demonstrações financeiras das patrocinadoras referentes a
esses participantes.

22 Evento subseqüente

Em janeiro de 2004, a controlada LPG International Inc. emitiu
Eurobônus no montante de US$ 60 milhões com vencimento
em junho de 2005 e encargo financeiro de 3,5% a.a. Os recursos
captados na emissão foram utilizados para liquidação de
empréstimos, conforme comentado na nota explicativa nº 13.
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Independent Auditors’ Report

To the Stockholders and Management of Ultrapar Participações S.A.
São Paulo – SP

1 We have audited the accompanying balance sheets, Company and Consolidated, of Ultrapar Participações S.A. and
subsidiaries (“Companies”) as of December 31, 2003 and 2002, and the related statements of income, changes in
stockholders’ equity (Company), and changes in financial position for the years then ended, all expressed in Brazilian reais
and prepared under the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is to express an opinion on these
financial statements.

2 Our audits were conducted in accordance with auditing standards in Brazil and comprised: (a) planning of the work, taking
into consideration the significance of the balances, volume of transactions, and the accounting and internal control systems
of the Companies; (b) checking, on a test basis, the evidence and records that support the amounts and accounting
information disclosed; and (c) evaluating the significant accounting practices and estimates adopted by Company’s
management, as well as the presentation of the financial statements taken as a whole.

3 In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial positions,
Company and Consolidated, of Ultrapar Participações S.A. and subsidiaries as of December 31, 2003 and 2002, and the results
of their operations, the changes in stockholders’ equity (Company) and the changes in their financial positions for the years
then ended in conformity with Brazilian accounting practices.

4 The accompanying financial statements have been translated into English for the convenience of readers outside Brazil.

São Paulo, January 30, 2004

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Altair Tadeu Rossato

Auditores Independentes Engagement Partner

CRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 182515/O-5



Company Consolidated

Assets 2003 2002 2003 2002

Current assets

Cash and banks 248 60 46,743 53,569

Temporary cash investments 23,383 78,984 507,347 584,370

Trade accounts receivable - - 322,323 278,012

Inventories - - 137,708 106,250

Recoverable taxes 13,301 13,744 115,512 115,060

Dividends receivable 43,094 55,605 621 105

Other 3,628 9 31,641 46,332

Prepaid expenses - - 2,835 3,197

83,654 148,402 1,164,730 1,186,895

Noncurrent assets

Related companies 51,611 46,694 2,759 2,603

Deferred income and social contribution taxes 2,576 2,033 61,367 33,257

Escrow deposits - - 9,904 6,992

Other - - 9,172 4,530

54,187 48,727 83,202 47,382

Permanent assets

Investments:

Subsidiary and affiliated companies 1,690,492 1,503,418 5,721 7,128

Other 347 337 27,396 25,908

Property, plant and equipment - - 968,555 779,467

Deferred charges - - 102,663 81,133

1,690,839 1,503,755 1,104,335 893,636

Total 1,828,680 1,700,884 2,352,267 2,127,913

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Ultrapar Participações S.A. and Subsidiaries
Balance sheets as of december 31, 2003 and 2002

(in thousands of Brazilian reais – R$)
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Company Consolidated

Liabilities 2003 2002 2003 2002

Current liabilities

Financing - - 325,877 219,827

Suppliers 51 58 90,281 104,436

Payroll and related charges 412 280 74,741 64,379

Taxes 34 29 12,770 9,952

Dividends payable 39,028 45,012 41,736 48,953

Income and social contribution taxes 60 - 6,581 1,920

Other - 121 25,119 18,763

39,585 45,500 577,105 468,230

Long-term liabilities

Financing - - 306,269 363,639

Related companies 421,633 458,597 8,989 10,217

Deferred income and social contribution taxes - - 28,696 34,791

Other taxes 7,173 5,703 39,985 27,036

Other - - 2,319 1,966

428,806 464,300 386,258 437,649

Minority interest - - 32,211 30,950

Stockholders’ equity

Capital 663,952 663,952 663,952 663,952

Capital reserve 1,152 - 9 -

Revaluation reserve 17,787 26,036 17,787 26,036

Profit reserves 677,495 501,494 677,495 501,494

Treasury shares (97) (398) (2,550) (398)

1,360,289 1,191,084 1,356,693 1,191,084

Total minority interest and stockholders’ equity - - 1,388,904 1,222,034

Total 1,828,680 1,700,884 2,352,267 2,127,913

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Ultrapar Participações S.A. and Subsidiaries
Balance sheets as of december 31, 2003 and 2002

(in thousands of Brazilian reais – R$)



Ultrapar Participações S.A. and Subsidiaries
Statements of income for the years ended december 31, 2003 and 2002

(in thousands of Brazilian reais – R$)

Company Consolidated

2003 2002 2003 2002

Gross sales and services - - 4,603,778 3,795,322

Taxes on sales and services - - (248,143) (219,924)

Rebates, discounts and returns - - (355,326) (580,892)

Net sales and services - - 4,000,309 2,994,506

Cost of sales and services - - (3,196,445) (2,247,128)

Gross profit - - 803,864 747,378

Equity in subsidiary and affiliated companies 236,811 214,405 51,894 41,760

Operating (expenses) income

Selling - - (163,665) (130,190)

General and administrative (112) (240) (188,610) (165,550)

Management compensation (518) (295) (5,183) (4,704)

Depreciation and amortization - - (101,390) (81,824)

Other operating income, net 440 361 6,567 428

Operating income before financial items 236,621 214,231 403,477 407,298

Financial income (expenses), net 15,225 16,916 (22,167) 61,395

CPMF/IOF/PIS/COFINS taxes on financial activities (588) (1,887) (35,081) (32,886)

Operating income 251,258 229,260 346,229 435,807

Nonoperating (expenses) income, net (3) (143) 1,007 (44,067)

Income before income and social contribution taxes 251,255 229,117 347,236 391,740

Income and social contribution taxes

Current (5,419) (7,260) (112,953) (110,067)

Deferred 543 443 15,730 (4,843)

(4,876) (6,817) (97,223) (114,910)

Income before minority interest 246,379 222,300 250,013 276,830

Minority interest - - (3,634) (54,530)

Net income 246,379 222,300 246,379 222,300

Net earnings per thousand shares (based on annual weighted average) – R$ 3.54 3.62

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Ultrapar Participações S.A. and Subsidiaries
Statements of changes in stockholders’ equity for the years ended december 31, 2003 and 2002

(in thousands of Brazilian reais – R$)

Revaluation
reserve of
subsidiary Profit reserves

Capital and affiliated Retention Realizable Retained Treasury
Capital reserve companies Legal of profits profits earnings shares Total

Balances at december 31, 2001 433,857 - 25,862 17,431 322,743 - - - 799,893
Capital increase due to merger 230,095 - - - - - - - 230,095
Acquisition of treasury shares - - - - - - - (398) (398)
Revaluation due to merger - - 5,139 - - - - - 5,139
Realization of revaluation reserve - - (5,084) - - - 4,384 - (700)
Income and social contribution taxes 

on realization of revaluation reserves
of subsidiaries - - 119 - - - (364) - (245)

Net income - - - - - - 222,300 - 222,300
Appropriation of net income:

Legal reserve - - - 11,115 - - (11,115) - -
Interim dividends (R$ 0,367112 and

R$ 0,403823 per thousand common
and preferred shares, respectively) - - - - - - (20,000) - (20,000)

Proposed dividends payable
(R$ 0,629268 and R$ 0,692195 per

thousand common and preferred
shares, respectively) - - - - - - (45,000) - (45,000)

Realizable profits reserve - - - - - 40,593 (40,593) - -
Reserve for retention of profits - - - - 109,612 - (109,612) - -

Balances at december 31, 2002 663,952 - 26,036 28,546 432,355 40,593 - (398) 1,191,084
Acquisition of treasury shares - - - - - - - (2,173) (2,173)
Sale of treasury shares - 1,152 - - - - - 2,474 3,626
Realization of revaluation reserve - - (8,249) - - - 1,733 - (6,516)
Income and social contribution

taxes on realization of revaluation
reserves of subsidiaries - - - - - - (111) - (111)

Realization of profit reserve - - - - - (40,593) 40,593 - -
Net income - - - - - - 246,379 - 246,379
Appropriation of net income:

Legal reserve - - - 12,319 - - (12,319) - -
Interim dividends (R$ 0,461996 and

R$ 0,508195 per thousand common
and preferred shares, respectively) - - - - - - (33,000) - (33,000)

Proposed dividends payable
(R$ 0,545231 and R$ 0,599754

per thousand common and
preferred shares, respectively) - - - - - - (39,000) - (39,000)

Realizable profits reserve - - - - - 85,622 (85,622) - -
Reserve for retention of profits - - - - 118,653 - (118,653) - -

Balances at december 31, 2003 663,952 1,152 17,787 40,865 551,008 85,622 - (97) 1,360,289

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.



Ultrapar Participações S.A. and Subsidiaries
Statements of changes in financial position for the years ended december 31, 2003 and 2002

(in thousands of Brazilian reais – R$)

Company Consolidated
2003 2002 2003 2002

Sources of funds
Operations:

Net income 246,379 222,300 246,379 222,300
Items not affecting working capital:

Equity in subsidiary and affiliated companies (236,811) (214,405) (51,894) (41,760)
Depreciation and amortization - - 145,437 121,809
Tax incentives - - 52,409 43,467
Long-term interest and monetary variations 975 686 (30,264) 98,285
Deferred income and social contribution taxes (543) (443) (15,730) 4,843
Minority interest - - 3,634 54,530
Net book value of permanent assets written off 3 - 22,208 29,931
Other long-term taxes 512 651 3,924 8,568
Gain on change in ownership percentage - - - (3,660)
Amortization of goodwill and negative goodwill on investments - (4) 2,754 (352)
Provision (reversal of provision) for losses on permanent assets 3 - (440) 40,551

10,518 8,785 378,417 578,512
From stockholders:

Disposal of treasury shares 3,626 - 30 -
Third parties:

Increase in long-term liabilities - 383,757 2,837 -
Decrease in noncurrent assets - 50,504 - 631
Proposed dividends and interest on capital (gross) 43,094 56,430 - 430
Working capital from merger - 50 - 50
Long-term financing - - 258,645 68,748

43,094 490,741 261,482 69,859
Total sources of funds 57,238 499,526 639,929 648,371
Uses of funds
Permanent assets:

Investments - 387,160 1,695 -
Property, plant and equipment - - 299,533 171,543
Deferred charges - - 87,158 51,265

- 387,160 388,386 222,808
Dividends and interest on capital 72,000 65,000 72,865 76,252
Transfer from long-term to current liabilities - - 280,432 85,965
Decrease in long-term liabilities 36,981 - - 51,233
Increase in noncurrent assets 4,917 - 26,004 -
Acquisition of treasury shares 2,173 398 2,173 398
Acquisition of shares from minority stockholders - - - 212,594
Taxes on realization of revaluation reserve - - 254 758
Decrease in minority interest - - 855 966

44,071 398 309,718 351,914
Total uses of funds 116,071 452,558 770,969 650,974
Increase (decrease) in working capital (58,833) 46,968 (131,040) (2,603)
Represented by
Current assets:

At end of year 83,654 148,402 1,164,730 1,186,895
At beginning of year 148,402 78,204 1,186,895 1,045,186

(64,748) 70,198 (22,165) 141,709
Current liabilities:

At end of year 39,585 45,500 577,105 468,230
At beginning of year 45,500 22,270 468,230 323,918

(5,915) 23,230 108,875 144,312
Increase (decrease) in working capital (58,833) 46,968 (131,040) (2,603)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.



Relatório Anual    Annual Report 100 | 101

Ultrapar Participações S.A. and
Subsidiaries
Notes to the financial statements for the years ended
december 31, 2003 and 2002

(in thousands of Brazilian reais – R$)

1 Operations

The Company invests in commercial and industrial activities,
including subscription or purchase of shares of other companies
with similar activities.

Through its subsidiaries, the Company is engaged in the
distribution of liquefied petroleum gas – LPG (Ultragaz),
production and sale of chemical and petrochemical products
(Oxiteno), and logistics services for chemical products and
fuel (Ultracargo).

2. Presentation of financial statements and 
significant accounting practices

The accounting practices adopted to record transactions and
prepare the financial statements are those established by
accounting practices adopted in Brazil and by the Brazilian
Securities Commission (CVM).

a) Determination of net income

Determined on the accrual basis of accounting.

b) Current and noncurrent assets

Temporary cash investments are stated at cost, plus accrued
income (on a “pro rata temporis” basis), which approximate
market value.

The allowance for doubtful accounts is based on estimated
losses and is considered by management to be sufficient to
cover potential losses on the realization of accounts receivable.

Inventories are stated at the average cost of acquisition or
production, or at market or net realizable value, whichever is lower.

Other assets are stated at the lower of cost or probable
realizable values, including, when applicable, accrued
income and monetary variations or net of allowances for
potential losses.

c) Permanent assets

Stated at cost monetarily restated through December 31,
1995, and in nominal amounts from that date, combined with
the following aspects:

• Significant investments in subsidiary and affiliated
companies are recorded under the equity method, as
shown in Note 10.

• Property, plant and equipment include revaluation write-ups
based on appraisal reports issued by independent appraisers.

• Depreciation is calculated on the straight-line basis at the
annual rates described in Note 11, based on the economic
useful lives of the assets.

• Deferred charges mainly comprise costs incurred in the
implementation of projects to instal l  equipment at
customers’ facilities, projects to modernize systems,
and goodwill on acquisition of subsidiaries, as mentioned
in Note 12.

d) Current and long-term liabilities

Stated at known or estimated amounts including, when
applicable, accrued charges and monetary variations. The
provision for income tax includes tax incentives, when
applicable. Deferred income and social contribution taxes on
temporary differences are recorded as set forth by CVM
Resolution No. 273/98.

e) Basis for translation of the financial statements of
foreign subsidiaries

The financial statements of foreign subsidiaries are
translated into Brazilian reais at the prevailing exchange
rate. The criteria for preparation of the financial statements
have been changed to conform to accounting practices
adopted in Brazil.

f) Certain balances have been reclassified for better
comparison of the financial statements.



Ownership %

2003 2002

Direct Indirect Direct Indirect

Ultragaz Participações Ltda. 100 - 100 -

Companhia Ultragaz S.A. - 86 - 86

SPGás Distribuidora de Gás S.A. - 86 - -

Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. - 100 - 100

Utingás Armazenadora S.A. - 56 - 56

LPG International Inc. - 100 - 100

Ultracargo – Operações Logísticas e Participações Ltda. 100 - 100 -

Melamina Ultra S.A. Indústria Química - 93 - 93

Transultra – Armazenamento e Transporte Especializado Ltda. - 100 - 100

Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar - 99 - 99

Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio 100 - 100 -

Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio - 99 - 99

Barrington S.L. - 100 - -

Canamex Químicos S.A. de C.V. - 100 - -

Oxiteno International Co. - 100 - 100

Oxiteno Overseas Co. - 100 - 100

Imaven Imóveis e Agropecuária Ltda. 100 - 100 -

3 Consolidation principles

The consolidated financial statements were prepared in
accordance with the basic consolidation principles established
by accounting practices adopted in Brazil and by the

Brazilian Securities Commission (CVM) and include the
following direct and indirect subsidiaries:

Intercompany investments, asset and liability balances,
income and expenses, as well as the effects arising from
significant intercompany transactions, were eliminated.
Minority interest in subsidiary companies is presented
separately in the financial statements.

In 2002, the Company undertook a corporate reorganization,
disclosed in a relevant fact published on October 15, 2002,
and approved at the Extraordinary Stockholders’ Meeting of
October 30, 2002. This reorganization was primarily aimed at:

(i) streamlining the corporate structure of subsidiaries and
affiliated companies,

(ii) cost rationalization, and (iii) concentration of capital
market liquidity in one company.

The corporate reorganization was based on the balance
sheets of June 30, 2002. As a consequence, the Company had
full participation in the results of Ultragaz Participações Ltda.
and Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio from July 1, 2002.

On August 8, 2003, the Company acquired, through the
subsidiary Companhia Ultragaz S.A., the LPG distribution
business of Shell in Brazil (SPGás Distribuidora de Gás S.A.).
The disbursement for this acquisition was R$ 170,566,

involving 100% of the company’s shares, without assumption
of any debt. The financial statements for 2003 contain the
balances and values of this operation since its acquisition in
August 2003. The goodwill of R$ 24,427 on this operation is
based on the expected future profitability, and shall be
amortized over a period of five years beginning August 2003.

On December 4, 2003, the Company acquired, through the
subsidiary Barrington S.L., the chemicals business of the
Berci Group in Mexico (Canamex Químicos S.A. de C.V.). The
disbursement for this acquisition was US$ 10,250, without
assumption of any debt. The financial statements for 2003
contain the balances and values of this operation since its
acquisition in December 2003.

On December 31,  2003,  the Company merged the
subsidiaries Ultratecno Participações Ltda. into Ultragaz
Participações Ltda., Ultracargo Participações Ltda. into
Oleoquímica do Nordeste Ltda.,  and Oleoquímica do
Nordeste Ltda. into Ultracargo – Operações Logísticas e
Participações Ltda. (new name of Ultraquímica
Participações Ltda.), in order to reduce costs.
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Company Consolidated 

2003 2002 2003 2002

Fixed-income securities and funds 23,383 78,984 489,490 417,879

Foreign investments (a) - - 73,631 127,019

Net result of swap operations (b) - - (55,774) 39,472

23,383 78,984 507,347 584,370

5 Accounts receivable (consolidated)

2003 2002

Local customers 299,805 251,246

Foreign customers 71,371 81,373

(-) Advances on foreign exchange contracts (31,546) (43,400)

(-) Allowance for doubtful accounts (17,307) (11,207)

322,323 278,012

2003 2002

Finished products 78,403 67,565

Liquefied petroleum gas (LPG) 22,736 7,908

Raw material 25,438 20,070

Consumption materials and cylinders for resale 11,131 10,707

137,708 106,250

Company Consolidated

2003 2002 2003 2002

Income and social contribution taxes 13,260 13,744 64,244 68,288

ICMS - - 40,736 42,561

IPI - - 2,845 1,876

Other 41 - 7,687 2,335

13,301 13,744 115,512 115,060

7 Recoverable taxes

Represented, substantially, by credit balances of ICMS
( S t a t e  VAT ) ,  I P I  ( F e d e r a l  VAT ) ,  a n d  p r e p a i d  i n c o m e

4 Temporary cash investments

These investments, contracted with leading banks, are
substantially comprised of fixed-income securities and funds
linked to the interbank deposit certificates (CDI) rate and of

currency swaps, which are stated at cost plus accrued
income (on a “pro rata temporis” basis).

and social contribution taxes, for offset against future
taxes payable.

(a) Investments made by the indirect subsidiary Oxiteno Overseas Co., mainly in fixed-income securities, money market funds, investment grade
U.S. corporate securities, and Brazilian corporate securities.

(b) Accumulated gain or loss on swap positions (see Note 18).

6 Inventories (consolidated)



Company          Consolidated    
Trade Financial

Loans         Loans accounts Transactions income
Assets Liabilities Assets Liabilities Receivable Payable Sales Purchases (expense)

Ultracargo – Operações
Logísticas e Participações Ltda. - 364,709 - - - - - - -

Oxiteno Nordeste S.A. –
Indústria e Comércio - 33,000 - - - - - - -

Serma Associação dos
Usuários de Equipamentos

de Processamentos de
Dados Serviços Correlatos 66 613 1,171 613 - 774 - - -

Petroquímica União S.A. - - - - - 3,536 - 93,741 -
Oxicap Indústria de Gases Ltda. - - 206 - - 608 2 6,547 -
Agip do Brasil S.A. - - - - 29 - 2,648 - -
Companhia Ultragaz S.A. 51,545 10 - - - - - - -
Química da Bahia Indústria

e Comércio S.A. - - - 7,248 - - - - (757)
Imaven Imóveis e Agropecuária Ltda. - 22,658 - - - - - - -
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras - - - - - 1,302 42 1,818,654 -
Copagaz Distribuidora de Gás S.A. - - - - 13 - 330 - -
Braskem S.A. - - - - - 4,124 53,306 403,423 -
Supergasbras Distribuidora

de Gás S.A. - - - - 3 - 914 - -
Cia. Termelétrica do

Planalto Paulista – TPP - - 1,257 - - - - - 173
Plenogás – Distribuidora de Gás S.A. - - - 871 - - - - -
Other related companies - 643 125 257 15 427 584 1,455 -
Total as of December 31, 2003 51,611 421,633 2,759 8,989 60 10,771 57,826 2,323,820 (584)
Total as of December 31, 2002 46,694 458,597 2,603 10,217 457 31,896 46,931 1,678,700 (374)

8 Related Companies

The loan balances with Química da Bahia Indústria e
Comércio S.A. and Cia. Termelétrica do Planalto Paulista –
TPP are indexed based on the Brazilian long-term interest
rate (TJLP). The other loans do not have financial charges.
Transactions refer principally to purchases of raw material,
other materials and storage services, carried out at usual
market prices and conditions.

The loan agreement with Ultracargo – Operações Logísticas
e Participações Ltda. (new name of Ultraquímica Participações
Ltda.) results from the sale of shares issued by Oxiteno S.A. –
Indústria e Comércio to the Company, intended to avoid the
reciprocal shareholdings related to the corporate reorganization
mentioned in Note 3.
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9 Income and social contribution taxes

a) Deferred income and social contribution taxes

The Company and its subsidiaries recognize tax assets and liabilities
which do not expire, arising from tax loss carryforwards,
temporary add-backs, revaluation of property, plant and
equipment, and others. The tax credits are substantiated by

continued operating profitability. Management expects to
realize these tax credits over a maximum period of three
years. Deferred income and social contribution taxes are
presented in the following principal categories:

b) Reconciliation of income and social contribution taxes in the statement of income

Income and social contribution taxes are reconciled to official tax rates as follows:

c) Tax exemption

The following indirect subsidiaries have partial or total exemption from income tax in connection with a government program
for the development of the Northeast Region of Brazil, as follows:

Exemption Expiration
Subsidiary Bases % date
Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio Camaçari plant 100 2006
Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. Mataripe base (*) 100 2003

Juazeiro base 100 2004
Suape base 100 2007
Ilhéus base 25 2008
Aracaju base 25 2008

Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar Aratu Terminal (*) 100 2003
Suape Terminal (storage of acetic acid and butadiene byproducts) 100 2005

(*) In December 2003, requests were filed with Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE), the agency in charge of managing this
incentive program, seeking a 75% reduction in income tax until 2013 for these bases. Such requests are still pending approval by ADENE. In
case they are not approved, the income tax reduction of these bases will be 25% until 2008 and 12.5% from 2009 until 2013.

Company Consolidated
2003 2002 2003 2002

Income before taxes, equity in subsidiaries and associates and minority interest 14,444 14,712 295,342 349,980
Official tax rates – % 34.00 34.00 34.00 34.00
Income and social contribution taxes at official rates (4,911) (5,002) (100,416) (118,993)
Adjustments to the effective tax rate:

Operating provisions and nondeductible expenses/nontaxable revenues 35 31 2,363 (1,217)
Adjustments to estimated income - - 1,137 3,094
Interest on capital (received) paid - (1,870) - 157
Other - 24 (637) 1,328

Income and social contribution taxes before tax benefits (4,876) (6,817) (97,553) (115,631)
Tax benefits:

Workers’ meal program (PAT) - - 330 721
Income and social contribution taxes in the statement of income (4,876) (6,817) (97,223) (114,910)

Current (5,419) (7,260) (112,953) (110,067)
Deferred 543 443 15,730 (4,843)

Company Consolidated 
2003 2002 2003 2002

Noncurrent assets:
Deferred income and social contribution taxes on:

Accruals tax-deductible only when expenses are incurred 2,576 2,033 48,574 27,605
Income and social contribution tax loss carryforwards - - 12,793 5,652

2,576 2,033 61,367 33,257
Long-term liabilities:

Deferred income and social contribution taxes on:
Revaluation of property, plant and equipment - - 2,072 2,113
Income earned abroad - - 26,624 32,678

- - 28,696 34,791



Tax benefits from income tax reduction for activities eligible
for tax incentives were recorded in a specific capital reserve
account in stockholders’ equity by the subsidiaries benefited
from tax incentives. These benefits were recognized in
income by the Company through the equity pick-up, as shown
in Note 10.b).

The subsidiary Bahiana Distribuidora de Gás Ltda. has
requests under analysis by the Federal  Revenue
Authorities relating to Caucaia base, which, once approved,
would represent a reduction of 75% of income tax until
2012 for this base.

10 Investments

a) Subsidiaries of the Company

Ultracargo – Operações

Ultragaz Participações Logísticas e Participações Imaven Imóveis e Oxiteno S.A. – Indústria

Ltda. (*) Ltda. (*) Agropecuária Ltda. (*) e Comércio (*)

Number of shares or quotas held 4,336,062 2,461,346 27,733,974 35,102,127

Net equity – R$ 231,898 637,055 46,834 774,799

Net income for the year – R$ 27,683 6,770 4,848 181,447

2003 2002

Ultracargo –

Operações Imaven

Ultragaz Logísticas e Ultracargo Ultratecno Imóveis e Oxiteno S.A. –

Participações Participações  Participações Participações Agropecuária Indústria e 
Ltda. (*) Ltda. (*) Ltda. (*) Ltda. (*) Ltda. (*) Comércio (*) Subtotal Other Total Total

Changes in 
investments:

Balance at 
beginning of year 202,068 512,404 101,949 8,619 41,986 636,392 1,503,418 337 1,503,755 724,377

Provision for losses - - - - - - - (3) (3) -

Write-off - - - - - - - (3) (3) -

Income taxes on 
revaluation 

reserves in 
subsidiaries (45) - (66) - - - (111) - (111) (252)

Write-off of 
revaluation 

reserve (6,516) - - - - - (6,516) - (6,516) (700)

Dividends and 
interest (net) on 
capital receivable - - - - - (43,094) (43,094) - (43,094) (55,605)

Withholding tax on 
interest on capital - - - - - - - - - (825)

Purchase of shares - - - - - - - - - 387,160

Merger of shares (230,576) - - 230,576 - - - - - 191,568

Merger of companies 239,284 117,881 (117,369) (239,283) - - 513 (513) - 43,627

Equity pick-up 27,683 6,770 15,486 88 4,848 181,407 236,282 529 236,811 214,405

Balance at end 
of year 231,898 637,055 - - 46,834 774,705 1,690,492 347 1,690,839 1,503,755
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2003

Química da Bahia Indústria Oxicap Indústria 

e Comércio S.A. (**) de Gases Ltda. (**)

Number of shares or quotas held 3,174,501 125

Adjusted net equity – R$ 10,118 3,797

Net income for the year – R$ - 1,384

Ownership percentage – % 45.56 25.00

2003 2002

Química da Oxicap

Bahia Indústria Indústria de

e Comércio Gases

S.A. (**) Ltda. (**) Other Total Total

Changes in investments:

Balance at beginning of year 4,610 618 1,900 7,128 63,033

Write-off of revaluation reserve - - - - (2,664)

Dividends received - - - - (430)

Equity pick-up - 332 17 349 (1,097)

Write-offs - - (1,756) (1,756) (11,298)

Merger of companies - - - - 135

Allowance for loss - - - - (40,551)

Balance at end of year 4,610 950 161 5,721 7,128

(*) Financial statements audited or reviewed by our independent auditors.

(**) Financial statements audited by other independent auditors.

b) Affiliated companies (Consolidated)

The consolidated amount of equity pick-up in subsidiary and
affiliated companies presented in the statement of income
includes R$ 52,409 (2002 – R$ 43,467) of income tax
incentives arising substantially from operations in regions
eligible for such incentives.

In the consolidated financial statements, the investments of
subsidiary Oxiteno S.A – Indústria e Comércio in affiliated
companies Oxicap Indústria de Gases Ltda. and Química da Bahia
Indústria e Comércio S.A are carried under the equity method based
on their financial statements as of November 30, 2003.



2003 2002

Annual

depreciation Revalued Accumulated Net book Net book

rates – % cost depreciation value value

Land - 46,853 - 46,853 47,151

Buildings 4 to 5 356,787 (123,066) 233,721 211,239

Machinery and equipment 5 to 10 990,265 (478,515) 511,750 391,405

Vehicles 20 to 30 127,447 (86,118) 41,329 35,146

Furniture and fixtures 10 15,544 (5,431) 10,113 7,733

Construction in progress - 46,025 - 46,025 39,141

Imports in transit - 302 - 302 835

Other 10 to 30 117,603 (39,141) 78,462 46,817

1,700,826 (732,271) 968,555 779,467

Construction in progress refers mainly to construction of
Terminal Líquido de Santos – TLS and Terminal Intermodal de
Montes Claros, both owned by Tequimar, and renovations of
the industrial complexes of the other subsidiaries.

Other  re fers  to  computer  equ ipment  in  the  amount  o f
R$ 19,596 (2002 – R$ 13,200) ,  software in the amount of
R$ 29,901 (2002 – R$ 5,255), and commercial property rights,
mainly those described below:

• On July 11, 2002, the subsidiary Terminal Químico de Aratu
S.A. – Tequimar won the auction and signed the contract
for use of the site on which it operates the Aratu Terminal
for another 20 years, renewable for the same period. The
goodwill paid by Tequimar amounted to R$ 12,000, and will
be amortized over 40 years, equivalent to annual
amortization of R$ 300.

• Further, the subsidiary Terminal Químico de Aratu S.A. –
Tequimar has a lease contract of the adjacent area to
Santos harbor for 20 years beginning December 2002,

11 Property, plant and equipment (consolidated)

renewable for the same period, which allows it to build,
operate and explore the terminal, destined to the
reception, storage, movement and distribution of liquid
bulk. The price paid by Tequimar was R$ 3,803 and shall be
amortized over a period of five years, starting from the
beginning of its operation, expected for November 2004.

12. Deferred charges (consolidated)

Represented substantially by costs incurred in the
implementation of systems modernization projects R$ 3,203
(2002 – R$ 19,866), amortizable over five to ten years, and
expenditures for the installation of Ultrasystem equipment at
customers’ locations R$ 56,836 (2002 – R$ 58,044), to be
amortized over the periods of the LPG supply contracts with
these customers. Deferred charges also include the goodwill
from acquisition of SPGás Distribuidora de Gás S.A., as stated
in Note 3.
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Annual

Index/ interest

Description 2003 2002 Currency rate – % Maturity and amortization

Foreign currency:

International Finance Corporation – IFC - 17,736 US$ 9.38

Working capital loan 518 - Mex$ 1.40 28 days

Syndicated loan (*) 173,598 212,503 US$ 4.25 Semiannually until 2004

Financing for inventories and property additions 11,414 3,786 US$ From 7.30 Semiannually and annually
to 8.00 until 2004

Advances on foreign exchange contracts 24,896 73,883 US$ From 1.30 
to 5.31 Maximum of 58 days

National Bank for Economic and 
Social Development (BNDES) 23,177 28,863 UMBNDES (**) From 9.01 

to 10.91 Monthly until 2008

National Bank for Economic and  
Social Development (BNDES) – Exim - 17,849 US$ 5.25

Export prepayments, net of From 4.10 Monthly, semiannually and

linked operations 205,082 23,165 US$ to 6.85 annually until 2008

Subtotal 438,685 377,785

Local currency:

National Bank for Economic and 
Social Development (BNDES) 159,341 181,995 TJLP or IGP-M From 1.50 Monthly and semiannually

to 6.50 until 2008

FINAME 28,864 23,665 TJLP From 1.80 
to 4.00 Monthly until 2008

Onlending operations 5,256 - TJLP (2.00) Monthly until 2009

Other - 21 Various

Subtotal 193,461 205,681

Total financing 632,146 583,466

Current liabilities (325,877) (219,827)

Long-term liabilities 306,269 363,639

(*) On December 11, 2003, the subsidiary LPG International Inc. renegotiated the interest of 7.15% per year to 4.25% per year.

(**) UMBNDES = BNDES monetary unit. This is a “basket” of currencies representing the composition of BNDES’ debt. 76% of this “basket” 
is linked to the U.S. dollar.

2003 2002

2004 - 273,270

2005 160,770 43,145

2006 94,656 32,535

2007 34,599 12,920

2008 and thereafter 16,244 1,769

306,269 363,639

13 Financing (consolidated)

The long-term portion matures as follows:



Other loans are guaranteed either by the Company or by the
future flow of export.

The Company is responsible for sureties and guarantees
offered on behalf of its subsidiaries, amounting to R$ 571,406.

The subsidiaries issued guarantees to financial institutions
related to amounts owed to those institutions by certain of
their customers (vendor financing). In the event of payment of
such guarantees to those financial institutions, the
subsidiaries may recover the amount of such payment
directly from their customers through trade collection.
Maximum future payments related to these guarantees
amount to R$ 19,792 (R$ 7,100 in 2002), with maturities from 30
to 210 days. As of December 31, 2003, the Company has not
recorded any liability related to these guarantees.

In June 1997, the subsidiary Companhia Ultragaz S.A.
issued Eurobonds in the total amount of US$ 60 million,
maturing in 2005,  with put/cal l  options in 2002,  and
guaranteed by Ultrapar Participações S.A. and Ultragaz
Participações Ltda. In June 2002, the subsidiary LPG
International Inc. exercised the call  option for these
securities using funds from a loan in the same amount,
maturing in August 2004 and prepaid in January 2004 as
stated in Note 22.

The financing is collateralized by liens on property, plant
and equipment, shareholdings, and promissory notes and
guarantees provided by the Company and its subsidiaries,
as shown below:

2003 2002

Amount of borrowings secured by:

Property, plant and equipment 34,256 26,842

Shares of affiliated companies 17,128 18,164

Minority stockholders’ guarantees 17,642 42,249

69,026 87,255

14. Stockholders’ equity

a) Capital

The Company is a public corporation with shares traded on
the São Paulo and New York Stock Exchanges. Subscribed
and paid-up capital is represented by 69,691,268,828 shares
without par value, comprised of 51,264,621,778 common and
18,426,647,050 preferred shares.

On December 31, 2003, 4,823,058 thousand preferred shares
were outstanding in the U.S. market, in the form of American
Depositary Receipts – ADRs.

Preferred shares are nonconvertible into common shares and
nonvoting, and entitle their holders to minimum dividends at
least 10% higher than those attributable to common shares,
and priority in capital redemption, without premium, in the
event of liquidation of the Company.

b) Treasury shares

The Company was authorized to acquire its own shares at market
price, without capital reduction, to be held in treasury and
subsequent disposal, in accordance with the provisions set forth by
Brazilian Securities Commission (CVM) Instructions No. 10, of
February 14, 1980, and No. 268, of November 13, 1997.

In 2003, 87,900 thousand preferred shares were acquired at
the average cost of R$ 24.73, with a minimum cost of R$ 22.50
and a maximum cost of R$ 31.30 per thousand shares.

As of December 31, 2003, the consolidated financial
statements recorded 108,100 thousand preferred shares in
treasury, which were acquired at the average cost of R$ 23.79
per thousand shares.

The market price of shares issued by the Company on
December 31, 2003 on the São Paulo Stock Exchange
(BOVESPA) was R$ 37.29 per thousand shares.

c) Capital reserve

The capital reserve in the amount of R$ 1,152 reflects the
goodwill on disposal of shares issued by the Company to
be held in treasury in some of the Company’s subsidiaries,
at the price of R$ 34.87 per thousand shares. Executives of
these subsidiaries were given the usufruct of such shares,
as described in Note 20.
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d) Revaluation reserve

This reserve reflects the revaluation write-up of assets of
subsidiaries and affiliated companies and is realized based upon
depreciation, write-off or sale of revalued assets, including
the related tax effects.

In some cases, taxes on the revaluation reserve of certain
subsidiaries and affiliated companies are recognized only on
realization of this reserve since the revaluations occurred
prior to the publication of CVM Resolution No. 183/95. Deferred
tax charges on these reserves total R$ 7,641 (2002 – R$ 8,553).

e) Reserve for retention of profits

This reserve is supported by the investment program, in conformity
with article 196 of Brazilian corporate law and includes both
a portion of net income and realization of revaluation reserves.

f) Realizable profits reserve

This  reserve is  establ ished in  conformity  wi th  ar t ic le
197 of Brazilian corporate law, based on the equity in
subsidiaries and affiliated companies. The reserve realization
normally occurs on receipt of dividends, sale and write-off
of investments.

g) Dividends and appropriation of net income

According to the Company’s bylaws, the stockholders are
entitled to a minimum annual dividend of 50% of adjusted net
income, calculated under the terms of accounting practices
adopted in Brazil.

Proposed dividends as stated in the Company’s financial
statements, subject to approval at the Stockholders’ Annual
Meeting, are as follows:

2003

Net income 246,379

Legal reserve (12,319)

Retention of profits (117,031)

Realization of realizable profits reserve 40,593

Compulsory dividends 157,622

Recognition of realizable profits reserve (85,622)

Interim dividends (R$ 0.461996 and R$ 0.508195 
per thousand common and preferred shares, respectively) (33,000)

Proposed complementary dividends payable (R$ 0.545231 and R$ 0.599754 
per thousand common and preferred shares, respectively) (39,000)

-

Management proposes to retain the balance of net income in
the “Reserve for retention of profits” account, in order to

support the business expansion project established in its
investment plan.



The principal financial information about each of the Company’s reportable segments is as follows:

2003 2002

Ultragaz Oxiteno Ultracargo Other Consolidated Consolidated

Operating income 46,071 246,975 29,085 24,098 346,229 435,807

(-) Equity in subsidiaries and affiliated companies (3,313) (48,279) (3,635) 3,333 (51,894) (41,760)

(+/-) Financial income 70,420 8,238 (744) (20,666) 57,248 (28,509)

(+)  Depreciation and amortization 95,059 36,238 15,317 256 146,870 121,803

EBITDA 208,237 243,172 40,023 7,021 498,453 487,341

The EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) is calculated by the Company, as shown in the table below:

17 Segment information

The Company has three reportable segments: gas, chemical
and logistics. The gas segment distributes LPG to retail,
commercial and industrial consumers mainly in the South,
Southeast and Northeast areas of Brazil. The chemical
segment produces primarily ethylene oxide, ethylene glycols,
ethanolamines and glycol ethers. The logistics segment

operates storage and transportation, mainly in the Southeast
and Northeast areas of the country. Reportable segments are
strategic business units that offer different products and
services. Intersegment sales are transacted at prices
approximating those that the selling entity is able to obtain on
external sales.

2003 2002

Ultragaz Oxiteno Ultracargo Other Consolidated Consolidated

Net sales, net of related-party transactions 2,622,253 1,237,793 140,177 86 4,000,309 2,994,506

Operating income before financial income (expenses) and equity in 

subsidiaries and affiliated companies 113,179 206,935 24,707 6,762 351,583 365,538

EBITDA 208,237 243,172 40,023 7,021 498,453 487,341

Total assets, net of related parties 984,577 1,067,487 272,316 27,887 2,352,267 2,127,913

Stockholders’ equity – Company 1,360,289

Treasury shares held by subsidiaries, net of realization (2,453)

Capital reserve arising from sale of treasury shares to subsidiaries, net of realization (1,143)

Stockholders’ equity – Consolidated 1,356,693

h) Reconciliation of stockholders’ equity – Company and Consolidated

15 Nonoperating (expenses) income, net (consolidated)

Refers principally to the result on sales of permanent assets,
especially cylinders (2002 – refers principally to the

recognition of provision for loss, in the amount R$ 40,551, of
the investment of Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e
Comércio in Nordeste Química S.A. – Norquisa).

16 Reconciliation of ebitda (consolidated)
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The main risk factors to which the Company and its
subsidiaries are exposed reflect strategic-operating and
economic-f inancial  aspects.  Strategic-operating r isks
(such as demand behavior, competition, technological
innovation, and significant structural changes in industry,
among others) are addressed by the Company’s
management model.  Economic-f inancial  r isks mainly
reflect customer default, macroeconomic variables such
as exchange and interest rates,  as well  as the
characteristics of the financial instruments used by the
Company. These risks are managed through control
policies, specific strategies and the determination of
limits, as follows:

• Customer default – These risks are managed by specific
policies for accepting customers and credit analysis
and are mitigated by diversification of sales. Oxiteno
S.A. – Indústria e Comércio and Oxiteno Nordeste S.A. –
Indústria e Comércio held R$ 3,522 (2002 – R$ 6,833)
and Ultragaz Participações S.A. held R$ 17,367 (2002 –
R$ 8,251) of  al lowances for potential  losses on
receivables as of December 31, 2003. The increase in
the accrual of Companhia Ultragaz S.A. is composed
substantially of accruals already existing in Shell’s LPG
business, acquired on August 8, 2003.

18 Risks and financial instruments (consolidated)

• Interest rates – The Company and its subsidiaries adopt
conservative policies to obtain and invest funds and to
minimize the cost of  capital .  The temporary cash
investments of the Company and its subsidiaries are
comprised substantial ly of  transactions l inked to
interbank deposit (CDI) rates, as described in Note 4. A
portion of the financial assets is destined for foreign
currency hedges, as mentioned below. Funds obtained
originate from BNDES financing and from abroad, as
mentioned in Note 13.

• Exchange rate – The subsidiaries of the Company use
foreign currency swap (mainly US$ to CDI) instruments
available in the f inancial market to cover assets and
liabil i t ies in foreign currency, with the objective of
reducing the effects of exchange rates variation in
their results.  Such swaps have amounts, periods and
indexes equivalent to the assets and l iabi l i t ies in
foreign currency,  to  which they are l inked.  The
following summary shows the assets and l iabil i t ies in
foreign currency, translated into Brazil ian reais at
December 31, 2003:

Book value

Assets:

Investments in foreign currency and swaps 395,361

Foreign cash and cash equivalents 77,589

Receivables from foreign customers, net of advances on export contracts 27,979

Total 500,929

Liabilities:

Foreign currency financing 438,685

Import payables 9,988

Total 448,673

Net asset position 52,256

Given the characteristics of the financial instruments
described, the management of the Company and its
subsidiaries believe that market values approximate book
values of these financial instruments. The exchange rate
variation related to cash and banks, temporary cash
investments and investments of foreign subsidiaries abroad

was recorded as financial expense in the statement of
income for the year 2003, in the amount of R$ 24,251 (2002 –
financial income of R$ 44,087). Other financial instruments
recorded in the financial statements as of December 31, 2003
were determined in conformity with the accounting criteria
and practices described in the respective notes.



The Petrochemical Industry Labor Union, of which the
employees of Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e
Comércio are members, filed a class action against the
subsidiary in 1990,  demanding compliance with the
adjustments established in collective labor agreements, in
lieu of the salary policies effectively followed. At the same
time, the employers’ association proposed a collective
labor dispute for the interpretation and clarification of the
fourth clause of the agreement. Based on the opinion of its
legal counsel, who analyzed the decision of the Federal
Supreme Court (STF) in the collective dispute as well as
the status of the individual lawsuit of the subsidiary,
management believes that a reserve for a potential loss is
not necessary as of December 31, 2003.

The subsidiary Companhia Ultragaz S.A. is a defendant in
lawsuits relating to damages caused by an explosion in
1996 in a shopping mall in the city of Osasco, state of São
Paulo. Such lawsuits involve (i) individual suits filed by
victims of the explosion claiming damages from Ultragaz
for the loss of economic benefit and for pain and suffering;
(ii) reimbursement of expenses of the management of the
shopping mall and its insurance company; (iii) class action
seeking indemnification for material damages and pain
and suffering for all the victims injured and deceased. The
subsidiary believes that it has presented evidence that
defective gas pipes in the shopping mall caused the
accident and that Ultragaz’s on-site LPG storage facilities
did not contribute to the explosion. It has obtained a

19 Contingencies and commitments (consolidated)

a) Civil, tax and labor lawsuits

favorable judgment in all lawsuits which have been judged
to date. Further, Ultragaz also believes that its insurance
coverage is sufficient to cover the aggregate amount of all
claims filed.

The Company and its subsidiaries obtained injunctions to
pay PIS and COFINS (taxes on revenues) without changes
introduced by Law No. 9,718/98 in its original version. The
questioning refers to the levy of these taxes on gains other
than revenues. The unpaid amounts were recorded in the
financial statements of the Company and its subsidiaries,
totaling R$ 30,498 (2002 – R$ 24,119).

The main f iscal discussions of the Company and
subsidiaries refer to the taxation of PIS and COFINS (as
detailed in the preceding paragraph) and the taxation of
income earned abroad (as stated in Note 9.a).  The
potential losses on these discussions are accrued in
noncurrent assets as other taxes and deferred income and
social contribution taxes, respectively.

The Company and its subsidiaries have other ongoing
administrative and judicial proceedings; legal counsel
consider the risks to be low or remote and, therefore, no
reserves for potential losses on these proceedings have
been recorded.

Although there is no assurance that the Company will
prevail in all cases, management does not believe that the
ultimate resolution of tax, civil and labor contingencies not
provided for will have a material effect on the Company’s
financial position or results of operations.
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2003 2002

Escrow Escrow

deposits Provision deposits Provision

Social contribution tax on net income 31 2,917 - 2,917

Labor claims 7,433 914 4,493 1,536

PIS and COFINS on other gains 58 30,498 105 24,119

Other 2,382 6,570 2,394 -

9,904 40,899 6,992 28,572

The subsidiary Terminal Químico de Aratu S.A – Tequimar
has contracts with CODEBA – Companhia Docas do Estado
da Bahia and Complexo Industrial Portuário Governador
Eraldo Gueiros, in connection with its harbor facilities in
Aratu and Suape, respectively. Such contracts establish
minimum cargo movement of 1,000,000 tons per year for
Aratu, effective through 2022, and 250,000 tons per year for
Suape, effective through 2027. If annual movement is less
than the minimum required, the subsidiary is required to pay
the difference between the actual movement and the
minimum contractual movement using the harbor rates in
effect at the date established for payment. As of December
31, 2003, such rates were R$ 3.67 and R$ 3.44 per ton for
Aratu and Suape, respectively. The Company has been in
compliance with the minimum cargo movement since the
inception of the contracts.

b) Contracts

Oxiteno Nordeste S.A. – Indústria e Comércio has a supply
contract with Braskem S.A., effective through 2012, which
establishes a minimum annual ethylene consumption level.
The minimum purchase commitment and the actual demand
for the years ended December 31, 2003 and 2002, expressed
in tons of ethylene, are summarized below. If the minimum
purchase commitment is not met, the subsidiary is liable for
a fine of 40% of the current ethylene price for the quantity
not purchased.

Escrow deposits and provisions are summarized below:

Minimum purchase Actual demand*

commitment* 2003 2002

137,900 188,850 164,534

* In tons



c) Insurance coverage for subsidiaries

Subsidiaries maintain insurance policies in amounts
considered sufficient to cover potential losses from damage
to assets, as well as for civil responsibility for involuntary,
material and/or physical damages caused to third parties
arising from their industrial and commercial operations,
considering the nature of their activities and the advice of
their insurance consultants.

20. Stock plan (consolidated)

At the Extraordinary Stockholders’  Meeting held on
November 26, 2003, a benefit plan was approved for the
management of the Company and its subsidiaries, which
provides for: (i) the initial grant of usufruct of shares
issued by the Company and held in treasury by
subsidiaries in which the beneficiaries are recorded; (ii)
the transfer of the beneficial ownership of the shares after
ten years from the initial concession provided that the
professional relationship between the beneficiary and the
Company and subsidiaries is not interrupted. The total
value granted to executives in 2003, including taxes, was
R$ 4,960. This value will be amortized over a period of ten
years. The amortized amount in 2003 was R$ 42, which was
recorded as operating expense.

21. Employee benefits and private pension plan (consolidated)

The Company and its subsidiaries offer benefits to their
employees, such as life insurance, health care and pension
plan. In addition, loans for the acquisition of vehicles and
personal computers are available to employees of certain
subsidiaries. These benefits are recorded on the accrual
basis and terminate at the end of the employment relationship.

In August 2001, the Company and its subsidiaries began to
provide a defined contribution pension plan to their
employees. Adoption of this plan, managed by Ultraprev –
Associação de Previdência Complementar, was approved at
the Board of Directors’ Meeting on February 15, 2001. Under

the terms of the plan, the basic contribution of each
participating employee is defined annually by the
participant between 0% and 11% of his/her salary. The
sponsoring companies provide a matching contribution in
an identical amount as the basic contribution. As
participants retire, they may opt to receive monthly: (i) a
percentage varying between 0.5% and 1.0% of the fund
accumulated in their name at Ultraprev, or (ii) a fixed
monthly amount which will extinguish the fund accumulated
in the participant’s name during a period of between 5 and
25 years. As such, neither the Company nor its subsidiaries
assume responsibil ity for guaranteeing the levels of
amounts or periods of receipt for the participants that retire
under this plan. In 2003, the Company and its subsidiaries
contributed R$ 3,355 to Ultraprev, which was charged to
income for the year. The total number of employee
participants as of December 31, 2003 was 5,115, with no
participants retired to date.

Additionally, Ultraprev has 2 active participants and 34
former employees receiving defined benefits according to
the policies of a previous plan. Considering that the fair
market value for the plan’s assets significantly exceeds the
present actuarial value of the accumulated benefit
obligations, the sponsoring entities have not been
contributing to the plan for these 36 participants. On the
other hand, the sponsoring entities do not believe that it
would be possible to recover any amounts from the plan,
based on legislation applicable to closed private pension
entities. As a result, no asset or liability relating to these
participants has been recorded in the financial statements
of the sponsoring companies.

22. Subsequent event

In January 2004, the subsidiary LPG International Inc.
issued Eurobonds in the amount of US$ 60 million, maturing
in June 2005 and having an interest rate of 3.5% per year.
Funds from issuance were used to repay loans, as stated
in Note 13.



Uma companhia direcionada à:
• Performance diferenciada dos negócios

Posição dominante nos mercados em que atua
Foco em crescimento e rentabilidade
Sólida posição financeira

• Alinhamento de interesses
Direito de Tag Along para 100% dos acionistas, a 100% do valor
Remuneração variável dos executivos atrelada à performance de EVA®

Executivos com significativa participação no capital da companhia

A company directed towards:
• Superior performance in its businesses

A dominant position in its markets
Focus on growth and profitability
Solid balance sheet

• Alignment of interests
Tag along rights for all shareholders at 100% of offer price
Variable remuneration to executives linked to EVA performance
Executives holding a significant stake in the company

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Ultrapar
Receita líquida / Net sales 1.115 1.595 1.878 2.285 2.995 4.000
Lucro bruto / Gross profit 297 488 478 586 747 804
EBITDA / EBITDA 173 337 304 373 487 498
Lucro líquido / Net income 44 88 128 132 222 246
Fluxo de Caixa líquido antes de aquisição, dividendos e IPO / 
Net Cash Flow before acquisitions, dividends and IPO 67 166 104 63 69 145
Investimentos(2) / Investments(2) 91 88 179 208 413 404
Dividendos declarados / Dividends declared 10 23 49 212 65 72
Lucro por ação (R$) / Earnings per share (R$) N/A 1,66 2,42 2,49 3,62 3,54
Número de funcionários / Number of employees 5.313 5.457 5.602 5.748 5.876 6.459
Ultragaz
Volume de vendas (mil ton) / Sales volume (’000 tons) 1.174 1.242 1.288 1.345 1.303 1.362 
Receita líquida / Net sales 620 937 1.126 1.381 1.943 2.623
Lucro bruto / Gross profit 134 215 239 276 358 366
EBITDA / EBITDA 70 134 141 163 220 208
Investimentos(2) / Investments(2) 72 61 117 140 127 272
Produtividade (EBITDA R$/ton) / 
Productivity (EBITDA R$/ton) 59 108 109 121 169 153
Oxiteno
Volume de vendas (mil ton) / Sales volume (’000 tons) 421 424 428 446 434 474
Receita líquida / Net sales 427 588 686 832 956 1.238
Lucro bruto / Gross profit 127 234 202 268 341 374
EBITDA / EBITDA 83 175 132 177 233 243
Investimentos(2) / Investments(2) 23 24 51 43 249 90
Produtividade (EBITDA R$/ton) / 
Productivity (EBITDA R$/ton) 197 411 309 397 537 513
Ultracargo
Capacidade de armazenagem (mil m3) / 
Warehousing storage capacity (’000 m3) 175 175 184 187 188 200
Receita líquida / Net sales 70 79 94 105 131 177
Lucro bruto / Gross profit 30 34 38 42 49 63
EBITDA / EBITDA 17 21 26 28 29 40
Investimentos(2) / Investments(2) 6 9 11 25 36 40
Produtividade (EBITDA R$/m3 armazenado) / 
Productivity (EBITDA R$/m3 stored) 96 126 137 152 159 203
Ultrapar no Mercado de Capitais / 
Ultrapar in the Capital Markets
Quantidade de ações (milhões) / Number of shares (million) N/A 53.000 53.000 53.000 69.691 69.691
Volume financeiro médio/dia (R$ mil)(3) / 

Average daily trading volume (R$ ’000)(3) N/A 4.774 981 787 1.233 1.586
Cotação Bovespa (R$ / mil ações)(4) / 
Bovespa quotation (R$ / ’000 shares)(4) N/A 21,68 19,22 17,34 21,31 28,4
Cotação NYSE (US$ / ADR)(4) (5) / 

NYSE quotation (US$ / ADR)(4) (5) N/A 11,18 11,04 7,13 7,78 9,58

(1) Exceto quando indicado
(2) Investimentos em imobilizado e aquisição de participação acionária, líquidos de desinvestimentos
(3) Considera a soma das negociações ocorridas na Bolsa de São Paulo (Bovespa) e na Bolsa de Nova York (NYSE)
(4) Final de período
(5) 1 ADR = 1.000 ações preferenciais

(1) Except when indicated
(2) Capital expenditures and acquisitions, net of disposals
(3) Considers the sum of trading on the Bovespa and the NYSE
(4) End of the period
(5) 1 ADR = 1,000 preferred shares

Principais Indicadores (R$ milhões) (1)

Highlights (R$ million) (1)
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Consistência 
dos resultados 
na expansão 
dos negócios

Consistent results 
in expanding 
the business

Ultrapar Participações S.A. is one of
Brazil’s most solid conglomerates. It
unites three different companies, each
with a prominent position in its own
segment: Ultragaz, the leader in Brazil’s
distribution market for liquified petro-
leum gas (LPG), with a 24% market
share, and the fourth largest independent
LPG distributor in the world; Oxiteno, the
largest producer of specialty chemicals
in Brazil and the sole manufacturer of
ethylene oxide and its principal deriva-
tives in the Mercosur; and Ultracargo,
which operates in the logistics sector,
and is Brazil’s market leader in the
transport, storage, distribution and
handling of chemical products and
fuels for third parties. 

The first business was founded in 1937,
with the creation of Companhia
Ultragaz, which first introduced LPG as
a cooking gas in Brazil. The pioneer
approach was also present in the
development of Brazil’s petrochemical
industry, with the founding of Oxiteno,
in 1970. Ultrapar’s shares have been
listed on the New York and São Paulo
stock exchanges since 1999,  with
the free float representing 26% of the
company’s total capital.

The company currently employs 6,500
people, operating in Brazil and Mexico.
The LPG operations supply 7.5 million
homes and 31,000 industrial and com-
mercial clients in the South, Southeast,
Northeast and Central West of Brazil, a
business that was strengthened by the
acquisition of Shell Gás in 2003.

The combined net sales of these three
businesses in 2003 amounted to R$ 4 billion,
with EBITDA of R$ 498 million, and net
income of R$ 246 million. Since 1998
(the last year before the company’s IPO),
Ultrapar has expanded its EBITDA and
Net Income at compounded annual growth
rates of 24% and 41%, respectively.

A Ultrapar Participações S.A. é um dos mais sólidos

grupos econômicos brasileiros. Reúne três empresas

com posição de destaque em seus segmentos de

atuação: Ultragaz, líder do mercado brasileiro de

distribuição de gás liquefeito de petróleo (GLP), com

24% de market share, e quarta maior distribuidora

independente do mundo; Oxiteno, maior produtora de

especialidades químicas no país e única fabricante,

no Mercosul, de óxido de eteno e seus principais

derivados; e Ultracargo, que atua no setor de logís-

tica,  l iderando os segmentos de transporte,

armazenagem, distribuição e manuseio de produtos

químicos e combustíveis para terceiros. 

O primeiro negócio foi criado em 1937,  com a

fundação da Companhia Ultragaz, que introduziu o

GLP como gás de cozinha no Brasil. A marca do

pioneirismo também esteve presente no desenvolvi-

mento da indústria petroquímica brasileira com a

criação da Oxiteno, em 1970. Com ações negociadas

desde 1999 nas bolsas de valores de São Paulo e de

Nova York, a Ultrapar mantém 26% do capital total

em poder do mercado.

A companhia emprega 6,5 mil pessoas e atua no

Brasil e no México. A operação de GLP abastece

7,5 milhões de domicílios e 31 mil clientes industriais

e comerciais nas Regiões Sul, Sudeste, Nordeste e

Centro-Oeste do país, e foi reforçada, em 2003, pela

aquisição da Shell Gás.

Em 2003, os três negócios combinados registraram

receita líquida de R$ 4 bilhões, geração de caixa,

pelo conceito EBITDA, de R$ 498 milhões, e lucro

líquido de R$ 246 milhões. Desde 1998 (último ano

antes da abertura de capital), a Ultrapar apresentou

um crescimento composto anual médio de 24% no

EBITDA e de 41% no lucro líquido.
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