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Operadora:
Boa tarde, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência e reunião
Apimec da Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao 3T13.
O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no site www.ultrapar.com.br/ri.
Hoje conosco estão presentes o Sr. Thilo Mannhardt, Diretor Presidente, e o Sr. André
Covre, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar.
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 instruções
adicionais serão fornecidas. 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 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. Thilo Mannhardt, que dará início à
teleconferência.
Thilo Mannhardt:
Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos aqui – é
uma honra recebê-los e obrigado por se deslocarem para nos prestigiar. Agradeço
também aos participantes via conference call, obrigado pelo interesse em nos ouvir.
Para os que ainda não me conhecem, sou Thilo Mannhardt, e assumi a presidência da
Ultrapar em janeiro desse ano.
Na reunião de hoje, preparamos uma apresentação que seguirá a agenda que vocês
podem ver no slide 3.
Começarei com a parte de estratégia, governança, crescimento e geração de valor da
Ultrapar como um todo. Ressalto que esses itens estão juntos por serem intrinsicamente
ligados e planejados quando falamos do desenvolvimento da Ultrapar.
Na sequência, o André irá comentar sobre a estratégia de cada negócio e o desempenho
no trimestre, que foi mais um trimestre positivo para a Ultrapar, além das nossas
expectativas para o 4T13 e para 2014.
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Finalizarei nossa apresentação com algumas considerações sobre as nossas prioridades
para os próximos anos, para na sequência, depois de abrir o nosso debate, o nosso
diálogo, na nossa sequência de perguntas e respostas.
Avançando para o slide número cinco, eu assumi neste ano uma empresa que completou
76 anos, com uma trajetória longa e uma trajetória de muito sucesso. Posição de
destaque em todos os seus segmentos de atuação, e para decorrermos rapidamente,
vocês todos conhecem a Ipiranga, segunda maior distribuidora de combustíveis no Brasil,
hoje com 22% de participação de mercado; uma rede de distribuição que, em setembro
de 2013, chegou a 6.600 postos.
Segundo negócio, a Ultragaz, a maior distribuidora de GLP no Brasil, com 23% do
mercado brasileiro, e hoje com mais de 4.000 revendedores exclusivos espalhados pelo
país.
A Oxiteno, que ontem comemorou 40 anos, foi fundada em 1963, iniciando em Mauá, é a
maior produtora de tensoativos e de especialidades químicas na América Latina, única
produtora de óxido de eteno e de alcoóis graxos na América Latina.
E não por último, Ultracargo, a maior provedora de armazenagem para granéis líquidos
do Brasil com aproximadamente 1/3 do mercado.
Tivemos um crescimento robusto de resultados desde a abertura de capital em 1999,
com crescimento médio anual de EBITDA e lucro líquido superiores a 20%, bem acima
do crescimento econômico e inflação.
Foi um crescimento significativo ao longo de 14 anos e em diferentes cenários
macroeconômicos verificados neste período - crises econômicas e crescimento, juros
altos e decrescentes, câmbio valorizado e desvalorizado, diferentes cenários políticos e
internacionais.
Não é coincidência que as ações da Ultrapar também apresentaram forte desempenho
desde o IPO, com o desempenho operacional se refletindo no valor de mercado.
Considerando a valorização da ação neste período e o reinvestimento destes dividendos,
o acionista da Ultrapar teve um retorno médio de 25% ao ano até outubro de 2013. No
mesmo período, a valorização média do Ibovespa foi de 12% ao ano e do CDI 14% ao
ano
Nossos negócios possuem atributos em comum, que destacamos nesse slide 6. E, claro,
não necessariamente todos esses atributos estão presentes ao mesmo tempo em todos
os nossos negócios.
Eles denotam uma estrutura de negócio e filosofia de atuação, a nossa crença sobre o
que deve estar presente no desenvolvimento do Ultra.
Falando especificamente sobre esses atributos: uma combinação única de negócios
resilientes a momentos de maior instabilidade econômica, e que ao mesmo tempo
crescem quando a economia vai bem.
Temos histórico de atuação relevante nos processos de formalização e consolidação nos
nossos mercados de atuação. Posso destacar como exemplos: a Ultragaz liderou, na
década de 90, a criação de um código de alta regulação do setor, que evoluiu para a
regulação atual do mercado de GLP.
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Na Ipiranga, vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o processo de consolidação e
maior formalização desse mercado de distribuição de combustíveis nos últimos anos,
reforçado em 2007 com a entrada do Ultra nesse setor, e que se estende até hoje com os
investimentos significativos que a Ipiranga tem implementado ano a ano, desde que se
juntou ao Ultra.
Buscamos influenciar a formatação dos mercados em que atuamos, tanto pela escala,
como pela diferenciação possível nestes mercados de atuação.
A Ultracargo, além de líder, construiu ao longo dos anos uma posição geográfica
diferenciada. A Ultracargo é a única em seu setor presente em mais de três de portos.
Para ser exato, nós atuamos em seis, em locais onde há fluxo atual significativo e
potencial para crescimento futuro no segmento de granéis líquidos.
Na Oxiteno, focamos em especialidades químicas. Reduzimos ao longo dos últimos anos
a nossa participação em commodities ao longo do tempo. Nas especialidades por
definição, podemos buscar de novo aquele tema que eu já mencionei, da diferenciação,
inovando, desenvolvendo tecnologias de produtos e processos.
Eu gostaria, de novo, de dar um exemplo: no setor de HPC – home and personal care,
produtos de higiene e beleza e para atuação em casa – estabelecemos hoje uma relação
muito próxima como as grandes empresas mundiais do setor. Todos eles são nossos
clientes. Trabalhamos em conjunto para definir novas formulações para os produtos
destes nossos clientes para o seu consumidor final.
Em outras palavras, de um negócio clássico de B2B, nós estamos cada vez migrando
mais para o negócio de B2B2C. Este vínculo e esta parceria têm nos ajudado muito na
busca da diferenciação que eu havia mencionado.
Em todos os negócios, temos marcas fortes e de grande reconhecimento pelos nossos
consumidores. Evidências disso são o recebimento de prêmios, como a inclusão da
Ipiranga e da Ultragaz entre as 50 marcas mais valiosas do Brasil segundo a Brand
Finance, e a escolha da Ipiranga como a melhor empresa brasileira no segmento atacado
pelas Melhores e Maiores da Revista Exame.
Na verdade, foram esses atributos e nossa forma de atuação sobre eles que permitiram a
consistência e o crescimento citados no slide anterior, e comentados por mim ao longo de
muitos anos, e que pretendemos continuar aplicando para o futuro.
Os atributos que nós passamos no slide anterior, e agora estamos no slide sete,
complementam-se com a governança da Ultrapar para formar uma boa Companhia.
Temos uma estrutura de governança calcada no alinhamento de interesses, cuja gênese
remonta aos anos 80, ou seja, desenvolvida ao longo de mais de 30 anos.
Fundamentos incluem a outorga de ações de longo prazo, iniciada pelo filho do fundador,
Pery Igel, nos anos 80, quando ele decidiu transformar seus principais executivos,
naquela época Paulo Cunha e Lúcio de Castro Andrade, em seus sócios.
São esses executivos, junto aos que receberam ações na década de 90, entre eles Pedro
Wongtschowski, que conduziram, ou têm conduzido a Companhia desde então, sob a
liderança do Paulo Cunha, atual Presidente do nosso Conselho. E novos executivos têm
se tornado sócios do Ultra também, ao longo desses muitos anos.
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No ano de 2000, ou no início da década de 2000, foi implementada a remuneração
variável com base em metas de crescimento de EVA, reforçando assim o alinhamento
entre todos e a visão de dono, e estendendo este conceito às equipes do Ultra e seus
negócios.
Padrões elevados de controle e transparência permitem melhores decisões e efetividade
na condução dos nossos negócios, além, obviamente, de correções rápidas e eventuais
desvios nos processos. Nós somos extremamente atentos a isto.
Nos acompanha uma cultura de discussão e de compartilhamento. A área financeira,
como vocês sabem, é centralizada no Ultra, e faz parte do dia a dia dos negócios, assim
fortalecendo aquilo que eu chamaria de checks and balances, portanto, gerando em
conjunto as melhores decisões possíveis para a Ultrapar.
Como denotado aqui, nossa estrutura de gestão é simples, é enxuta. Somos uma
empresa hoje de mais de R$ 50 bilhões de receita, com uma Diretoria Executiva de
meramente seis executivos, incluindo a minha pessoa, e passaremos a ser sete quando o
Paulo Lazera se juntar como principal executivo da Extrafarma a este grupo da nossa
Diretoria Executiva. E se vocês olharem cada um dos nossos negócios, a diretoria
também é enxuta. Cada uma ela delas tem entre três a cinco diretores.
Em adição a tudo que eu falei até agora sobre a governança, nos acompanha uma
crença muito forte, que é a nossa solidez financeira mantida ao longo de muitos anos. É
outra característica que eu chamaria de fundamental na Ultrapar.
Portanto, nossa área de conforto de longo prazo é entre 1x e 1,5x da relação de dívida
líquida/EBITDA, e isso permeia a Empresa como uma cultura e uma crença fortemente
seguidas. O rating da Ultrapar, portanto, é um grau acima do investment grade pela
Moody’s e S&P.
Esses quatro elementos da nossa governança, na verdade, permitem que as pessoas
trabalhem com alto grau de delegação, pois eles irão viver com as consequências de
suas decisões.
Ela incentiva, na verdade, cada um a tomar a melhor decisão para a Companhia e não
somente – isto é muito importante – uma decisão no melhor interesse do indivíduo. A
Ultrapar é nossa Empresa, e não apenas o lugar onde trabalhamos.
Portanto, com cada movimento que fazemos, cada passo que nós damos, sempre nos
perguntamos: “É bom para o Ultra?”. E esta cultura, esta forma de governança também
permite que nossos processos de decisão sejam mais ágeis, o que é um elemento de
diferenciação na nossa gestão.
Tudo isso cria um ambiente propício para prospectar, analisar e executar bons
investimentos, como denotado aqui do lado direito, na primeira caixa acima.
Na prospecção, temos uma combinação que eu chamaria de prontidão, de um lado, e
paciência, do outro. Na análise, conduzimos sempre um processo de identificar,
dimensionar e, até onde possível, mitigar os riscos das nossas possíveis decisões. Por
fim, fazemos o planejamento muito minucioso da execução, uma vez definido que vamos
em frente.
Hoje, no Ultra, e eu pessoalmente me orgulho disso, quero sublinhar este ponto, temos
equipe com grande expertise em integração de aquisições, execução e investimentos,
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construída ao longo de 17 transações significativas que fizemos ao longo dos últimos
anos. Na verdade, esse processo é completamente contínuo, que se realiza nos mais
variados graus de organização e escopo de projetos, desde melhorias de eficiência, até
grandes passos estratégicos que o Ultra pretende ou tomou.
Para resumir, a estrutura de governança da Ultrapar é direcionada à construção de uma
Companhia cada vez mais sólida, rentável e perene.
Para tangibilizar a capacidade de planejamento e execução da estratégia, trouxemos
alguns exemplos que vocês agora enxergam no próximo slide, número oito. Na verdade,
são exemplos que a maioria de vocês provavelmente vivenciou junto conosco ao longo
dos últimos anos.
Especificamente, isso aconteceu no setor de varejo e de distribuição especializada.
Trazemos grande experiência em implementar crescimento acelerado em negócios. Nos
últimos dois anos, realizamos em média a abertura ou embandeiramento de quase 450
postos da Ipiranga. São praticamente dois por dia útil.
Abrimos em média 186 lojas am/pm neste mesmo período, e estamos falando aqui dos
últimos dois anos. Na Ultragaz, aceleramos recentemente a implementação de revendas,
com mais de 380 lojas nos últimos 12 meses. Em outras palavras, Ultragaz abre uma loja
de revenda exclusiva por dia do calendário.
Sobre as 17 aquisições que eu mencionei antes, e que executamos desde o nosso IPO,
algumas observações: nas aquisições da Texaco, por exemplo, União Terminas e Shell
Gás, a migração para a base de sistemas do Ultra ocorreu de um dia para o outro, tão
bem isto estava preparado para a sua execução no momento oportuno.
Fazemos um planejamento minucioso dessas integrações para que, no dia do
fechamento, pudéssemos imediatamente passar a operar em nossos sistemas, e com os
nossos padrões gerenciais.
Quando realizamos a troca de bandeira da Texaco para a Ipiranga no CONEN, no
Centro-Oeste, Nordeste e Norte do País, decidimos não só fazer uma troca, mas algo
que marcasse de maneira completa o retorno da Ipiranga àquela região. Portanto, nos
preparemos naquela ocasião para converter mais de 900 postos para a bandeira Ipiranga
em apenas uma semana, abrangendo praticamente todos os postos das principais
cidades do CONEN.
No caso da Repsol Gás, em 2011, pela estrutura da transação naquela época formada, a
assinatura e a assunção do negócio ocorreram na mesma data. O que significa isso, em
outras palavras? Que a partir do dia seguinte da assinatura, a Repsol “saiu de cena”
completamente, e nós integramos sem rupturas e sem perdas este negócio ao nosso.
Falamos sobre a nossa governança, a nossa filosofia de trabalho, e várias outras coisas
que, como vocês podem ver, levaram a identificar e realizar associações como o nosso
novo negócio, a Extrafarma. Refiro-me aqui ao slide número nove. Tendo falado desses
nossos negócios atuais até agora, gostaria de passar a falar do nosso novo negócio
como dito, a Extrafarma.
A nossa entrada no mercado de varejo farmacêutico está fundamentada exatamente no
nosso histórico de prospectar, analisar e realizar aquisições e investimentos, com o
objetivo de construir uma empresa cada vez mais sólida, rentável e perene, como
mencionado antes.
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Foi assim, por exemplo, a aquisição da Ipiranga em 2007. E esta demonstrada
capacidade de planejamento e execução que mencionei no slide anterior é o que nos dá
embasamento para o desenvolvimento dessa nossa nova frente de criação de valor. Nós
estamos convictos disso, quero deixar isso bem claro.
Trata-se de um negócio que reúne os atributos que definem o Ultra, e que eu passei com
todos vocês alguns momentos antes. Entre estas características, só para lembrá-las e
trazê-las ao contexto da Extrafarma, estão a relevância do mercado na economia, seu
crescimento e a resiliência desse segmento.
O faturamento total, no lado esquerdo acima, de drogarias no Brasil chega a mais de
R$ 60 bilhões em 2012, com um crescimento real superior a 10% ao ano. Baixo consumo
per capita, se comparado com outros países, demonstrando um espaço para um
crescimento contínuo.
Um fator que alavanca este crescimento, independente das condições da economia, é o
envelhecimento da população brasileira. Como demonstrado do lado direito acima,
indivíduos acima de 60 anos hoje representam 10% da população, em torno de 20
milhões de pessoas, mas é responsável por mais da metade do consumo de
medicamentos. Segundo as estimativas do IBGE, esse contingente atingirá 40 milhões de
pessoas em 2030, representando um crescimento médio de 4%.
O aumento da renda e do emprego possibilita maior acesso a planos de saúde.
Consequentemente, as pessoas vão mais ao médico e há maior prescrição de
medicamentos, assim esperamos.
A crescente renda também impulsiona a venda de produtos de higiene pessoal e
cosméticos. Outro fator que amplia o acesso da população a medicamentos é a venda de
medicamentos genéricos, cujos preços são mais baratos, e que têm crescido, em média,
a mais de 30% ao ano.
Se seguimos para o próximo slide, número dez, além deste positivo contexto de cenário
de crescimento da demanda no setor farmacêutico, outros fatores aumentam a
atratividade desse setor, referem-se ao seu nível atual de consolidação, por um lado, e
formalização, por outro.
Nós temos a convicção de que os investimentos no setor, incluindo os que no futuro
próximo iremos acrescentar, do nosso lado, e isto somado ao processo gradual de maior
formalização do setor, continuarão resultando em crescimento acelerado para as redes
de farmácias por um bom tempo no futuro.
De um lado, temos exigências legais, como melhorias na legislação fiscal e exigências na
bioequivalência para medicamentos similares, entrando em função a partir de 2014. De
outro, temos uma evolução na qualidade das lojas de redes, e investimentos significativos
para novas farmácias, além das perspectivas de maior penetração de genéricos ao longo
do tempo, que é o produto típico de farmácia de rede.
Em adição, comparando a estrutura do mercado brasileiro a outros locais do mundo,
observamos que a consolidação do setor ainda está em estágio inicial. A participação das
cinco maiores redes é praticamente 30% do mercado. Se somarmos o faturamento das
dez maiores redes desse país, estamos falando apenas de 35% do mercado.
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Vamos falar um pouco especificamente sobre a Extrafarma, a referência é o slide 11.
Para atuar neste mercado, a Ultrapar está se associando a uma das dez maiores redes
deste País. Uma companhia de altíssima qualidade, com posição de liderança em sua
região de atuação. Não podemos esquecer a origem, da cidade de Belém, que é o
mercado farmacêutico mais consolidado deste país, onde três redes cobrem 90% do
mercado.
É uma região de atuação no Norte, onde eles estão presentes, que conduziu a um
processo de revisão de sua governança profundamente e profissionalização da sua
gestão, estou falando dos últimos cinco ou seis anos.
Decorrente desta evolução que a Extrafarma se impôs, foram introduzidas ferramentas
gerenciais e planos de incentivos muito bem desenhados, e nós ficamos impressionados
com isso, para resultados e criação de valor dentro da Extrafarma.
Por exemplo, a implementação de um sistema que permitiu a visão do resultado do DRE
por loja. Isso permite que os gerentes das farmácias estejam alinhados para crescimento
com rentabilidade, com remodelação variável atrelada aos resultados e ao retorno da
respectiva loja.
É uma companhia que dispõe de uma equipe de gestão extremamente experiente e
reputada no setor farmacêutico. Por este motivo, irão permanecer conosco para seguir o
plano de expansão da Extrafarma junto com a Ultrapar.
Paulo Lazera, já havia mencionado o nome dele, seguirá contribuindo com a sua
experiência na Extrafarma como Diretor Superintendente responsável por este novo
negócio da Ultrapar.
E o mapa visível no slide destaca a distribuição das hoje 186 lojas, em regiões onde o
crescimento de mercado é mais acelerado que o crescimento médio desse setor no País.
Vamos passar para o slide 12. Gostaria de transmitir em imagens um pouco da
Extrafarma, já que vocês podem não ter conhecido as lojas fisicamente in loco, devido a
estarem no Norte.
Caso tenham a chance de visitar a região de atuação da Extrafarma, vocês verão que
todas as lojas possuem uma imagem exterior padronizada, conforme as fotos deste slide,
com lojas em regiões de diferentes padrões de renda. Um dos comentários que eu ouvi
visitando essas lojas de regiões de padrão diferentes foi que os consumidores adoravam
se referir às lojas da Extrafarma como o oásis de se sentir bem.
No slide 13, aí demonstrado, destacamos a organização de entrada das lojas, com uma
ambientação ampla e muito bem organizada. O sortimento de produtos e serviços da loja
também é adaptado às necessidades e demandas dos clientes que as frequentam
naquele micromercado ou naquela região.
A Extrafarma possui lojas hoje de diretos tamanhos, que variam de 30 m2 a 500 m2. E
como vocês sabem, para o varejo farmacêutico, o tamanho da loja é menos determinante
do faturamento que em outros segmentos do varejo.
Eu gostaria agora de parar a minha conversa com vocês e mostrar duas campanhas
publicitárias que foram veiculadas nos estados de atuação da Extrafarma, uma sobre a
associação com a Ultrapar, outra para um dos principais eventos da cidade de Belém do
Pará, que é o Sírio de Nazaré.
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Thilo Mannhardt:
Para dar um pouco do gosto dessa nova atividade, nova atuação do Ultra. Agora que
vocês puderam conhecer um pouco mais a Extrafarma, vamos passar para o slide 14,
para falar um pouco da combinação de Extrafarma e Ultrapar.
Nós temos o capital e a experiência em aquisições e implementações aceleradas, como
já demonstrado no caso da Ipiranga e da Ultragaz ao longo dos últimos anos. Vamos
fortalecer a Extrafarma através dos nossos mecanismos de gestão e incentivo.
Só para lembrar, temos mais de 10.000 pontos de venda, um ativo escasso, permitindo
acelerar a abertura de novos pontos de farmácia, e teremos a capacidade de olhar o
consumidor de maneira mais integrada, sob o ponto de vista de Ipiranga, de Ultragaz e
da Extrafarma, assim desenhando ações coordenadas voltadas para o consumidor final.
Deste modo, a Extrafarma se tornará o nosso quinto negócio, e é o nosso terceiro
negócio em varejo e distribuição especializada.
Quero encerrar as minhas palavras no momento e vou passar para o André
complementar a visão dos nossos negócios. Muito obrigado.
André Covre:
Boa tarde a todos. Eu tenho o mesmo problema com o microfone que tinha com o Pedro.
Tanto o Pedro quanto o Thilo são muito mais altos que eu. Tem que ter uma plataforma
aqui quando o André vem falar.
Gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer o prestígio dos nossos acionistas
que estão aqui, os nossos analistas e a equipe que trabalhou para desenvolver este
evento.
Começo no slide 16, para falar sobre a continuidade que tivemos em 2013, nossas
realizações, nosso crescimento, e dos retornos da Ultrapar. Tivemos o prazer de
completar o nosso 29º trimestre de crescimento consecutivo de EBITDA, fruto
principalmente de muito trabalho e de muito investimento. Nós investimos nesses 29
trimestres R$ 11 bilhões, sendo aproximadamente R$ 6 bilhões de investimentos
orgânicos e R$ 5 bilhões em aquisições.
Temos o crescimento de EBITDA, como vocês vêm no slide, de 21% até setembro, 17%
no trimestre, lucro líquido crescendo 20% até setembro, 13% no trimestre. E devido a
esse crescimento de EBITDA e ao patamar de investimentos, que ficou estável, nossa
geração de caixa no trimestre passou de R$ 190 milhões no ano passado para R$ 468
milhões neste trimestre.
Aqui, mais uma vez, o crescimento dos resultados operacionais, 21% no EBITDA, 20%
no lucro líquido. A ordem de grandeza se refletiu no desempenho da ação, que neste ano
se valorizou 18%, e o Ibovespa apresentou uma desvalorização de 14%.
Tivemos a honra também de receber importantes reconhecimentos sobre o nosso
desempenho operacional e a nossa gestão, eu cito aqui somente alguns. Pela Capital
Aberto, nós fomos considerados a melhor companhia pelos acionistas do Brasil; pela
revista Fortune, ficamos em quarto lugar no ranking das companhias mais admiradas no
mundo na área de energia, isso em 2013; e na parte de governança, que para nós é tão
importante, recebemos dois reconhecimentos muito significativos: o prêmio do IBGC e o
prêmio da IR Magazine.
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No slide 17, gostaria de falar um pouco sobre o mercado de combustíveis e a nossa
estratégia de crescimento de volumes. As perspectivas para o mercado continuam muito
positivas; em outras palavras, perspectivas de crescimento continuado. A frota de
veículos leves no Brasil tem crescido por volta de 7% a 8% nos últimos anos, e ao nível
atual de venda de automóveis, ela continua crescendo por volta desse patamar.
Colabora para isso o fato de que, apesar do crescimento significativo dos últimos anos, a
penetração de automóveis no Brasil ainda é relativamente baixa, menos de 20%, o que é
inferior a países que podemos considerar próximos de nós, como Argentina e México,
cuja penetração é de 25% a 30%.
Essas perspectivas são ainda melhores para a nossa região de forte crescimento, que é
o CONEN. O crescimento do consumo no CONEN tem crescido, ordem de grandeza, 2x
o do Sul e Sudeste. Entre 2009 e 2012, o crescimento do CONEN foi de 10%, enquanto
no Sul e Sudeste foi de 5%. A penetração de veículos é ainda mais baixa, 9% no CONEN
contra 24% no Sul e Sudeste. E por fim, temos no CONEN metade do market share que
temos no Sul e Sudeste: 13% no CONEN e 26% no Sul e Sudeste.
Adicionalmente, temos um processo de redução gradual de informalidade em andamento.
Tem um gráfico neste slide, no canto superior direito, que mostra que a participação das
empresas associadas ao Sindicom no total de volume vendido de etanol no País cresceu
de 61% no ano passado para 67% este ano, o que marcou uma evolução. Por outro lado,
na gasolina, que é um produto onde a informalidade foi parcialmente controlada, essa
participação é de 74%, o que indica o caminho que ainda temos pela frente.
Nesse ambiente de visibilidade para crescimento continuado e redução da informalidade,
há um grande potencial para expansão de rede, seja através da abertura de novos
postos, seja através do embandeiramento dos postos de bandeira branca. E aqui, o
gráfico no canto inferior esquerdo mostra que as empresas não associadas ao Sindicom
representam 23% do mercado brasileiro; ou seja, quase uma Ipiranga inteira é
representada pelas empresas que não participam do Sindicom.
Com essas coisas, com estes elementos, temos feito investimentos significativos nos
últimos anos na expansão da rede e na infraestrutura logística para suportar este
crescimento, o que tem nos permitido duas coisas: primeiro, temos tido crescimento de
volume acima do mercado, e isso de forma consistente, como o último gráfico deste slide
mostra; e segundo, temos obtido uma composição de vendas cada vez mais atraente,
pois o segmento de revenda, o segmento de vendas através de postos, tem crescido a
sua participação no nosso volume total de vendas.
Passando para o slide 18, o tema é como nós atuamos no mercado, e a nossa atuação
está pautada por uma estratégia de diferenciação. E é no segmento revenda, que é o
foco dos nossos investimentos, onde justamente encontramos o maior potencial para
essa estratégia de diferenciação.
Ela é baseada em inovação constante em serviços e conveniência, com vistas a atingir
três objetivos. Primeiro, aumentar o tráfego no posto e fidelizar os nossos clientes.
Segundo, criar um posicionamento diferenciado para o consumidor.
Eu tenho que admitir, nesse segundo ponto, que por mais que nós gostemos de posto,
encher o tanque não é o passatempo predileto de ninguém. Portanto, fazer do posto um
lugar onde você resolve a sua vida, faz da compra mais atraente. Na nossa visão, tem
valor em criar satisfação para o consumidor.
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Por fim, essa nossa estratégia de inovação em serviços de conveniência tem um terceiro
objetivo, que é trazer as receitas adicionais ao proprietário da revenda, proprietário do
posto, fazendo assim com que o negócio dele seja melhor. Ele se beneficia, nós nos
beneficiamos, o consumidor se beneficia.
Neste slide vemos vários exemplos dessas iniciativas de diferenciação. Acho que vocês
conhecem a maioria delas. Essas são as coisas que nós temos hoje: loja de
conveniência, padaria am/pm, programa de fidelidade Km de Vantagens, posto
ecoeficiente, JetOil, que é a nossa franquia de pequenos reparos e troca de lubrificantes,
posto virtual, onde você consegue comprar, através da internet, créditos de combustível
com desconto, e a ConectCar.
Essa filosofia de conveniência e serviços já ficou conhecida através de algumas
campanhas, acho que a mais famosa de todas é “pergunta lá no posto do Ipiranga”. Mais
recentemente, estamos vinculando uma campanha, que é “Ipiranga, o lugar completo
esperando por você”. Acho que essas duas campanhas simbolizam muito a nossa
proposta mercadológica.
Chegamos aos resultados. Tivemos neste ano a continuidade do forte crescimento de
volumes, em decorrência do crescimento da frota e dos nossos investimentos na
expansão da rede e na infraestrutura relacionada, e com isso tivemos crescimento acima
do mercado também no 3T. Ordem de grandeza, o mercado cresceu 6% e nós
crescemos um pouco mais que 7%.
Tivemos um crescimento de 17% no EBITDA no trimestre e 24% no acumulado do ano,
em decorrência, além do volume, de três fatores: mais participação do segmento
revenda; a continuidade da nossa estratégia de inovação em serviços de conveniência,
gerando cada vez mais satisfação e fidelidade ao cliente; e por fim, o avanço do processo
de formalização do setor.
Quando olhamos para frente, essas tendências de mercado e a nossa estratégia de
atuação se mantêm. Portanto, nós podemos esperar mais do mesmo. Ou seja, nós
podemos esperar volume e EBITDA evoluindo de maneira similar à verificada no 3T13,
isso tanto para o 4T13 quanto para o ano de 2014, e aqui, acho que mais do mesmo é
muito bom, pelo menos na nossa visão.
Passando para Ultragaz, ela é um negócio com características também de varejo, onde
uma marca forte e escala são determinantes de sucesso, e nesses atributos a Ultragaz
se destaca.
O mercado tem dois segmentos: envasado e o granel. O mercado de envasado é
profundamente resiliente, porque o GLP é usado basicamente para cocção, e é, portanto,
um bem de primeira necessidade. Em consequência, a demanda é inelástica a
intempéries da economia, e isso foi colocado a teste nos últimos dez anos.
Nós tivemos momentos onde o preço do GLP aumentou 50%, tivemos crises
econômicas, crises financeiras, e nesses momentos o volume permaneceu praticamente
estável.
Temos aqui um grande diferencial, que é uma rede muito qualificada, sobre a qual
trabalhamos com muita intensidade. Temos algumas dessas iniciativas do lado direito do
slide: temos hoje uma rede, como o Thilo mencionou, de mais de 4.000 revendas, são
4.700, e somos a única empresa que opera somente com revendas exclusivas.
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O granel é um mercado que representa 30% do consumo de GLP no Brasil, e tem o
crescimento atrelado ao PIB, já que ele é usado principalmente para comércio, serviços e
indústrias, além do agronegócio.
Os principais elementos da nossa estratégia na Ultragaz, estratégia recente, se
relacionam a algumas iniciativas comerciais e de contenção de gastos, para aumentar
nossa rentabilidade.
Estamos expandindo nas regiões de maior crescimento, por exemplo, construindo uma
base no Estado do Maranhão. Há alguns anos, entramos nesse mercado, crescemos
rapidamente, e criamos agora massa crítica para ter nossa própria base.
Temos procurado cada vez mais proximidade com os nossos clientes, para entender a
evolução de seus atos, e assim poder atendê-los melhor. Um bom exemplo é a conta
individual para condomínios, onde, em vez de o cliente receber um valor do GLP na sua
conta de condomínio rateado igualmente, ele tem sua conta individualizada. No sistema
granel, o exemplo é a abordagem de soluções energéticas para os clientes comerciais e
pequenas indústrias.
Como mencionei, trabalhamos bastante para aumentar a qualificação das nossas
revendas, também aqui sob a ótica de que uma revenda melhor atende melhor o cliente,
uma revenda melhor é mais lucrativa, e tanto uma coisa como outra beneficia a Ultragaz,
também.
Aqui, queria destacar o Gestão Azul, que é um sistema de informação para o auxílio da
gestão financeira dos revendedores, desenvolvido em parceria com os próprios
revendedores, que processa de forma integrada as informações da revenda. É quase
como se fosse um mini-ERP para as revendas.
Desenvolvemos nos últimos 18 meses várias iniciativas de redução de gastos, que, via
de regra, procuram aumentar a produtividade do nosso sistema. Automação é uma das
formas de fazer isso, e aumentamos a automação das nossas bases nos últimos 18
meses. Também reavaliamos algumas das nossas lojas próprias, principalmente na
Grande São Paulo, onde ainda atuávamos através de lojas próprias, e elas foram
convertidas em revendas.
Passando pelos resultados, essas iniciativas comerciais de contenção de gastos foram
fundamentais para chegarmos aos resultados que estão neste slide. O crescimento de
2% no volume no 3T, vindo principalmente do segmento granel, é exatamente pelo
investimento de captura de novos clientes, utilizando alguns daqueles diferenciais que eu
mencionei no slide anterior.
O EBITDA continuou seguindo uma trajetória de crescimento. Como indicamos no
conference call de divulgação de resultados do 2T, nossa expectativa era que evoluísse
no 3T de forma semelhante ao que tinha evoluído, em outras palavras, 17%, e temos o
prazer de estar reportando exatamente 17% em decorrência das iniciativas comerciais e
de redução de gastos. No acumulado do ano, o EBITDA apresentou crescimento de 14%.
Esse cenário que vivemos neste ano permanece, e também continuamos trabalhando
nas mesmas iniciativas, aprofundando as iniciativas comerciais e de contenção de
gastos.
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E, com isso, aqui também esperamos uma continuidade de evolução de resultados. Em
outras palavras, tendências de resultado para o 4T e para 2014 são de evoluções de
volume de EBITDA similares ao que tivemos no acumulado do ano de 2013.
Ressalto apenas que, especificamente no 4T, faremos um volume de requalificação de
botijões muito maior. Por isso, a expectativa do EBITDA a ser reportado no 4T é de um
crescimento menor, se consideramos essa requalificação de vasilhames.
Chegando à Oxiteno, é uma empresa química muito única. Como o Thilo mencionou, fez
40 anos ontem, 40 anos de muito sucesso. Ela tem vantagens competitivas muito fortes:
única produtora de óxido de eteno no Brasil, de alcoóis graxos na América Latina, com
capacidades sempre superiores à demanda doméstica.
Maior produtora de especialidades químicas na América Latina, e isso é muito
fundamental, porque permite uma ampla cobertura de mercados e aplicações. Com isso,
temos flexibilidade na composição de vendas, e podemos, portanto, seguir as tendências
de cada um dos mercados. Isso nos leva à menor exposição ao ciclo petroquímico e
menor exposição à redução de crescimento de algum segmento específico.
Temos uma participação relevante e crescente de químicos de origem renovável. Os
químicos de origem renovável representavam, em 2006, 9% das nossas matérias-primas,
e hoje representam 21%. Estes são produtos que têm grande apelo para o segmento de
higiene e beleza, e que têm sido um dos pilares da nossa estratégia mercadológica
baseada em tecnologia e inovação.
A Oxiteno quer ser parceira no desenvolvimento de produtos dos seus clientes, e o Thilo
deu o exemplo da nossa crescente proximidade com as empresas de higiene e beleza no
desenvolvimento de seus produtos. 7% do quadro de funcionários da Companhia se
dedica à inovação de produtos, processos e novas aplicações, e o crescimento que
tivemos nos últimos anos nos segmentos de agronegócios e higiene e beleza decorre
dessa estratégia.
No Brasil, em 2011 finalizamos um importante ciclo de investimentos, expansões de
capacidade com foco nas especialidades. No primeiro momento, tivemos após a
expansão um crescimento muito significativo de volumes, com aumento nas exportações.
Com a maturação desses investimentos, dessas expansões, a tendência é que a Oxiteno
migre cada vez mais a sua produção de especialidades no mercado interno, levando a
uma composição de vendas mais favorável, e a velocidade na qual isso vai ocorrer é
alavancada na economia. A venda de especialidades químicas no Brasil cresce
historicamente, com múltiplos de 2x a 3x o PIB.
Por fim, essa mesma estratégia mercadológica, baseada em tecnologia e inovação, tem
permitido uma expansão geográfica, tendo os nossos clientes multinacionais como
âncoras.
Isso nos permite acesso a um mercado mais amplo, nos permite a possibilidade de
acesso a matérias-primas competitivas, balanceando fonte de matéria-prima derivada de
nafta e gás natural, e também, a presença local potencializa o crescimento das
especialidades químicas, que tipicamente demandam uma proximidade com o cliente.
No resultado do ano, acho que a Oxiteno tem razões para comemorar seu 40º
aniversário, com crescimento de EBITDA de 28% no trimestre, 20% no acumulado do
ano, isso, apesar da queda de volumes neste trimestre, que tinha sido amplamente
antecipada. Ela decorre da parada programada da planta em Camaçari no 4T, e, para
12

Transcrição de Teleconferência
Resultados do 3T13
Ultrapar (UGPA3 BZ)
8 de novembro de 2013

que pudéssemos nos planejar para isso, produzimos e vendemos menos glicóis no 3T,
produzindo mais especialidades para vender e para estocar e vender no 4T.
Esse crescimento de EBITDA vem, obviamente, além do crescimento de volume dos 9M,
do Real mais depreciado e da composição de vendas mais favorável, que se refletiu no
3T e que se carrega para o ano.
Esses efeitos são parcialmente reduzidos pelas despesas relacionadas ao nosso início
de operação no Uruguai e nos Estados Unidos e principalmente nos Estados Unidos,
onde estamos fazendo praticamente uma startup no negócio de especialidades químicas,
levando nossa tecnologia para lá, levando nossos produtos e levando nossos
relacionamentos comerciais.
Em termos de expectativas para o 4T e para o ano que vem, em termos de volume temos
uma expectativa de retomar o crescimento durante o 4T a um nível similar ao que
verificamos nos 9M do ano, expectativa esta que se estende para 2014.
No EBITDA, com este maior volume e o atual cenário de câmbio, atingimos um novo
patamar de margem EBITDA, da ordem de US$ 250 a US$ 260 por tonelada, que temos
a expectativa que se repita para o ano de 2014.
Sempre lembro a vocês que os resultados da Oxiteno estão sempre sujeitos a efeitos de
curto prazo, em particular em função do câmbio e em função da movimentação de preço
de matéria-prima. Aliás, no próprio 4T a margem deve ser um pouco menor que esse
patamar que mencionei, devido aos custos com a parada no pólo de Camaçari.
Chegando à Ultracargo, realizamos investimentos importantes no passado recente na
Ultracargo. No início deste ano, expansões em Aratu, e em Santos a entrada em
operação, e também no ano passado nós adquirimos, no 2S, o Temmar, no Porto de
Itaqui. Esses elementos permitiram maior armazenagem média, tanto no trimestre como
no acumulado do ano, o que contribuiu para um crescimento de EBITDA de 12% nos
9M13, crescimento um pouco menor no 3T devido a efeitos pontuais de despesas.
Considerando as nossas expectativas para 2014, trabalharemos durante o ano de 2014
na expansão do nosso terminal em Itaqui, mas ele entra em operação somente em 2015.
Em 2014, não temos planejada a entrada de nenhuma capacidade nova, mas estaremos
colhendo os benefícios do que já fizemos.
Então, para o 4T e para 2014, nossa expectativa é de continuidade, com crescimento um
pouco acima do que tivemos nos 9M13, por conta das despesas pontuais que acabei de
mencionar.
Para finalizar, uma rápida menção à Extrafarma. O fechamento da transação está
planejado para o dia 31 de janeiro de 2014, quando devem se realizar as assembleias de
incorporação de ações.
A expectativa de EBITDA da Extrafarma para este ano é de R$ 77 milhões, terminando o
ano com aproximadamente 200 lojas. Ao longo do ano de 2014, vamos trabalhar na
integração da Extrafarma e na estruturação de uma expansão mais acelerada. A
Extrafarma está abrindo anualmente algo como 40 a 50 lojas. Nossa intenção, como
amplamente anunciado, é acelerar esse ritmo de crescimento, e vamos trabalhar na
estruturação de exatamente quais passos, de como fazer isso durante o ano de 2014,
isso em coordenação com o Ultra, em particular a Ultragaz e a Ipiranga.
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Através desse nosso plano orgânico de abertura de lojas, nossa expectativa é atingir um
EBITDA no patamar de R$300 milhões num prazo de cinco anos, com uma curva de
crescimento ascendente, crescimento este que pode ser acelerado se tivermos
aquisições durante caminho.
Agradeço a atenção de vocês. Passo a palavra de volta para o Thilo.
Thilo Mannhardt:
Retornando mais uma vez, para finalizar essas nossas contribuições a todos vocês, e
passando para o slide 26, para dar uma perspectiva da nossa agenda de trabalho, que
estamos nos propondo para o ano que vem para a Ultrapar.
Olhando para frente, seguiremos obviamente buscando boas oportunidades de
investimento e criação de valor nos negócios atuais. Temos uma série de investimentos,
acho que isso ficou claro também já em algumas das palavras colocadas pelo André,
para aumentar nossos volumes, bem como ações para aumentar nossa diferenciação e
proximidade com os clientes.
Se vocês olham, por exemplo, pontos em torno da Ultragaz e da própria Ipiranga, eles
apontam para isso. E também quero relembrar outro exemplo, na Oxiteno, aquele tema
do B2B2C, que está cada vez mais presente na nossa agenda.
Com tudo isso, também vamos iniciar a Extrafarma, e faremos uma nova frente de
criação de valor, como tentamos trazer para o conhecimento de todos vocês, a partir do
ano novo. Deste modo, buscamos continuar nossa trajetória de crescimento sustentável e
de geração de valor no longo prazo para o Ultra.
Encerro aqui o que havíamos preparado para esta exposição, agradecendo, e abrindo
agora para as perguntas. Primeiramente, acho que para as pessoas aqui presentes na
sala. Muito obrigado pela atenção de todos.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Eu tenho duas perguntas. Queria aproveitar que você está aqui e fazer uma pergunta
talvez um pouco mais estratégica, ou de entendimento da estratégia do movimento nas
farmácias. Queria saber se vocês poderiam dividir conosco um pouco de como foi o
processo de decisão de entrada, mais no sentido da hora que vocês tinham na cabeça
“Devemos crescer, devemos tomar mais um quinto negócio”, já estava fora da agenda
investir fora do Brasil? Tinha alguma limitação? Algum ambiente de contorno em cima do
que vocês estavam trabalhando que influenciou nesse processo do lado das farmácias?
Queria entender como vocês chegaram aí.
A segunda coisa, acho que mais para o André, nós estávamos brincando aqui entre os
investidores que o Grupo Ultra tem outra característica interessante, que é nos mostrar
que podemos olhar para um negócio de uma forma mais simples, que captura tudo que é
mais relevante na hora de apresentar os resultados e na hora de medir como vocês estão
indo.
Queria saber se vocês já têm na cabeça um pouco do que nós temos que olhar, quando
vocês estiverem divulgando seus resultados de Extrafarma para ser bom balizador.
Temos que olhar para o que é crescimento de receita de vocês? Para a margem? Para
ver o que vocês estão pensando em usar para nos apresentar no futuro. Obrigado.
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André Covre:
Na primeira pergunta, não tem nada de muita novidade no processo que nos levou à
Extrafarma. Na verdade, o que está contido na apresentação, este trabalho de
prospectar, analisar e integrar novos investimentos ou transações é uma coisa que está
presente no Ultra nas suas mais variadas camadas organizacionais.
De fato, nós acreditamos que os nossos analistas têm a obrigação de achar as melhores
formas de fazer o seu trabalho, nossos gerentes têm a obrigação de achar formas de
reduzir custos e melhorar a produtividade, e isso sobe na Organização, o que significa
que os níveis de diretoria em geral estão pensando em movimentos estratégicos dentro
dos negócios, e às vezes fora deles.
Digo ”às vezes” porque não é uma determinação que vem de cima. Na verdade, esse é
um processo que é alimentado por baixo por conta do sistema de remuneração de
incentivos, onde está todo mundo incentivado para achar bons projetos para a
Companhia.
E isso, eu diria que é uma das receitas de sucesso do Ultra nos últimos 30 anos. Foi o
que levou à compra da Ipiranga há sete anos, foi o que levou à associação com a
Extrafarma.
Em específico, esse é um assunto que vem se desenvolvendo ao longo de três anos. A
primeira vez que o mercado de farmácia nos chamou a atenção como um mercado
potencialmente atraente foi no início de 2010.
Nós vimos estudando por um longo período sem a Extrafarma, até que nos convencemos
da atratividade do mercado, e que os atributos desse mercado tinham uma relação com
os atributos de Ultra, o que o Thilo também mostrou. E aí fomos procurar se havia uma
boa porta de entrada. Encontramos a Extrafarma, que no microcosmo do que Ultra é, tem
características muito parecidas conosco, e o resto é o que vocês conhecem.
Com relação a métricas, obviamente este trabalho está em processo, porque a
Extrafarma não está conosco ainda, estará a partir de 31 de janeiro, mas acho que dá
para antecipar que algumas coisas serão importantes. Dado que o fundamento da
transação é um crescimento mais acelerado, o ritmo de abertura de lojas será muito
importante. Provavelmente, será um dos indicadores mais importantes nos primeiros
anos, muito mais do que, talvez, o tamanho do EBITDA ou a evolução do EBITDA.
Mas acho que teremos que complementar isso ao longo dos próximos meses,
principalmente depois do fechamento. É a nossa intenção de, na divulgação do 4T, como
nós já teríamos feito o fechamento, contar um pouco mais de detalhes para vocês, no
caso da Extrafarma.
Thilo Mannhardt:
Se me permite adicionar, Gattass, com relação a cenário estratégico, você mencionou o
tema da clareza, a simplicidade de articulação nossa. Quando eu entrei no Grupo e me
adicionei às reflexões sobre a Extrafarma, tudo o que o André acabou de relatar já estava
lá, já estava nascendo dentro da Organização.
Talvez, uma coisa que enfatizamos mais ainda nesse processo final de tomada de
decisão foi em torno dos atributos que caracterizam o Ultra, através dos quais eu decorri
parte da minha apresentação.
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Nós, de forma muito simples, ficamos sempre nos perguntando “Por que o Ultra?”. E
acho que com tudo que vocês souberam, que foi compartilhado com vocês, ficou muito
claro o porquê. Acho que essa é uma dimensão adicional que talvez deva permanecer na
cabeça quando falamos sobre as crenças e os critérios que norteiam a Ultra,
continuamente esse questionamento de por que nós e por que vamos agregar valor. Isso
ficou muito transparente em todas as discussões e eu queria compartilhar com vocês.
Paula Kovarsky, Itaú BBA:
Queria também fazer duas perguntas. A primeira delas sobre a Extrafarma. Vocês têm
falado bastante sobre uma expectativa de crescimento de EBITDA chegando a R$ 300
milhões em cinco anos. Está claro que não dá para fazer isso de forma muito precisa,
mas será que vocês conseguem nos dar algum tipo de visibilidade sobre a composição
desse crescimento? Seja geográfico, seja entre orgânico e aquisição, se da aquisição
para cá mudou alguma coisa?
A primeira impressão que tivemos foi que esse crescimento aconteceria de maneira
orgânica no início, principalmente concentrado no Nordeste, para depois pensarem em
outras regiões. Se mudou alguma coisa, se apareceu alguma novidade, se vocês podem
acelerar a aquisição. Só para entendermos um pouco melhor como esses R$ 300
milhões se compõem.
E a segunda pergunta é sobre crescimento de Ipiranga. Como vocês enxergam a
evolução do crescimento? Como ele evolui entre conversão de bandeira branca e novos
postos, se vamos continuar vendo o mesmo ritmo de embandeiramento, o mesmo ritmo
de abertura de postos, talvez em um horizonte um pouco mais longo, falando em três,
quatro anos?
Thilo Mannhardt:
Paula, obrigado pelas suas perguntas. A respeito da Ipiranga, durante a fase de conversa
e diálogo com todos vocês, quando anunciamos, havíamos dito que a nossa expectativa
de crescimento, o que chamamos de crescimento acelerado, nos levaria, em torno de
cinco ou seis anos, a um EBITDA de tamanho de uma nova Ultragaz. Foi isso o diálogo
que nós propusemos.
Hoje, estamos partindo de uma realidade de R$ 80 milhões de EBITDA da Extrafarma. A
Extrafarma tem o seu plano próprio de crescimento, o André mencionou, 40 a 50 lojas por
ano e com esse crescimento acelerado, uma vez que definimos também formatos de
lojas, possibilidade de integração com postos Ipiranga e revendas, e, na verdade, criar
uma competência de execução que vai atender a esse crescimento acelerado, onde
imaginamos acompanhar o crescimento de abertura de lojas dos players que hoje lideram
o mercado, ou seja, Raia Drogasil e BR Farma, em torno de 100 a 120 lojas por ano.
Dentro disso irá se compor esse EBITDA, e o nosso ponto inicial de foco é o Norte e
Nordeste, onde existe um plano de crescimento da própria Extrafarma, e onde existe
amplo espaço, nos até mencionamos em ocasiões, é uma região que cresce mais que a
média, e vamos partir por ali.
André Covre:
Só para deixar claro, os R$ 300milhões não incluem aquisições. Isso é tudo orgânico. E
acho que o que mudou desde agosto é que nós recebemos muitas ofertas de transações
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possíveis. Em nenhuma delas, não estamos fazendo absolutamente nada a respeito, e
não faremos até estarmos com equipe da Extrafarma dentro de casa, mas a possibilidade
de aquisições parece estar se demonstrando como algo tangível, pelo menos pelo lado
oferta.
Nós precisamos nos debruçar sobre as companhias, entender seus benefícios, seus
riscos, e ver se combinamos preços e prêmios com os russos.
Quanto à sua pergunta sobre Ipiranga, a evolução do crescimento, na nossa visão, é
determinado fundamentalmente pela evolução do mercado e todas as indicações são de
que o mercado continuará crescendo nas mesmas tendências que cresceu nos últimos
anos, tendências que vocês conhecem, de crescimento do diesel um pouco maior que o
do PIB e o Ciclo Otto crescendo junto com a frota.
Os nossos investimentos têm permitido, e devem continuar permitindo que cresçamos
acima do mercado. E no passado recente, em termos de abertura de postos novos na
rede Ipiranga, ordem de grandeza, 60% foram embandeiramentos, 40% novos postos.
Nós temos a visão de que o espaço para embandeiramento de postos é muito grande,
mas ele é apenas um dos instrumentos para você crescer e consolidar o mercado. Se
não tiver posto para embandeirar, vamos abrir posto novo; e tem também potenciais
aquisições.
Então, são três instrumentos, e neste momento o embandeiramento tem sido
predominante. Pode ser que não seja no futuro, não que estejamos vendo isso, mas, se
não for, será outro.
Vicente Falanga, Bank of America:
Thilo, com a sua experiência em consultoria, quão fácil você acha que é colocar uma
nova região com uma marca nesse segmento de farmácia? Quão fiel é o consumidor às
farmácias que já existem no local? E se tem alguma forma de você se diferenciar nesse
ramo, qual seria o diferencial da Extrafarma? Sabemos que vocês poderiam alavancar
nos pontos da Ipiranga, mas mais na experiência do consumidor dentro da farmácia.
Obrigado.
Thilo Mannhardt:
Obrigado pela sua pergunta. Primeiro, e antes de mais nada, o ponto de partida de
qualidade e diferenciação que a Extrafarma nos dará. Eu tentei mostrar isso nos gráficos
que compartilhei com vocês.
Segundo, o brand da Extrafarma na região de atuação onde eles estão hoje está
extremamente forte, impregnada naqueles países, através da qualidade das lojas,
qualidade das localizações de onde estão etc.
Se isso é transportável, acreditamos que como a qualidade já existe, a imagem da
Extrafarma já foi feita, nós temos um ponto de partida que nos anima, e você perguntou
se eu acredito nisso, e sim, eu acredito que é possível. Mas se o nome ficará este, se
será outro, medidas de expansão geográfica, o reflexo sobre o conjunto todo, isso o
futuro vai mostrar.
A conjunção hoje é que com a qualidade do time, dos homens e a qualidade das lojas,
temos um ponto de partida extremamente animador e transportável, que viaja neste País.
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Luiz Carvalho, HSBC:
Boa tarde. Eu gostaria de voltar à pergunta da Paula. Como vocês enxergam o
crescimento de Ipiranga vis-à-vis a redução do número de postos de bandeira branca
olhando para frente? Quando olhamos o Brasil contra outro países, ainda há uma
proporção muito grande de postos não filiados ao Sindicom, apesar de que os volumes
têm menor participação, dado o volume por posto. Mas queria entender de vocês, que
estão efetivamente no dia a dia, como entendem o comportamento de mercado, dado o
embandeiramento de postos que vocês vão apresentar e o crescimento de volumes; se
vocês acham que esse número de postos de bandeira branca tenderia a ter uma redução
olhando para frente. Obrigado.
Thilo Mannhardt:
Acho que não tenho muito a acrescentar além do que o André já falou. Primeiro, é muito
óbvio que as nossas equipes comerciais estão continuamente prospectando e analisando
o mercado, e vamos, com o conhecimento local, ter habilidade e competência de
avaliação daquilo que é possível, seja em novos postos, seja em embandeiramentos.
Eu repetiria os pontos do André no sentido que, na nossa visão de hoje, existe muito
espaço ainda no embandeiramento de postos, e isso vem se mostrado em uma relação
de 60/40 que vem nos acompanhando dentro da relação dos 450 postos em média por
ano que estamos abrindo.
Se essas relações mudam, e bandeira branca não se mostra mais tão atrativa em algum
momento no futuro, nós temos outros instrumentos na mão, que a composição deste mix
vai guiar e nortear o contínuo crescimento da Ipiranga, como demonstrado e evidenciado
na história dos últimos anos.
André Covre:
A única coisa que eu posso adicionar é que, com o avanço no processo de formalização
do mercado, para o consumidor, o posto de rede se tornou cada vez mais atraente,
porque ele tem um formato mais atraente, um serviço melhor, mas sofria, quando havia
um altíssimo grau de informalidade, com o fato de que os postos de bandeira branca
tinham preços profundamente descontados. Quando o processo de formalização
avançou, essas diferenças diminuíram, e aí se ressaltam as qualidades do posto de rede.
Isso vale também do ponto de vista da atratividade para alguém ter um posto. Se tornou
mais atraente ao longo dos anos ter um posto de bandeira do que um posto sem
bandeira.
Acho que essa é uma tendência estabelecida há muitos anos, e que deve continuar. Os
23% de mercado que hoje são de companhias não associadas ao Sindicom não são
todos bandeira branca, tem rede regionais, marcas fortes regionalmente, com 100, 200,
300 postos. Sempre vai haver um volume remanescente desses 23%, mas a tendência é
que continue a reduzir por muitos anos.
Luiz Barsi:
Parabéns pela apresentação, competente e esclarecedora, como sempre. Eu gostaria de
fazer uma observação e ouvir os seus comentários. O Grupo acaba de comprar uma
empresa chamada Extrafarma. No Norte, provavelmente não existe nada com a marca
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Extra, mas aqui em São Paulo já existe uma empresa, que é do Grupo Extra, que é a
Extra Medicamentos. Por outro lado, se a Empresa Ultra fosse mudar o nome para
Ultrafarma, já existe outra empresa também, bem posicionada, no mercado, chamada
Ultrafarma.
André Covre:
E como é que faz, não é?
Luiz Barsi:
Exatamente. Eu gostaria das suas considerações.
André Covre:
Realmente, no Norte e Nordeste a marca Extrafarma é constituída, e a intenção é mantêla. À medida que expandirmos para outras regiões do País, teremos que avaliar se a
marca Extrafarma é conveniente.
A Extrafarma tem os direitos legais para utilizar a marca Extrafarma no Brasil inteiro.
Então, ela tem uma questão de atratividade perante o consumidor, o ponto de decisão, e
essa é uma das coisas que faremos no ano de 2014. Quando me referi a estrutura o
processo mais acelerado de abertura de loja, um dos nossos pontos de trabalho é qual é
a marca que deveremos usar fora do Norte e do Nordeste. Será objeto de estudos.
Thilo Mannhardt:
E é muito claro, também, que isso tem a ver com a percepção e com o entendimento do
consumidor que irá nos prestigiar. Isso realmente fará parte desses estudos que faremos
em 2014. Mas a pergunta é correta, e não foi a primeira vez que a recebemos.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Não me lembro agora se foi no ano passado ou se foi em algum momento durante este
ano, mas eu tenho uma lembrança de vocês passando uma mensagem, que de agora em
diante o crescimento em Ipiranga seria muito menos um crescimento de Real por m³, e
muito mais um crescimento de volume. Quando olhamos para o guidance que vocês
acabaram de passar para 2014, tem um componente bastante relevante, pelo menos na
mensagem, que parece ser também de Real por m³.
Eu só queria saber de vocês se é isso mesmo, se teremos uma expansão de margem
maior, pelo menos na sua visão de vocês. E se, por acaso, esse é o caso, o que mudou
na cabeça do Grupo Ultra? A percepção é que ainda há muito mais para se fazer, ou há
alguma mudança de contorno?
André Covre:
Eu vou dar um search para ver se lembro dessa conversa, mas não me recordo. Não sei
se foi com o concorrente que você teve essa conversa.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Não foi, mas tudo bem.
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André Covre:
Do nosso ponto de vista, essa tendência não mudou. Margem é uma consequência de
alguns dos elementos que mencionamos. Crescimento de volume é um instrumento,
investimento para aumentar o crescimento de volume além do mercado, esses mesmos
investimentos permitem uma melhor composição de venda, porque cresce a participação
do segmento revenda, que tem rentabilidade melhor, também aumenta margem.
Vamos continuar aprofundando nossa estratégia de diferenciação, essa que gera mais
satisfação e fidelidade do cliente, clientes mais satisfeitos, dispostos a contribuir. E por
fim, o processo de formalização do mercado continua acontecendo. Até porque, se nada
mais acontecer, nós estamos embandeirando um volume importante de postos. Só isso já
contribui para a melhora da formalização
São os quatro elementos: volume, aumento da revenda, estratégia de diferenciação e
formalização. Enquanto essas quatro coisas estiverem presentes, acho que temos uma
trajetória de evolução como a que estamos tendo. Se alguma coisa mudar, precisamos
nos perguntar que efeito que tem.
Paula Kovarsky, Itaú BBA:
Tenho mais duas perguntas, a primeira sobre Ultracargo. Estamos vendo o movimento de
leilão de terminais no Porto de Santos, eventualmente outros movimentos ao longo da
costa. Eu queria saber como está a cabeça de vocês com relação à evolução e
crescimento da Ultracargo, se vocês podem se mover nessa direção de novos terminais.
A outra pergunta, você poderia nos falar como anda a ConectCar? Como está evoluindo
o EBITDA? Para entendermos quando isso pode se tornar uma coisa mais relevante.
Thilo Mannhardt:
Paula, sobre a Ultracargo, primeiro existe uma enorme demanda, visto que já temos 1/3
do mercado brasileiro, pela movimentação e armazenagem de líquidos, aspectos
logísticos neste País.
Você tem razão que o contexto do mercado através da nova MP dos portos está,
obviamente, se adaptando. Tem todo um processo de licitação a ser iniciado agora, nós
vamos criar consequências na nossa atuação no Porto de Paranaguá, no Rio de Janeiro,
mas não vamos esquecer que isso faz somente 5% do nosso volume de negócios na
Ultracargo como um todo.
Em todos os outros portos em que atuamos, temos contratos de longo prazo e podemos,
portanto, observar a evolução dessas novas medidas, dos processos de licitação com o
devido profissionalismo e a distância necessária para refletir como atuaremos no futuro.
Portanto, existem, para o crescimento da Ultracargo, tanto oportunidades que se dão via
crescimento orgânico, existem oportunidades possíveis que refletem sobre aquisições e
maior consolidação do mercado, e dentro dessa composição é que estamos animados
com as possibilidades de evolução e de crescimento, claramente também olhando com
toda atenção de que forma e como podemos participar das licitações que vêm evoluindo
durante as últimas semanas do ano, e fortemente no ano que vem.
André Covre
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Quanto à ConectCar, tivemos o lançamento aqui em São Paulo no 1S, o lançamento
nacional está previsto para 2014 e depende da regulamentação da ANTT, mas está
esperado para 2014. Em São Paulo, temos adicionado milhares de clientes por semana,
estamos na direção de termos 100.000 clientes ativados nos próximos meses.
As coisas estão caminhando. Acho que o grande ponto de desenvolvimento agora é a
expansão nacional, que depende de regulamentação. As coisas fundamentais de
funcionamento da Companhia estão provadas, os postos da Ipiranga vendem o TAG, as
pessoas passam nas catracas e funcionam; os sistemas funcionam, sistemas de
faturamento funcionam.
Como uma startup, ela é um sucesso. O passo da expansão nacional é que vai fazer dela
um sucesso comercial e 2014 é um ano importante para a ConectCar.
Luiz Carvalho, HSBC:
Mais uma sobre Ipiranga: nós temos um cenário hoje onde a Petrobras tem uma fórmula
sendo colocada para os preços das refinarias, que provavelmente será divulgada até o
final do mês, e isso provavelmente trará um pouco mais de visibilidade, e também uma
flutuação de preço de acordo com o mercado internacional. Pelo menos é o que temos
ouvido.
Eu queria entender um pouco de vocês sobre o que isso poderia influenciar para
obtenção da margem histórica, olhando para frente, se tem alguma coisa que vocês
entendam que pode mexer em margem; como vocês acham que isso pode, de alguma
forma, interferir na ponta? Existe algum tipo de interferência em uma possível fórmula
que traga um pouco mais de visibilidade de preço da refinaria? Obrigado.
Thilo Mannhardt:
Eu gostei da forma como você colocou isso. Estou falando isso com um sorriso, porque
você é capaz, muito mais do que eu, de especular o que será essa fórmula. Eu não tenho
a mínima ideia, sendo honesto. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de entender. A
segunda é que não sabemos se ela será aprovada ou não, qualquer que seja essa
fórmula.
Eu, pessoalmente, estava esperando essa pergunta, para ser bem honesto. Nós não
sabemos. Então, não vamos especular, vamos ver o que vem pela frente.
Independentemente da fórmula, vamos só lembrar uma coisa nessa indústria de
distribuição de combustíveis: é uma indústria em que o distribuidor tem uma margem
extremamente estreita. Então, se houver alguma imposição de custo, aumento de custo,
isso tem que ser passado para preço.
Mas eu acho que teremos de nos dar ao luxo de esperar a formatação da ação, ver se
ela será aprovada, e depois eu acho que todo mundo vai se debruçar em cima disso,
tanto do lado de vocês como do nosso, para fazer a lição de casa devida. Eu também
estou curioso sobre o que será, isso eu lhe afirmo.
Muito obrigado, mais uma vez, do nosso lado. Muito obrigado a todos pela oportunidade
de estar com vocês neste ano, e até a próxima. Obrigado.
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