Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T14
Ultrapar (UGPA3 BZ)
27 de fevereiro de 2015

Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar para discussão dos resultados referentes ao 4T14.
O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast, podendo
ser acessado no site www.ultra.com.br/ri.
Hoje conosco está presente o Sr. André Covre, Diretor Superintendente Financeiro e de
Relações com Investidores da Ultrapar, junto com executivos da companhia.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas
ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Após a apresentação,
iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso
algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar
a ajuda de um operador, digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website
perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O replay deste
evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser
feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações
futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois
se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não
ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e
podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Covre, que dará início a teleconferência.
Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para discutir o desempenho da
Ultrapar no 4T14, e também os resultados do ano completo. Estão aqui comigo, para me ajudar
a responder as suas perguntas, os diretores dos nossos negócios e a equipe de Relações com
Investidores.
Eu gostaria de iniciar nossa apresentação ressaltando o desempenho consolidado da Ultrapar,
que foi novamente muito bom, principalmente considerando a piora no cenário econômico,
tornando o ambiente de negócios cada vez mais desafiador.
O cenário econômico foi marcado por uma expectativa decrescente de crescimento do PIB, que
começou o ano na casa de 2% e atualmente aponta para uma progressão negativa, conforme
o primeiro gráfico na parte inferior do slide. Com isso, as vendas de diesel da Ipiranga, GLP
granel da Ultragaz e especialidades químicas no mercado interno da Oxiteno, que têm forte
correlação com o PIB, tiveram uma evolução em 2014 ao redor de zero.
Com relação ao câmbio, a deterioração das expectativas da economia é geralmente
acompanhada de uma desvalorização do Real. Porém, o que torna a conjuntura de 2014 não
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só desafiadora, mas atípica, é um movimento quase oposto ao verificado durante os 9M14. Até
setembro de 2014, o Real esteve em valorização ou estável frente ao USD, e isso levou a um
segundo efeito negativo na Oxiteno, além dos volumes enfraquecidos, pois sua margem de
contribuição é em USD.
Por fim, tivemos também um forte aumento nas taxas de juros em relação a 2013, causando
uma elevação nas despesas financeiras em um ano no qual a evolução de EBITDA esteve
pressionada pelos fatores que acabei de mencionar.
Com tudo isso, apresentamos em 2014 um EBITDA consolidado de R$3,2 bilhões, e lucro
líquido de R$1,3 bilhão, com crescimento de 8% e 2% respectivamente em relação a 2013.
O crescimento consistente dos nossos resultados e a consequente geração de caixa têm
permitido à Companha pagar dividendos crescentes. Foi aprovado o pagamento de R$389
milhões em dividendos referentes ao 2S14, totalizando R$779 milhões no ano. Este valor é 5%
maior que o dividendo declarado sobre o lucro de 2013.
Os dividendos declarados proporcionaram um dividend yield de 3% sobre o preço médio das
ações em 2014, mantendo assim o patamar dos anos recentes, o que indica nossa confiança
na continuidade desse bom desempenho.
Passando agora para o slide quatro, para comentar com mais detalhes o desempenho dos
nossos negócios. Vamos começar pela Ipiranga. Conforme vem sendo verificado em períodos
anteriores, o crescimento de volumes seguiu impulsionado pelo aumento da frota de veículos
leves, que influencia positivamente o consumo do ciclo Otto.
Como vocês podem observar no gráfico inferior esquerdo, estima-se que a frota brasileira de
veículos tenha crescido a um ritmo de 5,5% em comparação a 2013. Essa estimativa considera
a queda de 7% ocorrida nos licenciamentos de novos veículos.
Procurando capturar os benefícios do crescimento e ganhar participação de mercado dos
postos de bandeira branca, temos investido há vários anos na expansão de rede de postos da
Ipiranga através de embandeiramento e abertura de novos postos. Seguindo essa estratégia,
fechamos 2014 com 7.056 postos, 5% acima do número de postos ao final de 2013. Estes
investimentos têm permitido à Companha crescer acima do mercado no segmento revenda e
obter uma melhor composição de vendas, conforme demonstrado no gráfico inferior à direita.
E é no segmento revenda onde encontramos o maior potencial para nossa estratégia de
diferenciação, através da inovação constante em serviços e conveniência, que ajudam a
aumentar o fluxo, a satisfação e a fidelização dos nossos clientes.
Com essa estratégia, os clientes têm produtos e serviços de maior valor agregado, enquanto
os revendedores ganham pontos adicionais de receita e um posicionamento diferenciado,
maximizando, assim, a rentabilidade da cadeia como um todo, inclusive a da Ipiranga.
Essa filosofia de conveniência e serviços já ficou conhecida através de algumas campanhas
publicitárias, sendo as mais famosas a ‘Pergunta lá no Posto Ipiranga’ e ‘Ipiranga, um lugar
completo esperando por você’. Estas campanhas sintetizam a proposta mercadológica aos
clientes da Ipiranga.
Com esses elementos, a Ipiranga apresentou crescimento de 14% no EBITDA em relação ao
4T13 e 13% sobre 2013, mesmo considerando o fraco ambiente econômico que já mencionei,
que impactou principalmente as vendas de diesel.
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Tivemos também alguns efeitos pontuais no 4T14, que destacamos na nossa divulgação e
estão explicitados no gráfico de EBITDA, que foram da mesma magnitude dos efeitos pontuais
do 4T13.
Passando agora para o slide cinco, gostaria de falar um pouco mais sobre a expansão da rede
de postos e sobre a estratégia de diferenciação em conveniência e serviços, que, conforme
mencionei, tem ajudado a impulsionar nossos resultados.
O foco da nossa expansão de rede tem sido nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte,
conhecidas pela abreviatura de CONEN. Na parte esquerda do slide, é possível ver o potencial
de crescimento do CONEN. Nessas regiões, a penetração de veículos é de 11%, ainda baixa
quando comparada com o restante do País. Por conta disso, o CONEN tem apresentado
crescimento da frota e do consumo de combustível maiores que o restante do País. Isso ilustra
o potencial de crescimento continuado da Ipiranga nesta região, apoiado no crescimento de
veículos leves e, portanto, no consumo de combustíveis do Ciclo Otto.
Os investimentos em novos postos e embandeiramento permitiram o crescimento da rede de
postos Ipiranga em 2014 de 12% nessas regiões, em comparação a 3% no Sul e Sudeste. Nos
últimos dois anos adicionamos 380 postos no CONEN, ante 216 nas demais regiões.
Na parte direita do slide mostramos vários fatores que fortalecem os atributos de diferenciação
da Ipiranga em conveniência e serviços, um dos pilares centrais da estratégia da Companhia.
A rede am/pm, a maior cadeia de lojas de conveniência do Brasil, seguiu em expansão,
aumentando a penetração na rede, com crescimento de 9% no total de lojas, atingindo 1.708
unidades ao final de 2014, sendo que 360 delas agora contam com padarias.
Uma novidade em 2014 foi o Beer Cave, uma nova experiência de compra de bebidas para os
clientes da rede de lojas am/pm. Trata-se de uma câmara fria, com uma grande variedade de
rótulos de cervejas nacionais e importadas. Imagino que muitos de vocês já tenham visto a
propaganda de cerveja em que as mulheres ficam enlouquecidas ao entrar em um closet
repleto de roupas e sapatos, e, ao mesmo tempo, os homens ficam alucinados com uma
espécie de closet refrigerado com cervejas. Esse é o conceito do Beer Cave, que tem sido um
sucesso na rede Ipiranga. Em 2014, 104 lojas am/pm em todo o Brasil instalaram esta
novidade.
Tivemos também crescimento significativo do Conectcar, meio de pagamento eletrônico em
pedágios, estacionamentos e postos, que atingiu o patamar de 350.000 clientes e já é aceito
em praticamente todas as rodovias pedagiadas do País. Já o Km de Vantagens, maior
programa de fidelidade do Brasil, chegou a 18 milhões de participantes.
Em resumo, tivemos um ano de grande fortalecimento nos atributos de conveniência e serviços
da rede Ipiranga, e que pretendemos continuar aprofundando.
Olhando agora para o trimestre em curso para falar de nossas expectativas e visão, primeiro eu
gostaria de lembrá-los que não se tratam de projeções específicas, mas sim de tendências e
patamares de ordens de grandeza de evolução de resultados.
No caso da Ipiranga, as tendências de longo prazo e a conjuntura econômica que influenciaram
o 4T não se alteraram e continuam presentes no 1T15. Porém, devemos ter uma evolução de
resultados de maior magnitude que a do 4T por dois elementos conhecidos: importações
pontuais de derivados e ganho temporário de estoques em função da movimentação nos
custos de aquisição.
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Passando agora para a Oxiteno, no slide seis. O volume de vendas total da Oxiteno apresentou
aumento de 9% no trimestre e ficou estável no ano. As vendas de glicóis cresceram nas duas
comparações, em função da parada programada no polo petroquímico de Camaçari no 2S13,
que impactou as vendas de glicóis no período.
O volume de especialidades, por sua vez, foi 2% menor, tanto na comparação anual quanto no
trimestre. Esta redução é reflexo das diferentes condições econômicas nos dois períodos; em
2013, a economia brasileira crescia, oposto do que ocorreu em 2014.
Em adição a isso, conforme temos comentado desde o início do ano passado, de 2014,
reduzimos o nível de operações na Venezuela desde o 1T14 em função de limitações de
importação de matéria-prima naquele país, o que também reduz o volume de especialidades
químicas.
O EBITDA da Oxiteno no 4T caiu 9%, fechando o ano completo de 2014 com uma redução de
8% em relação a 2013. Além do volume, contribuíram para este resultado a composição de
vendas menos favorável e os menores preços de glicóis no mercado internacional.
Especificamente no 4T14, tivemos também a influência de despesas pontuais com estudos e
projetos, parcialmente compensada pelo Real mais depreciado.
Já no acumulado do ano, um fator adicional e importante no menor resultado da Oxiteno foi a
combinação de PIB e câmbio particularmente atípica que mencionei no início da minha
exposição, em que o Real se manteve estável frente ao USD até setembro, apesar do
arrefecimento da economia.
Para o trimestre em curso, as tendências de volume observadas em 2014 não se alteraram.
Por outro lado, tivemos alterações em dois elementos: primeiro o câmbio passou a se
desvalorizar; e segundo, os custos de matéria-prima estão em queda em função do menor
preço de petróleo. Estes fatores permitem uma expectativa de margem EBITDA acima dos
patamares que vem se verificando desde que finalizamos nosso último ciclo de investimentos
em expansão, em 2011.
Passando agora para a Ultragaz, no slide sete, no 4T o volume de vendas cresceu 2% em
relação ao 4T13. O crescimento foi principalmente fruto de iniciativas comerciais, do
crescimento nas regiões Norte e Nordeste, e de investimento para captura de novos clientes
nos segmentos-foco da estratégia da Ultragaz, que são condomínios e pequenas e médias
empresas. Este crescimento foi parcialmente compensado pela menor demanda de grandes
clientes, influenciada pelo cenário econômico.
O EBITDA cresceu 30% no 4T, principalmente em função do maior volume, das iniciativas
comerciais de diferenciação e gestão de canais, de redução de custos e despesas, e o início,
no 4T13, do programa de maior requalificação de botijões.
O comportamento do volume e EBITDA no ano foi influenciado praticamente pelos mesmos
fatores no 4T, com o efeito da maior requalificação de botijões se fazendo presente até o final
do 1S do ano.
Olhando para o futuro, aqui as tendências gerais também não se alteraram, sendo a evolução
de volume e EBITDA do ano de 2014 representativa para o 1S15, exceto por este efeito da
maior requalificação no 1S14. Com isso, temos a expectativa de uma evolução de EBITDA no
1T maior que a observada entre os anos de 2014 e 2013.
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Vamos falar agora do nosso negócio de armazenagem de graneis líquidos, a Ultracargo, no
slide oito. A armazenagem média da Ultracargo apresentou redução de 2% no trimestre e
crescimento de 3% em 2014.
Os principais elementos que influenciaram negativamente este desempenho foram a menor
exportação do etanol e o efeito do arrefecimento da economia sobre a movimentação de
químicos. Por outro lado, tivemos efeitos positivos da maior movimentação de óleo combustível
para termoelétricas e de combustíveis automotivos em função do crescimento dos respectivos
mercados, colhendo os benefícios e investimentos que fizemos na aquisição do terminal de
Itaqui e nos investimentos feitos no terminal de Suape.
O EBITDA da Ultracargo apresentou crescimento de 1% no trimestre e 6% em 2014,
principalmente em função do reajuste de tarifas e menores despesas relacionadas a projetos.
Com relação ao 1T15, o desempenho da Ultracargo no ano de 2014 é também representativo
das tendências, tanto em volume quanto em EBITDA. Assim, nossa expectativa para o 1T15 é
de uma evolução similar à que tivemos no ano completo de 2014.
Passando agora para o slide nove, vamos falar do nosso negócio de varejo farmacêutico, a
Extrafarma. Durante o 4T, conforme o planejado, concluímos a integração da Extrafarma e
demos continuidade à estruturação para o crescimento mais acelerado, que consiste na
adequação da estrutura da Companhia e no redesenho de seus processos para permitir maior
velocidade na abertura de lojas, buscando, dentro dessa adequação de estrutura e redesenho
de processos, uma maior especialização e agilidade.
Com isso, demos início a um processo de expansão mais acelerada, com abertura de 13 lojas
no trimestre, focando no crescimento do mercado e na captura de participação de mercado dos
independentes.
A Extrafarma finalizou dezembro com 223 lojas próprias nas regiões Norte e Nordeste, um
aumento de 14% em relação às 195 lojas ao final de 2013.
A receita bruta cresceu 18% no trimestre, encerrando o ano com uma expansão de 16%, acima
do crescimento médio do mercado nacional medido pela Abrafarma. O crescimento foi em
função do aumento do número de lojas existentes e da evolução do chamado same-store
sales.
Em função da integração à Ultrapar e da estruturação da Extrafarma para o crescimento mais
acelerado, incorremos em despesas planejadas de R$15 milhões no trimestre e R$39 milhões
no acumulado do ano, conforme anunciado anteriormente. O EBITDA da Extrafarma no 4T
totalizou R$3 milhões, ou R$19 milhões se excluirmos as despesas com integração e
estruturação, chegando a um crescimento de 69% em relação ao EBITDA do 4T13. Tal
crescimento é função do maior faturamento, parcialmente reduzido pela maior participação de
lojas abertas há menos de um ano.
No ano, o EBITDA atingiu R$30 milhões, ou R$69 milhões se excluídas as despesas de
integração e estruturação, e um crescimento de 29% comparado a 2013.
Antes de abordar a tendência para o 1T, queria lembrá-los que a separação das despesas de
estruturação e integração foi utilizada durante o ano de 2014 para podermos compará-lo com
os resultados de 2013. Daqui para frente, falaremos simplesmente do EBITDA reportado, tanto
de 2015 quanto de 2014, sendo que pouco mais da metade das despesas de integração e
estruturação referem-se à estrutura de crescimento, portanto permanecem daqui para frente.
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Para o 1T, a tendência é de um EBITDA próximo ao reportado no 4T14, impactado por custos
do novo centro de distribuição do Ceará, aberto em novembro, que permitirá a aceleração da
abertura de lojas, e pelas lojas abertas recentemente, que geram EBITDA negativo nos
primeiros meses.
Antes de fechar com nossas perspectivas, eu gostaria de passar algumas mensagens que
julgo importantes, no slide dez.
Como vocês sabem, completamos 15 anos de companhia aberta em 2014. Desde a abertura
de capital, em 1999, investimos, a valores de hoje, R$20 bilhões em projetos orgânicos e
aquisições.
Esses investimentos proporcionaram maior abrangência geográfica das redes de distribuição
da Ipiranga e da Ultragaz, com crescente qualificação dos revendedores e diferenciação ao
cliente.
Na Oxiteno, reforçamos o foco da empresa em especialidades químicas, com maior
diferenciação e escala.
Na Ultracargo, aumentamos significativamente nossa capacidade de armazenagem com
terminais expandidos e cobertura geográfica ampliada.
E por fim, investimos em um novo negócio, a Extrafarma, que passou a compor, com as
demais unidades de negócio, a plataforma de crescimento sustentável da Companhia.
Nesses 15 anos, a Ultrapar apresentou crescimento médio anual de 20% no EBITDA e 23% no
lucro líquido, e retorno total médio das ações de 22% ao ano. Nesse período, passamos por
todo tipo de conjuntura econômica e política, no Brasil e no exterior.
Por exemplo, tivemos um PIB brasileiro crescendo 7,5% e caindo para 0,3%; tivemos o câmbio
Real/USD a R$1,50 e a R$4; tivemos a taxa de juros Selic no Brasil a 45% ao ano e a 7,25%;
tivemos inflação de 3,5% e inflação de 12,5%; tivemos o barril de petróleo a US$130 e a
US$10. E a despeito de toda essa variabilidade, apresentamos os crescimentos de ordem de
grandeza de 20% no EBITDA, no lucro e na valorização das ações.
Este desempenho realizado nas mais variadas conjunturas é fruto dos investimentos
realizados, da natureza resiliente dos nossos negócios, da nossa governança desenhada para
geração de valor e da capacidade de execução das nossas equipes.
Olhando para o futuro, pretendemos continuar realizando investimentos que continuarão
permitindo essa trajetória, conforme mostra o plano de investimentos para 2015, no slide
número 11.
O plano de investimento aprovado pelo Conselho para 2015 totaliza R$1,4 bilhão,
demonstrando a continuidade de boas oportunidades para crescimento por escala e ganhos de
produtividade, assim como a modernização das operações existentes.
Entre as principais iniciativas de crescimento, temos na Ipiranga a expansão da rede de postos,
da am/pm e JetOil, com foco na região Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e a ampliação
relacionada da estrutura logística.
Na Ultragaz, as iniciativas de crescimento são principalmente voltadas à captura de novos
clientes no segmento granel de pequeno porte e à continuidade na construção da base de
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engarrafamento de São Luís, no Maranhão, que permitirá uma maior penetração naquela
região do País, que cresce a ritmo mais acelerado que outros pontos.
Na Oxiteno teremos investimento na modernização de suas unidades produtivas visando maior
produtividade.
Na Extrafarma, investiremos para acelerar a abertura de lojas.
E, por fim, a Ultracargo terá como principal investimento de crescimento a expansão do
terminal de Itaqui, que deverá entrar em operação em 2016.
Nossos fundamentos e investimentos nos permitem vislumbrar a continuidade da trajetória de
crescimento ao longo dos próximos anos.
Encerro aqui o que tínhamos preparado para hoje. Estou à disposição para responder as suas
perguntas. Muito obrigado.
Paula Kovarsky, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Primeiro, uma pergunta bem específica sobre o resultado da Ipiranga: o que
causou o aumento mais acentuado das receitas de merchandising? E isso é recorrente ou
não? Como devemos entender isso para o ano de 2015? Se puderem dar um pouco de cor, se
isso é uma coisa que continuará mais alta ou não, se é resultado de todas as iniciativas que
vocês têm feito e agora deve rodar mais nesse nível.
E queria fazer uma pergunta sobre Extrafarma: se olharmos a margem EBITDA recorrente do
4T, ela ficou em 5,4%, 5,5%, que é um pouco abaixo dos 6% que conversávamos como sendo
algo razoável como guidance. Eu entendo que a abertura de lojas novas tem um impacto
relevante nesta margem, mas como vocês imaginam a evolução disso no tempo, em 2015 e
2016? E também, com relação às despesas, que foram bem mais elevadas no ano de 2014
como preparação para o crescimento, como devemos projetá-las para o ano de 2015?
André Covre:
Paula, obrigado pelas perguntas. Primeiro, sobre a sua pergunta de merchandising, você está
perguntando sobre as receitas de merchandising?
Paula Kovarsky:
Isso.
André Covre:
As receitas de merchandising são relacionadas ao crescimento da Companhia. O patamar que
vimos para este ano deve crescer para 2015, porque estamos aumentando o tamanho da rede.
Essas receitas não acontecem linearmente durante o ano, variam ao longo dos trimestres, e no
4T é comum haver uma concentração.
É isso. Variam durante o ano, é comum ter uma concentração no 4T e vão crescendo com o
tamanho da rede. Esperamos um número maior para 2015.
Com relação à margem da Extrafarma em 2014 e olhando para frente, em 2014 nós já abrimos
um número maior de lojas do que a empresa abria antes, apesar de termos iniciado a
expansão um pouco mais acelerada apenas no 4T.
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No conceito que exclui as despesas de integração e estruturação, a redução da margem tem a
ver com esse maior número de lojas. Como você sabe, as lojas no primeiro ano tendem a gerar
EBITDA negativo.
Olhando para frente, como vamos acelerar muito o volume de abertura de lojas para 2015, isso
irá onerar os resultados de 2015 de forma importante. Além disso, como mencionei na minha
apresentação, pouco mais da metade daquelas despesas de integração e estruturação, pouco
mais da metade de R$39 milhões são despesas que continuarão conosco, porque são
despesas que fizemos para estruturar a Companhia para crescer. Isso também onerará o
resultado em 2015. E por fim, abrimos um CD em novembro, e o CD tem um volume de custos.
Esses três elementos fazem com que o crescimento de EBITDA da Extrafarma seja relevante
para 2015, mas partindo de uma base pequena, que são os R$30 milhões reportados, e com
isso a margem EBITDA em 2015 deve cair em relação a essa base standalone de 5,4% que
você mencionou.
Eu tenho dito desde a nossa Apimec que 2015 é um ano de transição na Extrafarma. 2014 foi
um ano de preparação, 2015 é um ano de transição, onde aceleramos a abertura de lojas, e
provavelmente em 2016 atingiremos velocidade de cruzeiro, começando, a partir daí, a ter
crescimento mais relevante dos resultados. E isso é exatamente o que havíamos planejado
quando fizemos a aquisição, e é o que está se materializando.
Paula Kovarsky:
Se eu puder fazer mais uma pergunta, menos direta, você já tem alguma leitura dessa greve de
caminhões em volume de diesel para o trimestre, que tipo de impacto isso pode causar? Como
vocês percebem essa história? Se você puder nos dar a leitura que vocês eventualmente
tenham do lado das vendas.
André Covre:
Nós estamos acompanhando a situação com muita atenção, obviamente, mas ainda não temos
nenhuma visão clara se isso irá ou não ter impacto nos volumes de diesel, Paula.
Paula Kovarsky:
Mas, de qualquer maneira, olhando os volumes de diesel do 1T, vocês estão de fato
observando uma desaceleração muito maior que no 4T, por exemplo, como regra geral?
André Covre:
Estamos praticamente terminando o segundo mês do trimestre, então temos dois de três
meses, sendo que março é um mês longo. Mas até agora, como mencionei na minha
expectativa para o trimestre, não está havendo uma mudança de cenário em relação ao que
tivemos no 4T e no ano de 2014.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada.
Vicente Falanga Neto, Bank of America:
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Bom dia. Eu tenho duas perguntas, a primeira em relação à Ipiranga, André. Como você acha
que fica a tendência da margem EBITDA por m³ este ano? No 4T vocês tiveram uma margem
realmente muito forte, mesmo excluindo itens não recorrentes. Está certo que o mix da gasolina
é maior no 4T, mas o que podemos esperar em 2015, mais ou menos? Seria na casa dos R$90
por m³? Não sei se você pode comentar isso.
E a segunda pergunta, na Ultragaz, vocês terão algum ganho de estoque mais relevante no
1T15 por causa do aumento do GLP na Petrobras em dezembro? Obrigado.
André Covre:
Vicente, obrigado pela pergunta. Primeiro, com relação ao 4T, você lembrou que o 4T é
sazonalmente muito forte; é o trimestre sazonalmente mais forte do ano, onde temos um
volume de gasolina muito maior, porque as pessoas em geral estão dirigindo nas suas férias, o
período de safra agrícola também acabou, então o volume de diesel reduz. A composição de
vendas é de margem maior.
Segundo, como mencionei na minha resposta à Paula, geralmente há uma concentração nas
receitas de merchandising nesse período, e neste ano tivemos um resultado na venda de bens
também concentrado no 4T, tendo vendido uma porção de terrenos que não estávamos
usando.
Então, há vários elementos nesse 4T que levaram a margem ao valor que você mencionou,
mas, de qualquer forma, a margem do 4T é sempre a maior do ano, e eu sempre recomendo
que vocês olhem pelo menos 12 meses para ver tendências, em vez de um trimestre.
E do ponto de vista de tendência, como mencionei rapidamente na minha apresentação,
olhando para o ano de 2015, as tendências de 2014 se aplicam. Nós tivemos um crescimento
de EBITDA 2014 de 13%. A tendência é isso não mudar, portanto nossa expectativa para o
ano de 2014 é ao redor disso, sendo que, como mencionei, no 1T devemos ter uma evolução
de outra ordem de magnitude, entre outros aspectos pelo ganho temporário do estoque e
também pelo benefício de alguma importação de derivados.
Sobre a Ultragaz, o aumento no preço do GLP para uso granel nas refinarias ocorreu em
dezembro, na verdade. A Ultragaz tem tipicamente dois dias de estoque, tanto que o que tinha
para acontecer já aconteceu e, de qualquer forma, é um efeito muito pequeno, porque são
apenas dois dias de estoque.
Vicente Falanga Neto:
OK, André. Obrigado.
Marcelo Audi, Cardinal Partners:
Bom dia. Eu gostaria de perguntar sobre a estratégia de expansão de postos. Está
perfeitamente claro o entendimento de foco no CONEN, mas quando olhamos o total de postos
no Brasil, ainda vemos o número bastante elevado de bandeira branca na região Sudeste.
Minha pergunta é: por que não ter um foco também no Sudeste em buscar embandeiramento?
André Covre:
Marcelo, obrigado pela sua presença. Em vez de número de postos, tendemos a pensar em
captação do volume, porque os postos de bandeira branca tendem a ter uma dimensão menor.
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Pensando em volume, as empresas que são associadas ao Sindicom têm por volta de 75% do
mercado do CONEN, e por volta de 80% do mercado do Sul e Sudeste. Então, a oportunidade
é maior no CONEN, mas isso não significa que não estejamos também expandindo a nossa
rede no Sul e no Sudeste. Nós só estamos expandindo desproporcionalmente no CONEN, mas
estamos investindo também no Sul e Sudeste.
Marcelo Audi:
Você pode dar alguma abertura dessa expansão, do ponto de vista geográfico?
André Covre:
Desculpe, Marcelo. Você pode repetir?
Marcelo Audi:
Você pode dar alguma abertura geográfica dessa expansão de postos?
André Covre:
Posso, não é nenhum segredo. Eu só não a tenho aqui. Nós podemos passar essa informação,
publicá-la em algum lugar em algum momento.
Eu só quero ratificar uma coisa que eu falei que pode dar confusão: a participação das
empresas que não são do Sindicom no CONEN é de 25%, e no Sul é 20%. Eu falei Sindicom
75% no CONEN. Então é 25% no CONEN e 20% no Sul e Sudeste para as não associadas ao
Sindicom.
Marcelo Audi:
Perfeito. Se eu puder fazer uma última pergunta com relação a crescimento não-orgânico e
possibilidade de M&A: obviamente é um assunto sigiloso, é difícil dar muito guidance, mas a
minha pergunta é um pouco mais de driver geral: quais são as direções ou prioridades com
relação à possibilidade de aquisições em termos de geografias, Brasil versus exterior; e
negócios, operação de distribuição de combustível, Oxiteno, drogaria ou novos negócios?
André Covre:
Aquisições são uma parte integral do nosso dia-a-dia como um instrumento para fortalecer
nossos negócios. Encaramos aquisições como uma ferramenta para fazermos nossos negócios
ficarem mais fortes, crescerem mais rapidamente, mais sólidos e implementar nossa estratégia.
Dentro dessa ótica, na Ipiranga o nosso foco é no Brasil. A oportunidade no mercado brasileiro
é imensa e, portanto, qualquer saída do Brasil seria uma coisa que retiraria nosso foco.
A maior parte da nossa expansão tem sido feita no passado recente, nos últimos cinco anos,
através de embandeiramento de novos negócios. Nós fizemos uma aquisição em 2010, de uma
rede chamada DNP, e o que nós procuramos em redes para adquirir são basicamente três
coisas: procuramos uma rede que tenha bons postos, com uma boa localização, um bom
volume; procuramos redes que tenham alguma infraestrutura logística; e obviamente,
procuramos redes onde haja uma real intenção de venda, para que haja a possibilidade de
uma transação ocorrer.
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No caso da Oxiteno, temos uma posição muito relevante no Brasil, sendo o único produtor local
de óxido de eteno, o único produtor local de oleoquímicos. Portanto, nossa expansão é
fundamentalmente orgânica, fizemos uma grande expansão entre 2007 e 2011 e estamos
colhendo os benefícios dessa expansão.
Também iniciamos anos atrás uma expansão internacional, sob a ótica de que a Oxiteno tem
um conhecimento muito profundo de produtos e processos da cadeia do óxido de eteno e tem
relações comerciais estabelecidas muito profundas com clientes multinacionais aqui no Brasil.
Ambas as coisas podem viajar para outra geografia.
Nós temos operações com destino à América Latina e iniciamos uma expansão nos Estados
Unidos, com uma pequena aquisição há alguns anos. Portanto, aquisições fora do Brasil, com
foco nas Américas, podem ser um instrumento para viabilizar essa estratégia de expansão
internacional.
No caso da Ultragaz, temos expandido a companhia através de investimentos orgânicos e
aquisições. Fizemos em 2013 a aquisição da Shell Gás aqui no Brasil, e também no início
dessa década fizemos a aquisição da operação da Repsol de GLP aqui no Brasil. E toda e
qualquer operação de GLP que estiver potencialmente à venda, nós olharemos e estaremos
interessados.
Fora do Brasil, já tivemos estudos muito profundos em vários lugares e continuamos
interessados em transformar a Ultragaz em uma empresa que opere não só no Brasil. Isso
provavelmente acontecerá no momento certo, na situação certa, na transação correta, através
de uma aquisição.
Na Ultracargo, de maneira um pouco similar à Ultragaz, temos expandido os volumes por uma
combinação de orgânica e aquisições aqui no Brasil, e pretendemos continuar fazendo assim.
E na Extrafarma, acabamos de começar, e naturalmente, o foco é no Brasil, e assim será por
muito tempo. Nós temos como fundamentação em nosso plano de entrada na Extrafarma a
expansão orgânica, mas teremos consolidadores do mercado também através de aquisições.
Sua pergunta foi bastante ampla, Marcelo. Desculpe-me a longa resposta. Espero que eu
tenha lhe ajudado.
Marcelo Audi:
Excelente. Obrigado.
Cristian Audi, Santander:
Bom dia, André. Eu tenho três perguntas, por favor. A primeira é mais um esclarecimento sobre
seu novo CAPEX. Você pode nos abrir o que ele considera, no caso da Ipiranga, do ponto de
vista do número de embandeiramentos para 2015 e o número de abertura de lojas de
conveniência que vocês assumem nesse CAPEX? E a mesma pergunta para a Extrafarma, que
número de lojas vocês estão levando em consideração nesse CAPEX?
A segunda pergunta, com relação a esse trend que vimos em 2014 de vocês crescerem
EBITDA a um nível maior que o crescimento do lucro líquido, você acha que devemos esperar
algo similar ou não para 2015?
E a última pergunta, só quero ter certeza de que entendi seus comentários corretamente: o
Brasil está passando por muitas mudanças, com aumento de preços, aumentos de impostos
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etc., que podem ter um impacto no consumidor brasileiro. Mas baseado no que você está
mencionando com relação ao outlook do 1T, parece-me que esses efeitos, ou potenciais
impactos negativos no consumidor não os estão afetando de forma muito diferente e
significativa, comparado com o ano passado. Se você puder checar se eu estou entendendo
essa dinâmica de uma maneira correta, eu agradeceria. Obrigado.
André Covre:
Cristian, obrigado pelas suas várias perguntas. Você perguntou sobre embandeiramento para
este ano, eu vou aproveitar para responder um ponto que deixei pendente na pergunta do
Marcelo. Nos últimos dois anos, do total de postos que adicionamos à rede, 63% foram no
CONEN e o restante foi no Sul e Sudeste.
Olhando para frente, em 2015 temos a intenção de manter mais ou menos o mesmo ritmo de
postos adicionados à rede; talvez neste ano um pouco menos, porque a economia segue fraca,
mas estamos falando da ordem de grandeza de 350 a 400 postos de adição bruta. A adição
líquida depende do volume de operação, que só vamos sabendo ao longo do ano.
No caso da Extrafarma, nossa expectativa é de acelerar o ritmo de abertura de lojas em 2015.
Começamos isso já no 4T14, e essa aceleração não será linear. Haverá trimestres em que
abriremos mais, trimestres em que abriremos menos, mas acreditamos que atingiremos, em
algum momento de 2015, um ritmo de abertura de 100 lojas por ano, o que seria o equivalente
a 25 por trimestre, provavelmente mais para o final do ano de 2015.
Com relação à evolução de EBITDA e do lucro, 2014 foi um ano realmente atípico, porque nós
tivemos a evolução do EBITDA pressionada por aqueles fatores que eu mencionei, e um
importante deles, que é a apreciação no câmbio, não está mais presente; pelo contrário, agora
temos o câmbio em desvalorização. E, ao mesmo tempo, foi o ano em que o Banco Central
subiu as taxas de juros. Então, é quase como pensar nisso como uma tesoura, em que o
EBITDA ficou com sua evolução pressionada e o resultado financeiro cresceu por conta do
aumento de juros.
O que deve ocorrer para 2015 é um crescimento de EBITDA de magnitude maior, como já
mencionei na nossa reunião da Apimec, quando falei das tendências para cada um dos
resultados, as tendências de cada um dos negócios.
Desde então, acho que tivemos algumas novidades positivas, entre elas, como já mencionei, o
câmbio, e a menos que o Banco Central tenha uma nova elevação significativa de juros, o
resultado financeiro não deveria ter a mesma evolução que teve no ano passado. 2014 foi um
ano atípico nesse sentido também.
Por fim, com relação ao comportamento do consumidor, nós, do ponto de vista de renda,
propensão a compra, nas partes do nosso negócio que são influenciadas pela economia como
um todo nós notamos um impacto da economia nesses volumes de diesel, granel de grande
porte, o granel da Ultragaz, mas nas partes dos nossos negócios que têm outros drivers, como
o ciclo Otto com a frota e o varejo farmacêutico, para citar dois, não notamos nenhuma
alteração relevante até agora.
Cristian Audi:
Perfeito. E só para complementar minha primeira pergunta, esse CAPEX estima uma abertura
de quantas lojas de conveniência, André?
André Covre:
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Perdão, esqueci de responder isso. Vamos seguir mais ou menos o mesmo ritmo. No ano
passado abrimos próximo a 10% de lojas de am/pm, próximo a 10% de JetOil. Seguiremos
mais ou menos nesse ritmo.
Cristian Audi:
OK. Muito obrigado.
Gustavo Allevato, Santander:
Bom dia, André. Uma pergunta rápida sobre a Oxiteno: além do impacto favorável do câmbio,
poderíamos esperar uma melhora de mix para 2015, ou o mix deve continuar com a tendência
do 4T14? Muito obrigado.
André Covre:
O que aconteceu no 4T e no 3T do ano passado é que estávamos comparando com um 2S13
em que houve a parada programada para a manutenção em Camaçari. Nesse momento o
volume de eteno é direcionado para especialidades e o volume de glicol cai.
Então, o efeito que tivemos no 2S14 foi um pouco pela base de comparação, em que tínhamos
muito pouco glicol lá. A partir de agora o negócio está normalizado, então não deve haver esse
efeito de base de comparação. O mix está estabilizado daqui para frente.
Gustavo Allevato:
Perfeito. Muito obrigado.
Pedro Medeiros, Citigroup:
Bom dia, André. Parabéns pelo resultado e obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu
tenho três perguntas, todas sobre a área de combustível, e um tanto objetivas. A primeira
delas, dado que o reajuste de combustível que aconteceu no 1T via aumento de imposto foi
totalmente antecipado e programado pelo Governo, houve por parte da Companhia algum tipo
de estratégia para estocagem no trimestre que pode acarretar em enxergarmos ganhos
extraordinários no 1T via valorização de estoques ainda maiores do que os que você
apresentou, por exemplo, no 4T?
A segunda pergunta é: desde dezembro a margem potencial para importação de combustíveis
no Brasil vem andando em patamares historicamente altos. Você pode mencionar se vocês
esperam colher algum resultado no ano de 2015 através de importação de combustível?
E a terceira diz respeito ao início de operação da Refinaria do Nordeste, em Pernambuco.
Queria saber se o início da operação da refinaria trouxe, de alguma forma, algum benefício
para a Companhia, seja em termos de capital de giro ou em termos comerciais com a
Petrobras, e se a situação da Petrobras neste momento, inclusive passando por mudanças de
diretoria, traz para vocês algum tipo de oportunidade, ou mesmo mudanças nos termos
comerciais que vocês têm estabelecido com ela. Obrigado.
André Covre:
Pedro, obrigado pela sua presença. Começando pelas duas primeiras, eu mencionei quando
eu fiz a introdução que a evolução de resultados neste trimestre deve ser maior que a
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tendência que tivemos no ano passado, por conta da importação de derivados e por conta do
efeito positivo temporário de estoques em decorrência da movimentação dos custos de
aquisição. Esses dois efeitos são de ordem temporária.
No que tange ao efeito de estoques, não tivemos nenhuma estratégia específica com relação a
isso, em particular porque a capacidade de estoque que temos, nós usamos. Não existe a
possibilidade de fazer grandes experiências em relação a isso.
Então, esse ganho de estoque será proporcional ao efeito que aconteceu no custo, que é maior
que o aumento de custo que tivemos no final do ano passado.
Em relação à importação, eu quero inicialmente esclarecer que a relevância da importação
privada de combustíveis por distribuidores é mínima. O sistema logístico não está preparado
para grandes quantidades de importação. Com isso, o volume é limitado a alguns pontos
percentuais.
Além disso, as possibilidades de importação são extremamente voláteis, dependendo do preço
de petróleo, dos derivados de petróleo e de câmbio. Para você ter uma ideia, dentro do próprio
trimestre houve momentos em que era atraente importar e que não era atraente importar.
Com relação à refinaria de Pernambuco, a presença de um fornecimento local simplifica um
pouco a situação logística, permitindo com que compremos com mais regularidade, então isso
tem potencialmente alguns benefícios de redução de capital de giro, mas nada significativo.
E com relação à situação da Petrobras, não vejo nenhuma alteração para nós do ponto de vista
operacional.
Pedro Medeiros:
Está ótimo. Obrigado, André.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para Sr. André para suas
últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Muito obrigado a todos. Agradeço sua presença. Espero tê-los conosco quando divulgarmos o
resultado do 1T. Bom fim de semana.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem
suas linhas agora.
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