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Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2018. O evento
também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via Webcast, podendo ser
acessado no site ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZiQ. Hoje quem irá conduzir essa
teleconferência será o Sr. André Pires, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
da Ultrapar, junto com os executivos da companhia.
Informamos que esse 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 instruções
adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queiram, 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 desse 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 essa 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 Pires, que dará início à
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires:
Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos o
desempenho da Ultrapar no terceiro trimestre de 2018 e também trazer um pouco das
nossas perspectivas e prioridades para os próximos trimestres.
Estão aqui comigo os diretores dos nossos negócios e a equipe de Relações com
Investidores.
Iniciando agora com o slide número 3, durante o terceiro trimestre, notamos uma ligeira
melhora no cenário econômico, após a greve dos caminhoneiros, apesar da manutenção
do alto índice de desemprego, acima de 12%, e do aumento da inflação, conforme
podemos observar no nosso slide da apresentação. Com o fim do processo eleitoral e a
definição dos novos membros dos poderes executivo e legislativo, acreditamos que
teremos um ambiente propício para debater as reformas e ajustes necessários que
contribuirão para a retomada do crescimento econômico no Brasil.
Passando para o resultado da Ultrapar no trimestre, a receita líquida totalizou R$23,8
bilhões, 17% superior em relação ao 3T17, em função do crescimento da receita em todos
os nossos negócios. O EBITDA foi de R$850 milhões, uma redução de 30% sobre o mesmo
trimestre do ano anterior, decorrente da queda no EBITDA da Ipiranga e da Extrafarma.
Em relação ao 2T18, o EBITDA aumentou 18%, devido ao melhor desempenho dos nossos
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negócios, o que demonstra uma recuperação gradual e importante nos resultados da
Ultrapar após a greve dos caminhoneiros.
O Lucro líquido foi de R$323 milhões, 41% inferior ao 3T17, em função do menor EBITDA,
parcialmente atenuado pela redução nas despesas financeiras. Em relação ao 2T18, o
lucro líquido aumentou 34%.
A Ultrapar encerrou o trimestre com uma dívida líquida de R$9,2 bilhões e uma
alavancagem de 2,9x, principalmente devido à redução do EBITDA nos últimos doze
meses, que teve impactos pontuais, como o pagamento da multa pela não aquisição da
Liquigás e os efeitos da greve dos caminhoneiros. Temos confiança que retornaremos para
os níveis históricos de alavancagem ao final de 2019, com base na melhora da geração de
caixa operacional de nossos negócios e em uma maior seletividade na nossa alocação de
capital.
Em 2018, o nível de investimento efetivo no acumulado do ano até setembro foi de R$1,5
bilhão e, mesmo com o investimento na construção da nova planta de especialidades
químicas nos EUA, devemos finalizar o ano com um investimento realizado mais ajustado
à realidade do mercado, conforme já havíamos anunciado na divulgação do 1T18.
Temos convicção no potencial de nossos negócios e de nossas pessoas e estamos
realizando os ajustes necessários para retomar a trajetória de crescimento e rentabilidade
da Companhia.
Passando agora para o desempenho da Ipiranga, no slide número 4.
O volume vendido no 3T18 atingiu 6,2 milhões de metros cúbicos, um incremento de 2%
em relação ao 3T17, com queda de 1% no ciclo Otto e crescimento de 5% no diesel, com
ampliação das vendas, principalmente no segmento de revenda. No ciclo Otto, observamos
um aumento de 50% nas vendas de etanol, em função da melhor paridade em relação à
gasolina, que apresentou redução de 16% no volume vendido.
A alta volatilidade dos preços de combustíveis observada ao longo de 2018 tem sido um
desafio para o setor. Além disso, o aumento da oferta de etanol, combinado com a melhor
relação de paridade do próprio etanol em relação à gasolina, influenciou o mix de produtos
vendidos. Apesar desse cenário mais desafiador, a Ipiranga registrou ganho de market
share no mercado em gera tanto no ciclo Otto quanto no diesel em relação ao 3T17, o que
demonstra que as iniciativas para recuperar volume e rentabilidade estão gerando
resultados.
Encerramos o trimestre com 8.018 postos, uma expansão de 3% em relação ao 3T17,
equivalente a 204 novos postos. A rede de lojas de conveniência am/pm inaugurou mais
163 lojas, enquanto os números de padarias e beer caves aumentaram 13% e 18%,
respectivamente, em relação ao mesmo período de 2017. Por fim, o programa Km de
Vantagens teve recorde de penetração com acúmulo de KMV em 26% dos abastecimentos
no trimestre, e o número de participantes atingiu 28,4 milhões pessoas.
O resultado do trimestre apresentou uma deterioração na margem bruta em relação ao
3T17, principalmente da gasolina e do diesel, em função das oportunidades de importação
e de ganhos de estoque no 3T17, fruto do aumento da tributação nos combustíveis naquele
trimestre, e dos impactos sobre as margens decorrentes da greve dos caminhoneiros em
maio. As despesas com vendas, gerais e administrativas permaneceram estáveis em
relação ao 3T17. Se excluirmos os efeitos da consolidação da Iconic, o SG&A apresenta
uma queda de 4% em relação ao 3T17, uma demonstração do nosso foco em controle de
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despesas. Na comparação com o 2T18, o resultado apresentou uma evolução gradual,
principalmente em agosto e setembro, com incremento de margens e volumes.
Com isso, a Ipiranga apresentou EBITDA Ajustado de R$ 497 milhões no trimestre,
redução de 47% em relação ao mesmo período do ano anterior, e 24% superior na
comparação com o 2T18.
Analisando o trimestre em curso, notamos um ambiente operacional mais favorável, com
uma recuperação gradativa do cenário econômico, e estamos observando uma melhora
sequencial e consistente nos resultados da Ipiranga. As quedas nos custos dos
combustíveis ocorridas no trimestre deverão contribuir para o aumento da demanda.
Indo agora para o slide número 5, falando da Oxiteno.
O volume total vendido pela Oxiteno no terceiro trimestre de 2018 atingiu 205 mil toneladas,
uma redução de 2% em relação ao 3T17, trimestre em que a Oxiteno registrou um volume
recorde de vendas. O volume de especialidades reduziu 7% na mesma comparação, em
função das menores vendas nos segmentos de agroquímicos e distribuição no mercado
interno e das menores vendas para a Argentina, atenuadas pelo crescimento das vendas
nos EUA. O volume de commodities, por sua vez, aumentou 18% sobre o mesmo período
do ano anterior, impulsionado pela maior demanda no mercado interno.
A Oxiteno apresentou EBITDA de R$ 173 milhões no 3T18, 135% superior ao 3T17, em
função do Real 25% mais depreciado sobre o dólar e do maior patamar da margem unitária
em dólar, tanto em commodities como em especialidades. Com isso, o EBITDA unitário no
trimestre foi de 213 dólares por tonelada.
Nesse trimestre efetuamos o impairment dos ativos da Oxiteno Andina, no valor de R$ 7
milhões, em função da situação econômica na Venezuela.
Em setembro, a Oxiteno realizou a partida da nova planta de etoxilação nos EUA, uma
fábrica “estado da arte”, localizada no maior mercado de tensoativos do mundo, com
demanda crescente por especialidades químicas e oferta de matérias-primas a preços
competitivos advindos do shale gas. Apesar dos impactos dos custos fixos no curto prazo,
o início da operação dessa unidade irá contribuir para o incremento de volume e diluição
de custos e despesas em 2019.
Nesse trimestre a Oxiteno Nordeste recebeu o prêmio de melhor empresa do setor Químico
e Petroquímico da Revista Melhores e Maiores em 2018 da revista Exame. A Oxiteno
continua comprometida com sua excelência operacional e inovação, atuando cada vez
mais próxima a seus clientes para o desenvolvimento de novos produtos e agregação de
valor.
Analisando o desempenho da Oxiteno no trimestre contra tri devemos esperar uma
provável queda nos volumes, o que é normal levando-se em consideração que o terceiro
trimestre é sempre sazonalmente mais forte. A apreciação do Real também deve ter algum
impacto nos resultados. Continuamos confiantes com a evolução dos resultados da
Oxiteno no longo prazo, principalmente considerando a entrada em operação da nossa
planta nos EUA.
Indo agora para o slide número 6, falando do desempenho da Ultragaz.
No terceiro trimestre de 2018, o volume vendido reduziu 2% em relação ao 3T17. No
segmento envasado, o volume diminuiu 3%, redução inferior à queda do volume do
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mercado de GLP, que caiu 4%. No segmento granel, a queda no volume vendido foi de
1%. Em ambos os segmentos os volumes foram impactados pelo menor número de dias
úteis no período comparado. Com isso, a Ultragaz registrou ligeiro ganho de market share
em relação ao 3T17.
O EBITDA da Ultragaz foi de R$ 159 milhões no trimestre e permaneceu estável em relação
ao 3T17. As iniciativas de redução de custos e despesas da Ultragaz, marca da gestão
comprometida com a eficiência operacional, permitiu a neutralização do efeito da queda do
volume no resultado. As despesas com vendas, gerais e administrativas reduziram 10%
em comparação ao mesmo período do ano passado.
Para o trimestre em curso, esperamos um patamar de volumes similar ao que tivemos no
4T17. Para o EBITDA, nossa expectativa é de crescimento contra o mesmo trimestre do
ano anterior.
No slide número 7, passando para a Ultracargo
Onde a armazenagem média da no período aumentou 5% sobre o 3T17, em decorrência,
principalmente, da maior movimentação de etanol nos terminais de Santos e Suape.
No trimestre, o EBITDA da Ultracargo atingiu R$ 44 milhões, 10% superior em relação ao
mesmo período do ano anterior, influenciado pela combinação de três fatores: maior
armazenagem média, preços médios maiores e aumento da produtividade nos terminais.
Para o quarto trimestre, esperamos patamar similar na armazenagem média e um EBITDA
superior em relação ao quarto trimestre de 2017.
Indo agora para o slide número 8, passando a falar sobre a Extrafarma.
A Extrafarma apresentou crescimento de 13% no número de lojas e encerrou o terceiro
trimestre de 2018 com 414 lojas, adição bruta de 77 lojas nos últimos 12 meses. Ao final
do trimestre, 53% das lojas possuíam até três anos de operação em comparação aos 51%
no 3T17.
A receita bruta da Extrafarma aumentou 3% em relação ao 3T17, com crescimento de 9%
no faturamento do varejo, resultado do maior número médio de lojas e do reajuste anual
nos preços de medicamentos, atenuados por um menor patamar de crescimento do
mercado.
Em junho de 2018, a Extrafarma implementou um novo sistema de varejo que permitirá
ganhos de produtividade e melhor gestão de estoques nos CDs e nas lojas, além de
proporcionar uma melhor experiência de compra aos nossos clientes. Entretanto, a fase de
estabilização do novo sistema impactou as operações da Extrafarma, uma vez que
prejudicou a entrega dos produtos nas lojas.
Além desse efeito, a Administração da Extrafarma analisou detalhadamente seu portfólio
de lojas e optou por realizar uma maior depuração pontual. Essa decisão demonstra o
comprometimento da Administração com uma gestão eficiente da rede, que contribuirá
para uma maior rentabilidade da operação.
Com isso, o EBITDA do trimestre foi negativo em R$24 milhões, impactado pela baixa de
investimentos decorrente da depuração, pelos efeitos da estabilização do novo sistema de
varejo e pelo aumento do número de lojas em maturação.
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Excluindo os efeitos não recorrentes mencionados, o EBITDA seria de R$ 2 milhões no
3T18, em comparação ao EBITDA reportado de 7 milhões no 3T17.
Para o trimestre em curso, projetamos um crescimento da receita em relação ao quarto
trimestre de 2017, e um EBITDA no patamar do 3T18 excluindo os efeitos não recorrentes,
influenciado pelo maior número de lojas em maturação.
Para finalizar, quero destacar algumas das nossas prioridades e perspectivas para os
próximos trimestres.
O resultado do terceiro trimestre demonstra que estamos evoluindo sequencialmente, após
uma série de eventos que impactaram os nossos negócios em 2018, principalmente na
Ipiranga e Extrafarma, e temos confiança que seguiremos nesse processo de recuperação
consistente.
Reforçamos nossa crença nos bons fundamentos do setor de distribuição de combustível
no Brasil e continuamos comprometidos com a otimização da gestão operacional e
comercial, para termos mais agilidade e nos adaptarmos rapidamente às situações de
mercado.
Continuamos mapeando e implementando oportunidades de redução de custos e
despesas em todos os nossos negócios para uma maior eficiência operacional.
Aumentamos a seletividade em relação aos nossos investimentos, de forma a aumentar a
geração de caixa e reduzir a alavancagem financeira da Companhia. Na mesma linha,
temos trabalhado em diversas iniciativas para redução de capital de giro, que devem
contribuir para um aumento da nossa geração de fluxo de caixa operacional em 2018
quando comparado com o ano de 2017.
Dessa forma, temos convicção que estamos tomando as medidas necessárias para
retomarmos o ritmo de crescimento e rentabilidade da Ultrapar, para continuar gerando
valor aos nossos acionistas e stakeholders.
Para 2019, esperamos uma melhora no cenário econômico brasileiro, com mais geração
de emprego e renda, impulsionando o crescimento do PIB e a demanda no mercado
interno. Na Ultrapar, temos a expectativa de resultados melhores em todos os nossos
negócios, com destaque para a Ipiranga, onde temos a perspectiva de evolução no
ambiente operacional, combinada com um crescimento no volume de vendas que deverá
gerar um crescimento significativo de seus resultados. O ano de 2018 foi atípico para o
setor de distribuição de combustíveis, especialmente em função da greve dos
caminhoneiros e da alta volatilidade nos preços dos combustíveis, além do excesso de
produto importado no início do ano. Com isso, nossa expectativa é de um aumento
importante no EBITDA da Ultrapar em 2019 em relação a 2018, principalmente em função
da evolução nos resultados da Ipiranga e da recuperação nos resultados da Extrafarma.
Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para convidar a todos para participarem do nosso
Ultra Day, em 29 de novembro, no hotel Unique em São Paulo, onde apresentaremos em
mais detalhes as estratégias de nossos negócios com visões mais específicas para 2019,
com a presença do time executivo de todos os negócios. O evento também será transmitido
via webcast com tradução simultânea.
Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a atenção de todos vocês!
Podemos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Bruno Montanari, Morgan Stanley:
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Bom dia. Obrigado pela oportunidade, eu gostaria de focar três pontos. Primeiro entender
a evolução de margem na Ipiranga, extirpando os efeitos da greve. No nosso cálculo, se
eu normalizar tanto o 2T como o 3T, eu vejo ainda vejo margem indo de mais ou menos
R$100/m3 para R$82/m3. Eu queria entender o que causa essa redução de margem. Se
vocês ainda esperam que seja possível eventualmente evoluir para aqueles níveis de
R$110/m3 a R$120/m3 ao longo de 2019.
O segundo ponto, ainda em relação a Ipiranga, eu gostaria que vocês comentassem um
pouco se houve evolução nessas discussões sobre revisão de regulação no setor e o que
poderia mudar em 2019 nesse sentido?
O último ponto é sobre Extrafarma. Quando devemos esperar os resultados mais
normalizados para as farmácias? Especialmente se esse novo sistema já está 100%
estável, qual é a contribuição que vocês esperam que ele dê para os resultados? Muito
obrigado.
André Pires:
Oi, Bruno, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar endereçá-las na ordem em você as fez.
Em relação à margem, a análise que você fez não reflete exatamente o que aconteceu,
porque é sempre bom lembrar que quando você pega o 2T18, você teve um abril e primeira
quinzena de maio muito bons, tanto do ponto de vista de volumes, quanto do ponto de vista
de margem, e aí obviamente teve a greve dos caminhoneiros.
Então, essa análise pontual do 2T, excluindo eventualmente os efeitos específicos da
greve, versus o 3T, tem essa característica que você tem que levar em consideração. O
que nós temos para dizer é o seguinte, a nossa visão é que do ponto de vista, tanto
operacional, ou seja, melhora de condições do mercado, melhora de volume, como
também da rentabilidade da nossa operação, ela vem consistentemente e
sequencialmente melhorando.
Então, acho que coloquei na minha fala, principalmente quando nós olhamos a evolução
dos resultados mês a mês, a partir de agosto e setembro, nós vemos uma melhora que
acreditamos que continue. Ela deve continuar porque nós estamos vendo uma retomada
da atividade econômica, estamos vendo também certo alívio no preço dos combustíveis, o
que deve reforçar a demanda.
Então, sequencialmente, nós vemos uma consistência nessa melhora, que deve continuar
e seguir ao longo de 2019. Depende, obviamente, dessas premissas que nós trouxemos.
É difícil voltar ao nível normalizado no curto ou no médio prazo, mas nós podemos ver com
bastante confiança e convicção que nós temos visto essa melhora, que vem ocorrendo de
forma consistente. Então, o começo do 3T18 foi de certa maneira poluído pelos resultados
de julho, que foi muito fraco, logo depois do fim da greve dos caminhoneiros. As coisas
foram melhorando e continuam melhorando. Acho que esse é o nosso recado aqui.
Sobre a questão das revisões de regulamentação, nós não temos nada muito diferente
para falar do que vem saindo na imprensa. Esses assuntos têm até uma ata de contribuição
que a ANP colocou no mercado e está em andamento.
As entidades têm se manifestado, inclusive as entidades de classe que representam os
servidores tem se manifestado também. Acreditamos que tem sido um diálogo cada vez
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mais com qualidade, as pessoas têm procurado entender quais são os diversos impactos
que ocorrem no setor dessas mudanças.
Não esperamos nada significativo que caiba uma discussão do setor. Muito pelo contrário,
o setor de combustível no Brasil tem uma estrutura muito bem organizada e não é nessa
expectativa que qualquer mudança que venha a ocorrer seria uma mudança disruptiva que
mude de maneira importante a maneira como o setor trabalha. Essa é a nossa expectativa
e acho que é a expectativa do mercado também.
Companhia:
Sobre a Extrafarma, em relação ao sistema de varejo, que estará estabilizado até o final
do 4T, mas especialmente boa parte dos impactos aconteceram no 3T.
O que vale destacar em relação ao Extrafarma é uma absoluta e objetiva seletividade em
relação ao processo de crescimento através da abertura de lojas. E também, eu diria,
menor tolerância em relação à lojas que eventualmente não veem performando como
imaginamos.
Então, é um foco em crescimento orgânico, porém um crescimento orgânico com bastante
seletividade. Um foco também em um maior adensamento nas regiões onde já temos uma
presença mais expressiva.
Então, estamos muito confiantes nos planos que temos para a Extrafarma e, acreditamos
que esse ajuste que foi feito ao longo dos últimos trimestres irá contribuir para que
atingimos os objetivos em termos de geração de valor para a Ultrapar com esse negócio
da Extrafarma.
Bruno Montanari:
Está ótimo. Muito obrigado.
André Hachem, Itaú:
Obrigada pelas perguntas. A minha primeira dúvida é em relação a Ipiranga. Nós temos
observado alguns cortes de preço ao longo de todo 2018. Eu queria entender um pouco
melhor se vocês estão confortáveis com níveis atuais de preço ou se vocês imaginam que
no 4T e ao longo de 2019 possa ter mais cortes ainda, para ficar um pouco mais compatível
com o ganho de market share?
A segunda dúvida é em relação ao ganho de estoque. No 3T tivemos um aumento de 13%
tanto no diesel quanto na gasolina, o que provavelmente acarretou um ganho de estoque
dessa margem de R$82 que o Bruno mencionou.
Eu queria entender um pouco melhor quanto disso foi ganho de estoque. Qual foi a
contribuição dessa margem no ganho de estoque? Isso é extremamente relevante uma vez
que agora no 4T o diesel está caindo quase 10% e a gasolina uns 23%. Então, seria bem
interessante ter um pouco dessa leitura do ganho de estoque.
E a minha última dúvida é em relação ao embandeiramento. Vocês tiveram uma queda de
25 postos líquidos ao longo do trimestre. Eu queria entender um pouco melhor se vocês já
estão vendo uma maior competitividade na frente de embandeiramento, principalmente por
conta da Glencore e da Vitol, que também acabou de entrar no mercado. Obrigado.
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André Pires:
Olá, André. A primeira pergunta eu não entendi mas vou responder a segunda e a terceira
e depois você esclarece o que você quis dizer com a primeira que eu não entendi. Acho
importante deixar claro que no 3T18... Primeiro, só para dar um passo para trás, nós temos
batido muito nessa tecla e temos comentado que ganho e perda de estoque deixaram há
muito tempo de ser eventos não recorrentes, eles passaram a ser parte do negócio com a
mudança do processo de precificação da Petrobras.
Com isso, o 3T18 especificamente, foi um trimestre onde de fato houve esse aumento do
preço do diesel, mas esse impacto foi absolutamente neutralizado por outros eventos e
outras despesas, basicamente tancagem.
Então, eu diria para você que o resultado da Ipiranga teve impacto zero do ponto de vista
de ganho de estoque porque nós neutralizamos isso com outras despesas, principalmente
como eu disse para você, as despesas, por exemplo de tancagem, que tivemos nesse
mesmo trimestre.
Então, claramente não há um impacto positivo por causa do ganho de estoque em relação
aos números que estamos publicando hoje, isso é muito importante. Assim como no 4T
teremos situações que o mercado apresentar, mas continuamos com a convicção que eu
passei durante o meu speech de que o resultado não será potencialmente melhor no 4T
com relação ao 3T18.
Sobre o embandeiramento, na verdade o que nós fizemos no 3T efetivamente é a nossa
política que anunciamos já no começo de maior produtividade em relação ao nosso
processo de alocação de capital, o que implicouefetivamente em um trimestre isolado uma
maior depuração versus a abertura bruta de postos , o que é normal que aconteça em
alguns momentos.
Foi isso o que aconteceu no 3T, não há nenhuma mudança no mercado com a entrada do
player que você comentou, não percebemos nenhuma mudança específica em relação a
isso.
Agora vale ressaltar também que além dos contratos assinados e da abertura de postos
desse ano, nós aceleramos a inauguração de postos que já estavam contratados antes do
início de 2018 e ainda não haviam sido inaugurados. Então, o número de inauguração da
nossa estação foi de 140 postos inaugurados, que já haviam sido anunciados como
aberturas de postos no ano de 2017.
Então, o foco também foi muito em inaugurar esses postos, para de novo, ter foco na
receptividade maior da nossa alocação de capital. Se você puder repetir a primeira
pergunta porque eu não entendi.
André Hachem:
Muito obrigado pelas duas respostas. A minha primeira pergunta é em relação ao ajuste
de preço. Nós vimos ao longo do 1S desse ano e agora no 3T, vocês reajustando a
estratégia de preços e ficando mais competitivos. Nós até chegamos a ver uma resposta
no crescimento de volume, outperformaram demais os membros da Plural.
A minha dúvida é, olhando para o 4T e para 2019 é se vocês já estão confortáveis com o
nível atual de preço ou se podemos imaginar que ainda será necessário algum nível de
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redução de preço para que vocês continuem a ter mais competitividade frente aos
concorrentes?
André Pires:
André, basicamente, o preço é determinado pelo mercado. O que eu posso dizer para você
é que continuamos como sempre tendo foco em competitividade. De fato, nós conseguimos
recuperar, se você olhar os últimos trimestres, especificamente no 3T nós estamos
recuperando market share na revenda.
Isso parte da nossa estratégia de aderência, vamos dizer assim, ao índice operacional do
mercado. É assim que nós operamos e é assim que a Ipiranga sempre operou. Vale
ressaltar também, que além dessa nossa recuperação de volume, recuperação de
mercado, nós estamos recuperando também rentabilidade.
Então, o que eu posso dizer em relação a isso, é que a estratégia da Ipiranga, tanto de
recuperar mercado quanto de recuperar a rentabilidade vem se provando acertada. Nós
vamos continuar com essa estratégia de recuperação de mercado e de recuperação de
rentabilidade, esse é o foco.
André Hachem:
Perfeito, André. Muito obrigado.
Gabriel Barra, UBS:
Boa tarde, obrigado pela pergunta. A primeira é em relação a status de embandeiramento.
Acho que estamos falando muito sobre a forma de mudar o contrato com os revendedores,
priorizando os contratos mais focado em bonds ‘postecipados’ do que antecipados. Eu
queira saber como que anda essa estratégia e como está o mix de contratos da Ipiranga
hoje.
Até voltando para esse assunto, se vocês pudessem dar um update, se os postos já
assinaram o contrato e não ainda entraram em operação. Quantos faltam ainda para entrar
em operação?
E falando um pouco sobre a alavancagem, acho que teve um certa piora, até como você
falou no call, a divída líquida/EBITDA saiu de 1,67 no último ano para chegar a quase 3
nesse trimestres. Eu queria entender a cabeça de vocês em relação ao nível de
alavancagem agora para o próximo ano. Qual seria esse nível para o próximo ano e onde
ele poderia se estabilizar? Obrigado.
André Pires:
Oi, Gabriel. Falando primeiro do embandeiramento, de fato, nós temos focado mais em
‘postecipados’ versus antecipados. Hoje, nos postos novos abertos nos últimos 12 meses,
em torno de 45% tem sido através de bonificação postecipada, esse é o foco.
Claro que não deixamos de fazer bons negócios que vão virar para Ipiranga ede alguma
maneira tem de ser feito com a bonificação antecipada, mas o foco é melhora do nosso
ROIC. Na melhora do nosso ROIC nós temos procurado prescritivamente focar na
bonificação ‘postecipada’ e não deixar de participar do mercado.
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Sobre a alavancagem, de fato, essa alavancagem subiu em relação ao 2T18 e eu queria
fazer duas observações. A primeira informação é quando fazemos o cálculo da dívida
líquida/EBITDA, partimos do EBITDA dos últimos 12 meses. O EBITDA dos últimos 12
meses teve alguns efeitos pontuais que acreditamos que não se repetirão na frente.
O primeiro deles é o pagamento da multa pela não-aquisição da Liquigás, isso foi R$286
milhões. E temos também o próprio impacto da greve dos caminhoneiros que nós tivemos.
Então, temos no EBITDA dos últimos 12 meses, mais ou menos R$500 milhões que não
impactam daqui para frente. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, e eu comentei isso no meu speech, a geração de fluxo operacional da
Ultrapar em 2018 deve superar a geração de fluxo de caixa operacional da Ultrapar em
2017, considerando que teremos um EBITDA menor. Então, isso indica que as iniciativas
que fizemos para termos um CAPEX mais adequado e para reduzir investimento em capital
de giro estão dando resultados.
Isso você já consegue ver com os resultados do 3T. E você verá isso ainda mais no 4T,
que é um trimestre sazonal no qual há um desinvestimento importante de capital de giro
na Ipiranga, sempre houve, mas no ano passado, não aconteceu por razões específicas,
mas acontecerá neste ano também.
Com isso, temos bastante convicção de que batemos no teto, vamos dizer assim,em
termos de alavancagem. A partir de agora, devemos ter uma redução importante de
alavancagem nos próximos trimestres, fruto, de novo, dessa melhora de geração de fluxo
de caixa operacional e do melhor EBITDA. Esperamos que nos próximos 12 meses, como
eu falei, o EBITDA melhore significativamente versus os últimos 12 meses.
Participante:
Obrigado.
Gustavo, Santander:
Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas na parte Ipiranga, André. Você falou que a
tendência está com melhora de mês a mês. Você consegue dar um pouco de cor? Como
está sendo outubro? Entendemos que, de fato, os volumes estão voltando na margem para
vocês, mas como está a rentabilidade de volume, pensando em termos de margem? A
margem que vocês estão vendo de outubro é maior que a margem reportada no 3T?
Segunda pergunta, olhando as tendências, você falou que o 4T devemos esperar uma
contribuição significativa para os resultados. O que podemos esperar de margem para a
Ipiranga no 4T19? O 4T tem um tipo de mix, um pouco mais de etanol, mas que tende a
diminuir com a volta da qualidade, mas o que podemos imaginar de margem? Uma margem
bem melhor que o 3T ou marginalmente melhor?
E, por último, ontem vimos um dos competidores de vocês anunciar um acordo com o
CADE para pagar uma multa perto de R$50 milhões para encerrar uma investigação de
uso de cartel em Belo Horizonte. Gostaria de entender se estão negociando algum tipo de
multa com o CADE ou podemos esperar, do lado de vocês, algo nesse sentido, no curto
prazo? Obrigado.
André Pires:
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Oi, Gustavo. Obrigado. Vamos lá, vou tentar endereçar esses pontos. Só repetindo um
pouco o que comentei. Continuamos vendo uma melhora sequencial de volumes e também
de rentabilidade ao longo dos últimos meses. Então, eu diria que isso deve se repetir.
Temos convicção de que isso se repetirá, comparando o 4T18 contra o 3T18. Há uma
melhora de volume.
Você sabe que eu não posso dar detalhes numéricos para vocês, mas obviamente temos
bastante convicção dessa melhora. E também temos convicção de que essa sequência
deve ocorrer ao longo de 2019, de forma mais significativa do que na sequência do 3T18
para 4T18. Quando olharmos a comparação ano contra ano em 2019, esperamos, de fato,
e temos convicção de que essa será bastante significativa.
Em relação à questão de estarmos negociando algum acordo com o CADE, a resposta é
não.
Gustavo, Santander:
Olhando outubro, apesar do score de gasolina da Petrobras, vocês estão vendo uma
melhora de margem, mesmo com esse score? Que potencial efeito de estoque vocês
podem ter? Que nem você falou agora do business, mas mesmo com esse negócio tem
uma melhora de margem em relação a setembro, agosto e julho?
André Pires:
4T18, visão geral, uma melhora de margem e de rentabilidade em volume em relação ao
3T18.
Gustavo, Santander:
Obrigado, André.
Vicente, Bradesco:
Boa tarde, André, boa tarde a todos. Eu tenho uma pergunta. As importações vieram
afetadas de forma geral, como vocês vinham comentando. Estive acompanhando o
mercado. Gostaria de saber se a Ipiranga tem algum tipo de contrato de take or pay de
tentar importar combustível. Se sim, a Companhia pretende renovar esses contratos à
medida que vençam? Eu pergunto isso porque, talvez, em um cenário de menos
importação consistente, não valha a pena renovar esse contrato, pelo menos não nessa
modalidade de take or pay. Obrigado.
André Pires:
Oi, Vicente. Obrigado pela pergunta. De fato, a Ipiranga tem tem contratos de tancagem
com take or pay até por conta do cenário de importações elevadas que tivemos nos últimos
dois anos. O contrato de tancagem com o take or pay não é somente para exportação, mas
também para cabotagem.
Em geral, uma empresa do tamanho da Ipiranga que tem necessidade de movimentação
de combustíveis, de atender certas regiões do Brasil que não são atendidas porque não
são próximas de refinarias, ainda que com a própria infraestrutura logística, tem que
contratar estrutura logística de terceiros, que ela tem normalmente. Isso é só para um dado
importante que diz respeito à Ultracargo. Mesmo considerando que as importações são
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indefinidas e secaram, houve um aumento importante da movimentação de combustíveis
em cabotagem.
As distribuidoras têm de se estruturar para isso e a Ultracargo tem se beneficiado disso
também. Eu disse isso quando falei da Ultracargo, o mercado continua bastante aquecido
do ponto de vista de movimentação, mesmo considerando a queda das importações, por
conta de cabotagem. De certa maneira, a cabotagem até teve uma demanda ainda maior
por conta da questão da tabela de frete de combustíveis.
Então, a Ipiranga tem, de fato, contrato, e se ela vai renová-lo ou não, vai depender muito
do cenário naquele momento, se ele vai fazer sentido ou não.
Mas ela sempre tem de ter a contratação de tancagem para poder operar, para ter a
excelência operacional que ela tem que ter.
Vicente, Bradesco:
Muito claro. Obrigado.
Regis Cardoso, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria voltar em dois pontos anteriores
que já foram discutidos – um sobre a trajetória de margens dentro do trimestre. Você
mencionou que houve uma melhora sequencial. Eu queria entender se o ponto de saída
do 3T, em setembro, foi mais próximo daquela margem normalizada que foi comentada no
trimestre anterior (2T18), e que também foi comentada em perguntas anteriores.
Ainda em um follow-up de uma questão anterior, gostaria de entender quais medidas vocês
podem tomar para efetivamente reduzir o capital de giro e quanto isso poderia reduzir a
sua alavancagem líquida?
Por fim, se me permitir uma pergunta menos focada no resultado em si, mas, sim, no
portfólio de ativos do grupo. Como vocês enxergam, hoje, as diferentes avenidas de
crescimento, porque, aparentemente, existe um ambiente mais difícil no negócio de
distribuição de combustível; M&A parece não ser mais uma opção para a Ipiranga.
Por outro lado, a Extrafarma que se apresentava originalmente, quando foi adquirida, com
uma grande avenida de crescimento, tem demonstrado um resultado muito fraco, e agora
começou a fechar lojas em um ritmo relevante. Então, como vocês enxergam o portfólio da
Ultrapar hoje? Como a Extrafarma se encaixa nesse portfólio e onde estão as maiores
oportunidades?
Por fim, se me permitir, no início você comentou que os diretores estão aí, se o Marcelo
Araújo estiver e puder comentar um pouco as impressões iniciais dele. O que ele encontrou
durante o processo de transição? Obrigado.
André Pires:
Vamos lá. Vou tentar endereçar essas três perguntas. A primeira sobre margem. Vou
repetir o que eu disse. De fato, observamos uma sequência muito positiva no 3T agosto foi
melhor que julho, setembro foi melhor do que agosto um nível bastante adequado, e temos
bastante confiança e convicção de que o 4T será melhor que o 3T. Então, é difícil falar um
pouco mais do que isso. Mas, sinceramente, temos uma sensação muito positiva em
relação à evolução, tanto do ponto de vista do volume quanto de rentabilidade.
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Sobre o capital de giro, vária iniciativas, se você olhar o nosso ciclo financeiro no ano de
2018, comparando agora o fechamento do 3T versus dezembro de 2017, a gente reduziu
três dias, um efeito importante, no caso da Ultrapar. São várias iniciativas relacionadas à
melhora do alongamento do prazo de fornecedores; trabalhamos no estoque de forma
mais otimizada. É claro que a parte de contas a receber e mesmo de estoque tem impacto
grande devido ao aumento de preço.
Obviamente, em termos absolutos, isso acaba tendo um aumento do capital de juros, mas
o ciclo financeiro tem melhorado, especialmente na Ipiranga. Eu acho que é bastante
importante também.
Dois dias representam R$300 milhões. Para a Ipiranga, cada dia é R$150 milhões. Então,
dois dias são R$300 milhões. E temos uma expectativa muito positiva, até pela
sazonalidade e tudo isso que estamos vendo, efetivamente, de uma devolução importante
de capital de giro no 4T. Com isso, a desalavancagem deve voltar aos patamares históricos
da Ultrapar. Se você pegar a história mais recente dentro da Ultrapar, nós flutuamos entre
1,5x e 2,0x. Obviamente isso não vai acontecer no 1T19 e nem no 2T19, mas ao longo do
ano de 2019 nós devemos voltar para esses níveis sem muita dificuldade.
Em relação a questão de avenidas de crescimento, nós poderemos discorrer melhor sobre
isso, com mais detalhes e profundidade no nosso Ultra Day, do qual eu espero que todos
possam participar. Lá no Ultra Day, efetivamente, os presidentes de cada negócio estarão
lá para fazer a explicação.
Então, começando pela Ipiranga. Um fato que talvez o setor de combustível, pelo menos
no curto prazo, não tem o mesmo crescimento que teve cinco, seis, sete anos atrás. Mas
uma pequena melhora na situação econômica, com a redução no nível de desemprego e
com a melhora da renda real da população vai trazer.
Nós temos uma alavancagem muito importante, no release e no segmento de
combustíveis. Então, nesse setor, especificamente, a recuperação deve trazer uma
oportunidade de crescimento importante para os negócios da Ultrapar. A Extrafarma faz
parte da nossa estratégia e é um dos nossos motores de crescimento. O ajuste que foi feito
agora, nesse trimestre, é pontual, mas é um ajuste na nossa estratégia.
Nós vínhamos de uma estratégia de crescimento acelerado, nós continuaremos crescendo
organicamente, mas de forma mais seletiva. A administração da Extrafarma tem esse foco
em seletividade, adensamento e em menor tolerância em relação àquelas lojas que não
vêm performando como era a expectativa de acordo com o desempenho original dessas
lojas.
Portanto há uma convicção da Ultrapar e da Extrafarma, nesse ajuste da estratégia e da
Extrafarma como apoio importante nesse segmento que vemos, no médio e no longo prazo,
de crescimento diferenciado aqui no Brasil. O setor de varejo farmacêutico é um setor de
crescimento diferenciado e nós acreditamos que a Extrafarma é um ator que vai participar
desse crescimento com qualidade e vai gerar muito valor para os acionistas da Ultrapar.
Sobre o Marcelo, a minha sugestão, primeiro que ele nem está aqui, ele não
conseguiu participar pessoalmente, a minha sugestão é no Ultra Day ouvir um pouco mais
dele as visões que ele tem sobre a Ipiranga, as medidas que eles está entendendo como
importantes para a nossa retomada na recuperação dos resultados da Ipiranga. Porque
nós na Ultrapar temos a convicção que ele vai de fato acelerar esse processo de
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recuperação de rentabilidade e de crescimento na Ipiranga, então, todos na Ultrapar tem
muita confiança e convicção sobre isso.
Regis Cardoso, Credit Suisse:
Está ótimo. Obrigado pelas respostas.

Fernanda Cunha, Citibank:
Bom dia a todos. A maioria das minhas perguntas já foram feitas, eu vou focar em alguns
detalhes. Você falou que na Ipiranga você realmente teve uma queda de 4% ano contra
ano e parte disso é redução de gasto em marketing. Eu gostaria saber se dá para nós
assumirmos que essa queda vai ser recorrente nos próximos trimestres ou foi algo sazonal
que você teve no 3T?
A segunda pergunta também é com relação a Ipiranga. O mês de setembro, apesar de que
quando olhamos o total de volumes, você teve um resultado um pouco melhor do que as
outras, mas quando nós quebramos o volume que a Plural nos fornece de quanto foi para
revenda, ainda assim, você ficou quase estável ano contra ano, mesmo vocês tendo
colocado mais postos para dentro. Como você vê o crescimento de vocês relativo aos
outros players? Dá para nós entendermos que o fato de você ter anunciado que fechou
novos postos, mas ainda não tinha colocado para funcionar. Nós podemos ter uma
retomada um pouco mais forte nesse segmento?
A terceira pergunta é, na verdade, com outro tema. Vocês podem comentar um pouco
como está o ramp-up da planta nos Estados Unidos? Ela já está operando na capacidade
máxima? Obrigada.
André Pires:
Bom vamos lá, obrigado, Fernanda. Sobre o SG&A na Ipiranga, essa redução de 4% é
recorrente. Nós esperamos uma continuidade de um crescimento de um formato negativo
do SG&A no próximo trimestre no ano contra ano. É claro que varia ao longo do tempo em
uma média de ano contra ano ele é um ativo bem menor do que nos últimos doze meses.
eEssa é, pelo menos, a nossa expectativa.
Em relação à nossa performance na revenda, de fato, a nossa expectativa é, sim, que a
ente comece a ver, eventualmente, performances melhores no volume, na revenda, e a
nossa estratégia de focar na inauguração de postos que já foram contratados, já tem seus
contratos assinados, e ter um produtividade maior também, no sentido de você focar em
negócio que traga mais rentabilidade para a Ipiranga.
De certa forma, a estratégia de Ipirangae da Extrafarma são parecidas. Não abrir mão do
crescimento orgânico, mas talvez o crescimento orgânico de forma mais seletiva, de forma
a melhorar o retorno sobre o capital investido e de forma a talvez ter uma tolerância menor,
não sei essa é a melhor palavra, com negócios que não estão performando como
imaginávamos. Minha perspectiva, efetivamente, é que continuemos crescendo com mais
rentabilidade.
Sobre o ramp-up da Oxitenoela está operando. Ela entrou em operação agora nesse 3T.
Uma planta de especialidades químicas tem um período não só para estar operando à
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plena capacidade do ponto de vista de volume, mas à plena capacidade do ponto de vista
das diversas especialidades que ela produz, ela leva aí um período de três anos. Ela vai,
ao longo do tempo, enchendo a planta com produtos com maior rentabilidade e com maior
margem.
Então, esse plano de três anos da planta, mas acho que vale comentar que nós estamos
entrando no mercado americano neste momento, um mercado extremamente específico,
com falta de produtos, que são produtos que essa planta vai operar.
Nós acreditamos que o timing da nossa entrada lá é muito positivo. Estamos muito
confiantes sobre essa operação. É uma planta que é estado da arte, efetivamente, e que
tem uma logística muito favorável porque ela está muito próxima dos fornecedores de óxido
de eteno no Golfo do México, um óxido de eteno, hoje em dia, mais barato porque ele tem
como fonte o gás natural e uma logística muito favorável de maneira geral em relação aos
centros de consumos também. Então, o timing foi muito bom, nós estamos muito confiantes
que isso deve contribuir bastante para os resultados da escama nos próximos anos.
Fernanda Cunha:
Você me permite fazer dois follow-ups? Na questão do SG&A, dá para entendermos que
existem novas iniciativas para cortar ou seria mais uma questão de diluição de custos?
Dado que deve ter uma parte fixa. A segunda, se você puder dar um update de como está
abertura de postos para esse ano, e caso houver alguma queda, nós podemos imaginar
que terá uma queda no CAPEX?
André Pires:
Oi, Fernanda. Sobre SG&A, sim. Além de ser recorrente, tem mais iniciativas para que nós
tenhamos uma redução do SG&A nos próximos trimestres e nos próximos anos. Então,
tem várias iniciativas nessa linha para que nós adequemos a estrutura da pirâmide à
realidade mercado, então tirou parte do nosso foco. Certamente, o Marcelo terá mais
detalhes sobre isso em relação a essa estratégia.
Em relação número de postos, nossa visão não é uma meta de abertura de postos, é uma
meta, efetivamente, de melhora de volumes. Então, acho que em relação à CAPEX, nós
anunciamos quando nós publicamos os resultados do 1T, uma redução do orçamento de
CAPEX em relação ao orçamento original, que nós tínhamos no final de 2017, para o ano
de 2018.
Essa expectativa de redução vai ser superada, então nós devemos chegar com CAPEX,
no final de 2018, substancialmente abaixo daquele orçado originalmente, até um pouco
mais abaixo do que nós imaginávamos.
Isso contribui de forma importante para essa melhora na geração de fluxo de caixa
operacional, mas sem abrir mão das oportunidades de crescimento, isso é muito
importante. Com muito foco em seletividade, visando maneiras mais eficazes e eficientes
de alocação de capital, já falamos um pouco sobre isso, com foco maior em bonificação
precificada. Tem que melhorar o retorno sobre o capital investido.
Pedro Soares, BTG Pactual:
Bom dia, André, bom dia a todos. A maioria das minhas perguntas já foi respondida. Eu só
queria tirar um ponto um pouco mais geral, não só da empresa, mas do mercado como um
todo. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre resiliência que nós temos visto
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em bandeira branca. As janelas de importação já fecharam há algum tempo e nós
acabamos perdendo o pouco espaço que eles ganharam nos últimos anos. Acho que uma
parte pode ser explicada por volumes que já estavam contratados, mas se vocês puderem
dar um pouco mais da sensibilidade de vocês enquanto a isso.
André Pires:
Olha, não tem uma explicação única. Nós, estruturalmente, vemos um ambiente
competitivo mais favorável ou com menos diferença para os grandes distribuidores do que
era há um ano. Acho que isso nós podemos dizer com tranquilidade, tínhamos a visão de
que muitas importações e exportações foram feitas com descontos em relação ao preço
no Brasil. Tínhamos um ambiente livre, no sentido de ser competitivo, considerando que
alguns players poderiam, naquele momento, comprar boa parte das suas dívidas de fontes
contábeis, antes não tinha essa possibilidade.
Então, o ambiente está mais equilibrado. O mercado continua em um momento de baixa
disponibilidade de renda real das pessoas e empresários, isso também, às vezes, contribui
para modelos de negócio que focam no desconto do preço versus os produtos
embandeirados.
Não vamos fazer uma análise para ver se isso é algo que vai perdurar ou não. Nossa visão
é que, estruturalmente, os players embandeirados têm boas condições de competitividade,
os mercados sempre foram e continuarão sendo competitivos. Mas nós acreditamos muito
no nosso modelo de negócio e diferenciação. Nós temos, efetivamente, uma diferenciação
do ponto de vista da nossa marca, do nosso foco em serviços e conveniência, somos a
maior rede de conveniências do Brasil, com 2400 ampms, 30% de penetração e todo o
portfólio de produtos e serviços que temos.
Nós realmente acreditamos que isso é um diferencial. Nós temos o nosso programa de
fidelidade, que é o maior do mercado e a longo prazo isso, de fato, faz a diferença. Agora,
você tem pontualmente, em momentos como este, nós acreditamos que sempre foram
competitivos, mas eu acho que, hoje, o que de fato mudou e é importante é que esse
reequilíbrio, no ambiente competitivo, não existe mais. Acho que isso é positivo.
Pedro Soares:
Está ótimo. Obrigado.
Operadora:
Encerramos, agora, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para
o Sr. André Pires, para as últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas
considerações.
André Pires:
Ok, obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas e espero ver todos vocês no nosso Ultra
Day, no dia 29 de novembro no Hotel Unique. Um abraço e muito obrigado.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor, consulte
o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos importantes
e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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