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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 primeiro 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 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 a
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires:
Bom dia a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês para discutir o
desempenho da Ultrapar no primeiro trimestre de 2018 e também trazer um pouco das
nossas perspectivas para os próximos trimestres.
Estão aqui comigo, para me ajudar a responder as suas perguntas, os diretores dos nossos
negócios e o time de Relações com Investidores.
Antes de começar, queria chamar a atenção de vocês para o slide dois, onde estão
destacados os critérios adotados na preparação das informações divulgadas e que
aparecem ao longo desta apresentação.
Neste trimestre, todas as informações que divulgamos adotam os novos critérios
estabelecidos pelo IFRS 9 e 15, inclusive as informações trimestrais de 2017, que diferem,
portanto, dos valores reportados anteriormente nas respectivas divulgações de resultados.
Para manter a base de comparabilidade, publicamos tabelas comparativas no nosso
earnings release, ITR e no site de Relações com Investidores.
Gostaria de iniciar a nossa apresentação com uma visão geral dos acontecimentos desde
o nosso último call.
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Como vocês devem ter visto, anunciamos mudanças importantes na nossa governança.
Paulo Cunha, nosso Presidente do Conselho de Administração, entendendo ser o
momento de completar o processo de sua sucessão e assim garantir mais um passo para
assegurar a perenidade da Companhia, decidiu deixar formalmente o Conselho, que em
reconhecimento ao inestimável valor de suas contribuições, o nomeou Presidente Emérito,
posição honorífica e vitalícia a ser por ele ocupada a partir desta data.
Para suceder Paulo Cunha foi eleito, também nesta data, o Pedro Wongtschowski, que
muitos de vocês conhecem, atual Vice-Presidente do Conselho de Administração e que foi
CEO da companhia entre 2004 e 2013.E para a posição de Vice-Presidente do Conselho
de Administração, foi eleito Lucio de Castro Andrade Filho, que ingressou na Companhia
em 1977, membro do Conselho de Administração desde 1998.
Ambos os eleitos ocuparão suas funções pelo período remanescente de seus mandatos
como conselheiros. O Conselho de Administração elegerá, oportunamente, um novo
conselheiro que servirá até a próxima assembleia geral da Companhia, na forma do
Estatuto Social.
Adicionalmente, recebemos correspondência de Ultra S.A. comunicando que foi celebrado
acordo de acionistas entre Ultra S.A. e Parth do Brasil Participações Ltda., que são holdings
de participação dos dois ramos da família Igel, além de ex-executivos da Companhia. A
correspondência recebida está disponível no website da Companhia, mas eu vou
mencionar um trecho da carta que diz que o Acordo visa “reforçar, sem qualquer alteração,
os princípios que têm governado a atuação dos acionistas de referência da Ultrapar, em
prol da contínua defesa dos interesses de todos os acionistas e da garantia de que a
Companhia seja administrada de maneira profissional e independente”.
Em novembro de 2016, submetemos ao CADE o processo de aquisição da Liquigás pela
Ultragaz e, durante os quase 15 meses entre a assinatura e a decisão final, trabalhamos
intensamente com o objetivo de mostrar ao CADE os benefícios da transação e oferecer
um acordo que endereçasse as preocupações concorrenciais demonstradas pelo Tribunal.
Em julgamento ocorrido no dia 28 de fevereiro, o Tribunal do CADE por 5 votos a 2 decidiu
pela reprovação da aquisição e, dessa forma, a operação não ocorrerá. De qualquer
maneira, seguiremos com os demais planos de expansão para a Ultragaz e para o Ultra.
Como sabemos a não concretização da operação resultou em uma multa de R$ 286
milhões, paga integralmente na data da publicação da referida decisão do CADE, no dia
primeiro de março deste ano.
Em nossa última apresentação, indicamos um primeiro trimestre ainda bastante desafiador
em nossos negócios. Nos primeiros três meses do ano, notamos um ritmo mais lento do
que esperado na recuperação da economia, com a taxa de desemprego ainda elevada e o
ambiente competitivo ainda pressionado. Na tabela do canto superior direito do slide,
vemos alguns indicadores que corroboram nossa percepção e nos auxiliam na análise dos
impactos nos negócios.
- No setor de distribuição de combustíveis, observamos volumes de importação ainda
elevados neste trimestre, apesar da mudança recente no ambiente operacional do setor.
- Já no setor de distribuição de GLP, tivemos um aumento expressivo no custo da matériaprima ao longo de 2017.
- Enquanto no varejo farmacêutico, pudemos observar um crescimento menor do mercado
ao longo dos trimestres.
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Destaco que também tivemos efeitos atípicos ou não recorrentes impactando nosso
resultado, conforme explicarei ao longo da apresentação.
Dessa forma, o EBITDA Ajustado excluindo efeitos não recorrentes do 1T18 atingiu R$ 794
milhões, 12% menor em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que
para esta comparação de EBITDA não consideramos os efeitos da multa que afetou os
resultados na Ultragaz neste trimestre nem a reversão de provisão que impactou
positivamente o resultado da Oxiteno no 1T17. Por sua vez, o lucro líquido apresentou uma
queda de 26%, também excluindo o efeito da multa.
Passando para o slide 4 com o desempenho do nosso negócio de distribuição de
combustíveis, a Ipiranga.
O volume vendido no 1T18 atingiu 5.461 mil m³, uma redução de 2% em relação ao 1T17.
O desempenho foi influenciado por um dia útil a menos de vendas no período, o que
representa um efeito redutor de aproximadamente 1,5% do volume. Destaco também o
ambiente operacional e competitivo ainda desafiador, com volumes importados ainda
elevados no mercado. O ciclo Otto apresentou queda de 1% na comparação anual e o
diesel de 3%. No entanto, é importante mencionar que o etanol apresentou uma evolução
positiva com um crescimento de 51% no ano contra ano, aumento atípico nesta época do
ano, refletindo os impactos no preço da gasolina combinados com a paridade mais
favorável e com taxas de desemprego ainda altas.
Podemos observar no gráfico do canto superior direito do slide, que ao longo de 2017 as
importações de combustíveis ainda eram vantajosas dada a paridade ainda inferior em
relação aos preços domésticos. Somente no final daquele ano, vimos a convergência dos
preços locais para as referências internacionais, principalmente no diesel, indicando que
daqui para frente devemos observar um ambiente competitivo mais equilibrado. Portanto,
o 1T18 foi ainda influenciado por um ambiente competitivo que continuou pressionado.
Com isso, a Ipiranga apresentou EBITDA Ajustado de R$ 585 milhões no 1T18, redução
de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior, decorrente principalmente do
menor volume de vendas, do ambiente competitivo pressionado e do maior patamar de
despesas, sendo esse trimestre afetado pelos custos relacionados ao início da operação
da Iconic, incluindo despesas e indenizações. Se excluímos o impacto da consolidação da
Iconic e do aumento do custo de frete, o SG&A recorrente cresceu 3% no período.
Como temos mencionado, nossa expectativa de crescimento de volume e de resultados se
baseia em 3 vetores importantes: (i) a recuperação da economia, (ii) o ambiente
competitivo mais equilibrado, e (iii) a maturação dos nossos investimentos recentes. Esses
fatores tendem a caminhar positivamente e, portanto, esperamos uma recuperação de
volumes com impacto positivo nos resultados dos próximos trimestres. Porém, levando-se
em consideração o desempenho do 1T18, a nossa expectativa do patamar de crescimento
de EBITDA para 2018 reduz-se em relação às expectativas anteriores.
Passando agora para a Oxiteno, no slide 5.
O volume de vendas de especialidades no mercado interno apresentou redução de 4%
devido, principalmente, a menores vendas nos segmentos agroquímico e para distribuição.
Já no mercado externo, o volume de especialidades apresentou queda de 2%, em função
dos mercados internacionais mais competitivos, apesar das maiores vendas nos EUA,
reflexo do pré-marketing para a nova planta da Oxiteno em Pasadena.
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O volume vendido de commodities apresentou redução de 26% devido aos efeitos das
paradas em Camaçari.
Dessa forma, com as quedas em especialidades e commodities, o volume total de vendas
da Oxiteno no 1T18 ficou 8% abaixo do primeiro trimestre do ano anterior. Vale destacar
que, apesar do desempenho do volume, a composição de vendas foi mais favorável neste
trimestre, com maior percentual de especialidades no mix. Além disso, começamos a
observar uma expansão da margem unitária em dólar.
Neste trimestre, tivemos dois efeitos que afetaram de forma mais acentuada os resultados:
os gastos pré-operacionais decorrentes da preparação para início operação da nova planta
nos EUA e os maiores gastos relacionados às paradas em Camaçari, este último com um
impacto de R$ 15 milhões na comparação anual. Esses dois efeitos combinados à queda
no volume de vendas resultaram em um EBITDA de R$ 51 milhões no 1T18, redução de
18% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, apesar do Real 3% mais depreciado
frente ao dólar e preços unitários em dólar também favorecendo o EBITDA. Esta
comparação não considera o efeito pontual de R$ 49 milhões no 1T17 devido à reversão
da provisão relativa à exclusão do ICMS da base de cálculo para o PIS e COFINS.
Olhando para o 2T18, a tendência é que o volume volte a apresentar crescimento, tanto
em commodities quanto em especialidades. Em relação ao EBITDA, o crescimento de
volume esperado e o recente movimento de desvalorização do Real frente ao dólar e
também a expansão da margem unitária em dólar, nos proporcionam uma expectativa de
patamar de EBITDA superior ao deste trimestre, e também um crescimento em relação ao
mesmo período do ano anterior. Para o ano de 2018, esperamos que o volume siga em
crescimento, tanto em função da recuperação econômica, como do início da operação da
nova planta nos Estados Unidos, prevista para o final do segundo trimestre de 2018.
Passando agora para a Ultragaz, no slide 6.
No primeiro trimestre de 2018, o volume de vendas da Ultragaz apresentou redução de 1%
em relação ao 1T17, totalizando 410 mil toneladas. No segmento envasado, o desempenho
das vendas permaneceu estável, com crescimento de 1% por dia útil. Já no granel, o
desempenho foi afetado pela redução programada no volume de um cliente industrial,
sendo essa redução atenuada pelo melhor desempenho nos segmentos industrial e de
condomínios.
A Ultragaz apresentou mais um trimestre em que as iniciativas de redução de gastos
impactaram positivamente o EBITDA que atingiu no 1T18, sem considerar o efeito da
multa, R$ 116 milhões, um crescimento de 3% em relação ao 1T17, apesar do menor
volume de vendas. Como mencionamos anteriormente, tivemos o efeito pontual
relacionado ao pagamento da multa decorrente da não aquisição da Liquigás no valor de
R$ 286 milhões.
Para o trimestre em curso, temos a expectativa de uma evolução positiva de volumes e
continuamos com o desenvolvimento de ações de redução de gastos, permitindo um
desempenho superior ao apresentado entre primeiros trimestres, desconsiderando o efeito
da multa.
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EBITDA Ultragaz

2016

2017¹

Em reais milhões

447

440

324

YoY

25%

-1%

-26%

Não recorrentes

2018 (P)¹

-

(84)

(286)

EBITDA ex-não recorrentes

447

524

610

YoY

25%

17%

17%

¹ 2017 e 2018 contemplam os ajustes de IFRS 9 e 15

Vamos falar agora do nosso negócio de armazenagem de granéis líquidos, a Ultracargo,
passando para o slide 7.
A armazenagem média da Ultracargo apresentou aumento de 4% em relação ao 1T17, em
decorrência da maior movimentação de combustíveis e de etanol nos terminais de Itaqui e
Santos, neste último reflexo da retomada parcial de suas atividades em junho.
No 1T18, o EBITDA da Ultracargo atingiu R$ 41 milhões, aumento de 87% comparado ao
mesmo período do ano anterior, em função da maior armazenagem média, fruto da
retomada parcial de Santos, e de preços médios superiores nos terminais. Vale destacar
que essa comparação é afetada pelas despesas no 1T17 no valor de R$ 16 milhões com
o incidente de Santos.
Para o segundo trimestre, a dinâmica está muito parecida com os últimos trimestres, com
crescimento na movimentação de granéis líquidos, e, portanto, a tendência é que o
patamar dos resultados deste primeiro trimestre se repita no próximo. Vale destacar que a
Ultracargo irá centrar seus esforços na expansão de sua capacidade e seguirá se
beneficiando de sua posição de liderança, o que deve se refletir em resultados ainda mais
positivos para 2018.
Passando agora para o slide 8, vamos discutir nosso negócio de varejo farmacêutico, a
Extrafarma.
Porém, antes disso, gostaria de informar que o André Covre, conhecido de todos vocês,
tomou a decisão de deixar o cargo de Diretor Superintendente da Extrafarma para se
dedicar a novos projetos pessoais e profissionais. Para sucedê-lo foi escolhido o Rodrigo
Pizzinatto, que também muitos de vocês conhecem, pois está no Ultra há quase 20 anos
desde estagiário. Rodrigo ocupou posições de Diretoria nas áreas de Planejamento,
Relações com Investidores e de M&A na Ultrapar e desde 2014 é Diretor Comercial, de
Marketing e Logística da Extrafarma, Rodrigo cumprirá um período de transição com o
Andre Covre até 31 de maio próximo, no qual trabalharão em colaboração para permitir
uma transição natural, como é traço da cultura do Ultra. Além disso, é uma sucessão dentro
da própria empresa. Agradecemos ao André Covre pelos quase 15 anos de grandes
contribuições à Companhia e desejamos boa sorte ao Rodrigo.
A Extrafarma apresentou crescimento de 25% no número de lojas e encerrou o primeiro
trimestre de 2018 com 401 lojas, adição bruta de 100 lojas nos últimos 12 meses. Ao final
do trimestre, 54% das lojas possuíam até três anos de operação em comparação aos 45%
no 1T17, refletindo o ritmo cada vez mais acelerado da expansão da rede, com destaque
para a entrada no estado do Amazonas, 13º estado com presença da Extrafarma.
A receita bruta da Extrafarma apresentou crescimento de 14% em relação ao 1T17, com
crescimento de 13% no faturamento do varejo, resultado do maior número médio de lojas
e do maior ritmo de ações promocionais. Vale ressaltar que, além do 1T17 ter uma base
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de comparação forte, pois na época tivemos crescimento de 36% no faturamento do varejo,
a receita bruta da Extrafarma no 1T18 foi também afetada pelo menor crescimento do
mercado. Na mesma comparação, o faturamento da Abrafarma cresceu 6%.
Dessa forma, o menor crescimento do faturamento e o maior número de lojas em
maturação, levaram a um EBITDA próximo zero no trimestre. Excluindo o efeito de novas
lojas, o EBITDA foi de R$ 11 milhões no 1T18, em comparação ao EBITDA ex-não
recorrentes de R$ 15 milhões no 1T17.
Para o trimestre em curso, continuamos executando nossa estratégia de crescimento
orgânico, o que onera o EBITDA no curto prazo. No entanto, esperamos uma recuperação
dos resultados para o segundo trimestre, voltando ao patamar do 2T17.
Nesse último slide, gostaria de comentar alguns elementos que nos fazem confiantes de
que seguiremos no caminho trilhado até aqui, de geração consistente de valor, apesar dos
desafios que temos à frente.
Temos o início da operação da nossa planta da Oxiteno nos EUA ao final do segundo
trimestre, favorecendo as margens do nosso negócio ao longo do ano, e também a
finalização do processo de entrada em operação da Iconic, nossa nova empresa de
lubrificantes em parceria com a Chevron, que nos proporcionará um incremento nos
resultados da Ipiranga.
Em paralelo, temos trabalhado em outras frentes de crescimento orgânicas. Na Ipiranga,
temos expansão da rede de postos e franquias, que potencializam a estratégia de
diferenciação através da inovação constante em serviços e conveniência e nos ajudam a
aumentar o fluxo, a satisfação e a fidelização dos clientes. Vale lembrar que a adição de
postos, através dos nossos investimentos orgânicos realizados no ano passado, ficou
concentrada no final de 2017 e, portanto, muitos postos ainda estão em fase préoperacional e deverão passar a contribuir com aumento de volume à medida em que
entrem em operação. Já na Ultragaz, temos a abertura de revendas e a captura de novos
clientes. Na Extrafarma, vemos a expansão da rede de farmácias com a entrada em novos
mercados, enquanto na Ultracargo estamos trabalhando na expansão da sua capacidade.
Em relação aos nossos investimentos, continuamos vendo boas oportunidades em nossos
negócios. Vale ressaltar, porém, que o limite estabelecido ao final de cada ano leva em
consideração premissas que devem ser testadas ao longo do ano em curso. Nesse sentido,
levando em consideração o que já comentamos anteriormente sobre o cenário atual,
estamos desacelerando o ritmo destes investimentos para o ano de 2018, buscando
manter equilíbrio entre a continuidade de expansão, níveis de retorno esperados e geração
de caixa.
É importante ressaltar que apesar dos resultados menores na comparação com o mesmo
período do ano anterior, nossos investimentos, senso de oportunidade e disciplina no uso
do capital nos trazem a confiança de continuidade de crescimento, além de contar com a
demonstrada capacidade de nossas equipes em executar nossos planos de negócios e de
uma posição financeira bastante confortável e sólida, com forte geração operacional de
caixa, reduzindo portanto, ao longo do ano nosso índice de endividamento,
circunstancialmente acima dos nossos patamares históricos.
Finalizo aqui o que havíamos preparado para hoje, agradeço a atenção de vocês e colocome à disposição para responder perguntas que vocês eventualmente tenham. Podemos
agora iniciar a sessão de perguntas e respostas.
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Operadora: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para
investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua
pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla #. As perguntas serão
atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do
gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será
oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver
participando via webcast, favor clicar em “pergunta ao palestrante” para enviar sua
pergunta aos executivos da Companhia.
Régis Cardoso, Credit Suisse:
Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos, e obrigado pela pergunta. A minha primeira
pergunta, uma questão central que todos perguntam agora, é: qual é de fato, então, o nível
de margens recorrentes na Ipiranga? De certa forma, vimos uma série de efeitos
imprevisíveis a priori, tanto de importação, variação de preços, volatilidade diária e como
isso se traduz em variação, ganhos ou perdas no estoque. Tudo isso é muito difícil de
prever, mas, na ausência desses efeitos, quantos vocês imaginariam ser um nível de
margem recorrente?
Faço essa pergunta porque a expectativa anterior, nos parece, era muito baseada no que
era a margem realizada em 2017, e que, talvez, em vista do resultado de hoje, parece, em
certa medida, em cheque. Se você, André, puder elaborar um pouco nesse tema, eu
gostaria muito.
A segunda pergunta é referente ao nível de importação, que vocês comentaram que ainda
é bastante alto no 1T. Gostaríamos de entender se esse nível de importação era de carga
que já estava vindo, se eram estoques que já estavam aqui, ou se, na margem, as
importações continuam chegando.
E se puder elaborar em um ponto específico, falamos muito de volumes, mas, a rigor, essas
importações deveriam chegar com uma margem menor. Então, se pudessem comentar
essas margens que estavam disponíveis e o tamanho da vantagem que impactou na
dinâmica competitiva; ou seja, eu entendo que, no passado, essa margem foi tão grande
quanto R$400 por m³, mas imagino que hoje ela seja bastante menor. Se puderem
comentar sobre esse tema. Obrigado.
André Pires:
Obrigado pela pergunta, Régis. São três perguntas, tentarei endereçá-las na sequência.
Primeiro, sobre o nível de margens recorrentes na Ipiranga, é difícil, neste momento,
tentarmos estabelecer o nível de margem recorrente.
O fato é que o ambiente competitivo tem se modificado ao longo dos últimos 24 ou 18
meses, e talvez agora estejamos no momento mais difícil dessa transição; aquele momento
em que houve, de fato, um fechamento do prêmio do combustível no mercado doméstico
versus o combustível importado, mas com efeito no ambiente competitivo ainda a se ver,
porque houve um processo de escoamento de um estoque alto e de uma carga de
importação que já havia sido fechada e já estava a caminho, o que fez com que o 1T tivesse
uma combinação de excesso de oferta com um crescimento econômico mais lento que o
esperado.
O 1T teve muito essa característica. Uma característica de mais aumentos de preço que
de reduções, em um momento de crescimento lento, o que dificultou efetivamente um
escoamento de uma oferta de produtos maior.
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Por isso, já entrando um pouco na sua segunda pergunta, esse produto que ou estava
contratado, ou estava a caminho, teve que escoar com margens muito baixas. Então, o
mercado inteiro, em nosso modo de ver, cedeu.
Nós não temos como dizer que essa é a nova realidade do mercado. Acreditamos que não,
e continuamos na visão de que esse mercado se ajustará ao longo deste ano. Mas é
importante que algumas premissas sejam realizadas, como, por exemplo, o próprio
crescimento do mercado para processar esse volume adicional que veio.
Então, fazendo um resumo, é difícil falar em uma margem recorrente, mas podemos dizer,
sim, que o 1T, em nosso modo de ver, é um trimestre que talvez esteja no pior momento
dessa fase de transição.
Eu sei que é difícil dizer “é um ponto fora da curva”, mas, em nossa visão, é um ponto fora
da curva, e a tendência que vemos é de melhora, tanto de volume quanto de ambiente
competitivo, a partir do 2T. É isso que esperamos, e é isso que acreditamos que veremos.
Quanto à sua pergunta sobre o nível de importação, sempre reconhecemos que,
independentemente do nível de prêmio, continuaríamos vendo importações no mercado,
até porque, estruturalmente, acreditamos que essas importações continuarão como parte
da estratégia, da estrutura de suprimentos do mercado. O que acreditamos é essas
importações não serão tão competitivas como foram ao longo de 2016 e 2017.
Então, o nível de importação dependerá de momentos oportunistas ou não para trazer mais
ou menos combustível, mas o combustível continuará entrando, porque acreditamos que
teremos melhores condições de competir do que tínhamos nos últimos 18 a 24 meses.
E elas, de fato, já olhando um pouco para a sua terceira pergunta, devem, sim, como já
falei, ser menos competitivas do que foram no passado. Mas não podemos esquecer que
essas mudanças são muito recentes. Essa mudança do ambiente operacional ficou mais
cristalina em julho, quando a precificação passou a ser diária, e depois em dezembro,
quando houve uma redução do prêmio.
Todas essas mudanças são muito recentes, e nossa visão sobre a nossa capacidade
competitiva permanece intocada, e achamos que isso será observado ao longo do ano de
2018.
Régis Cardoso:
Excelente. Obrigado pelas respostas bem completas.
André Hachem, Itaú:
Obrigado pela pergunta. Minha primeira dúvida é em relação ao volume. No 1T, olhando
os dados da Plural, vocês tiveram uma performance um pouco abaixo dos seus pares. Na
sua visão, a que se deve essa diferença de volumes? E seria razoável assumir que, para
recuperar share ao longo dos próximos trimestres, talvez tivesse que haver uma correção
maior em margem?
A segunda dúvida é em relação a despesas. Houve um aumento grande em despesas na
Ipiranga. Eu gostaria de entender até que ponto isso foi impactado pelo efeito nãorecorrente relacionado à JV com a Chevron, ou isso realmente será uma coisa mais
recorrente indo para frente?
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E, por fim, na Oxiteno, gostaria de entender um pouco melhor até que parte o aumento de
despesas foi relacionado à parada de Camaçari e à despesa para operar nos Estados
Unidos, e que parte foi relacionada ao aumento dos seus insumos de eteno e de PKO?
Obrigado.
André Pires:
Sobre o volume, de novo, tivemos no 1T um desafio grande do ponto de vista de excesso
de oferta no mercado. É fato que nosso volume ficou um pouco abaixo dos nossos pares,
de acordo com os dados que saíram na Plural ontem, mas vemos algumas questões
pontuais, principalmente na parte de grandes consumidores e, consequentemente, no
diesel.
Se olharmos um pouco esses números, vemos que onde efetivamente a diferença foi maior
foi no volume de diesel. Nesse volume de diesel há o impacto de grandes consumidores,
especificamente no nosso caso, no 1T, no setor de transporte de passageiros e no setor
de mineração. Nesse caso, houve um impacto importante, pontual, neste trimestre.
Em relação ao SG&A, sim, de fato, se você olhar o SG&A de maneira completa, ele cresceu
mais que a inflação. No entanto, nós temos que fazer duas reparações importantes aqui:
primeiro, quando comparamos um trimestre com outro, temos que lembrar que, no 1T17,
nosso negócio de lubrificantes era obviamente menor que a Iconic como um todo, que
agora está sendo consolidada.
Então, na base de comparação, nós tínhamos despesas menores no 1T17, e agora elas
se consolidaram com a entrada da Iconic. Lembrando que temos 56% da Iconic, Chevron
44%, e consolidamos esses resultados.
Como começamos a operar em conjunto agora em dezembro, há vários custos de
implementação e, principalmente, de indenização, quando você ajusta duas empresas para
funcionarem como uma. Essas despesas são não-recorrentes, e obviamente a contribuição
ao longo do tempo será positiva, mas, nesse primeiro momento, temos custos de
implementação. Além disso, tivemos aumentos de fretes importantes no negócio da
Ipiranga como um todo.
Se excluirmos, e depois a nossa turma do RI está à disposição para fazer a conciliação
dessa exclusão para vocês, o impacto da Iconic e o aumento do frete, nosso SG&A teria
crescido 3%, em linha com a inflação.
Então, não podemos deixar de destacar esses efeitos não-recorrentes, e, de novo, como
falei, o pessoal do RI está à disposição para fazer a conciliação desses números para
vocês.
Em relação à Oxiteno, o impacto da parada em Camaçari foi em torno de R$15 milhões.
Então, tivemos R$15 milhões de impacto no resultado referentes a essa parada, que estava
programada para acontecer parte no 1T, parte no 2T, e antecipamos tudo para o 1T.
Teve também principalmente o aumento do eteno, o que é normal, por conta do aumento
do preço do petróleo. O PKO, não, mais o eteno.
Mas o que é importante destacar na Oxiteno é que já começamos a ver uma expansão da
margem unitária em USD. E essa expansão da margem unitária em USD, quando
combinarmos com a própria desvalorização do Real, deve permitir uma expansão da
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margem importante já a partir do 2T. E no 2T entra também em operação a nossa planta
nos Estados Unidos, que diluirá o custo que está lá, e também, obviamente, trará melhores
margens.
Então, estamos com uma visão bastante positiva para o desempenho nos próximos
trimestres e para o nível do crescimento do EBITDA, também em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior.
André Hachem:
Perfeito. Obrigado pela resposta.
Gustavo Allevato, Santander:
Bom dia a todos. Eu tenho três perguntas. A primeira pergunta, André, é relacionada à
Ipiranga. Quando você falou na aceleração do crescimento do EBITDA, anteriormente você
havia mencionado que era uma média dos últimos anos. O que seria esse novo patamar
de crescimento para este ano que vocês estão projetando?
A segunda pergunta é relacionada à Oxiteno. Como você mencionou na pergunta anterior,
está havendo uma expansão de margem unitária em USD. Olhando para trás, no 2T15 e
3T15, quando o câmbio estava mais ou menos nesse mesmo patamar, em torno de R$3,50,
vocês reportaram uma margem em torno de US$300 por tonelada. Eu sei que agora tem o
startup das operações nos Estados Unidos, mas o que daria para imaginar como margem
da Oxiteno com o nível de câmbio onde está olhando para o restante do ano, excluindo
esses gastos não-recorrentes do startup das operações?
E, por último, relacionado à desaceleração dos investimentos que vocês estão falando para
2018, você poderia dar mais visibilidade em quais businesses vocês irão desacelerar os
investimentos para este ano, e qual seria essa redução de patamar de CAPEX que
poderíamos ver em relação ao guidance que vocês divulgaram no fim do ano passado?
Obrigado.
André Pires:
Em relação à Ipiranga, o que procurei dizer é que, no 3T, quando olhamos as expectativas
para o ano de 2018, tínhamos algumas premissas, dentre as quais a premissas de
recuperação da atividade econômica e de um ambiente competitivo mais equilibrado. A
recuperação, como dissemos, começou mais lenta no 1T, e o ambiente competitivo
permaneceu desafiador no 1T.
Então, continuamos com foco nos três vetores que devem fazer com que tenhamos um
crescimento de volume mais expressivo, porém um deles, que é a recuperação econômica,
está atrasado.
O que estamos dizendo é que aquela expectativa de patamar de crescimento do EBITDA
que tínhamos no final do ano passado, já que estamos um trimestre atrasados, não deve
ser observada.
Mas, obviamente, acreditamos em um ano de 2018 mais positivo em termos de
crescimento de resultado do que foi 2017. Nisso continuamos acreditando, sem dúvida
alguma, mas temos que levar em consideração que um trimestre já passou. Isso sobre
Ipiranga.
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Sobre Oxiteno, em relação à margem unitária em USD, obviamente não estamos nos
patamares que aconteceram em 2015. Lembrando que esses patamares não foram
atingidos somente pela desvalorização em si, mas pela velocidade da desvalorização e
pela tendência constante durante vários meses e trimestre de desvalorização. São dois
efeitos: o patamar do câmbio e o chamado efeito tesouro que consideramos.
Claro que tem o custo de entrada em operação da nossa planta nos Estados Unidos, que
também arrefece um pouco isso, mas o fato é que vemos um movimento de aumento desse
patamar de margem unitária, ou USD por tonelada ao longo dos próximos trimestres. Não
temos um número, mas achamos que, certamente, na média, esse número será melhor do
que foi 2017.
Sobre a desaceleração dos investimentos que eu mencionei no final, de fato, como falei,
na hora em que desenhamos um plano de investimentos para o ano, colocamos as
premissas que devem ser observadas para que executemos esse plano de investimentos.
E, como eu disse ao longo do call, a aceleração, a recuperação da economia está indo em
um ritmo menos intenso do que esperávamos. Portanto, estamos revisando para baixo
esses objetivos de CAPEX em todos os negócios.
E como sempre comentamos em reuniões com vocês, uma das grandes fortalezas da
Ultrapar é o fato de os nossos investimentos serem, em sua maioria, investimentos em
expansão e de ciclo curto. Então, temos flexibilidade para ajustar esses investimentos no
momento que acharmos adequado. Ou seja, de maneira geral, os negócios estão, como
um todo, revendo esses patamares de expansão, e temos possibilidade de fazer isso de
maneira relativamente rápida.
Para lhe dar uma ideia de patamar, é uma redução across the board em torno de 20%; ou
seja, um patamar mais ou menos próximo do que foi o patamar de CAPEX de 2017. Acho
que esse é um bom número para você ter em suas projeções.
Só para completar, obviamente, nosso foco leva em consideração a recuperação da
economia, mas continuamos muito confiantes em nossos projetos de crescimento
orgânico. Eles continuarão trazendo o valor que esperávamos para os nossos negócios.
E também, claramente eu disse isso, e acho que vale ressaltar que essas iniciativas
melhoram a nossa perspectiva de geração de caixa, e, consequentemente, como eu disse
também, fazendo com que esse nível de alavancagem que reportamos no 1T diminua nos
próximos trimestres para níveis em linha com nossas médias.
Gustavo Allevato:
Está claro, André. Mas esses 20% seriam principalmente na Ipiranga, ou iguais em todos
os businesses?
E se me permite uma pergunta adicional rápida, a saída do André Covre da Extrafarma
muda, de alguma forma, os planos de vocês para esse business, dado que ele participou
desde a aquisição em 2013, estava dentro da Companhia, e o business ainda está indo
mais devagar do que vocês imaginavam inicialmente?
André Pires:
Falando sobre esses 20%, se são em todos os negócios, de maneira geral, sim, mas na
Oxiteno menos. A Oxiteno ainda tem a questão do investimento relacionado à planta nos
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Estados Unidos, que está terminando e deve começar a operar no 2T. Então, é mais difícil
se reduzir, especificamente nesse caso. Mas, em relação aos outros negócios, em geral o
patamar é em torno de 20% de redução.
Sobre Extrafarma, não, absolutamente. Acho que os planos continuam intactos. Foi uma
decisão pessoal do André. No momento de vida e de carreira dele, ele resolveu tirar um
período sabático. É uma decisão absolutamente pessoal, e não é relacionada ao Ultra ou
com a Extrafarma. Então, não muda em absolutamente nada os nossos planos em relação
à Extrafarma.
Gustavo Allevato:
Obrigado.
Luiz Carvalho, UBS:
Bom dia pessoal. André, eu queria voltar um pouco e fazer algumas perguntas em um
contexto um pouco mais amplo, sem olhar especificamente o resultado do 1T que
particularmente foi muito fraco, abaixo das expectativas. Na Ipiranga, vocês têm falado
sobre dificuldades recentes em função da mudança do ambiente competitivo, mas olhando
em um horizonte um pouco mais amplo, a Companhia vem praticamente em 10 anos em
ciclos econômicos diferentes, governos distintos, política da Petrobrás completamente
diferente. Eu diria que vocês conseguiram entregar um crescimento bastante robusto e
consistente ao longo desses 10 anos.
Nós entendemos o ambiente competitivo e, também discutimos isso com os seus principais
competidores. Ao mesmo tempo, conversando com a revenda, e até colocamos isso em
um relatório recente, quantificando o alto índice de rejeição dos contratos da Ipiranga em
relação aos revendedores. Isso nos mostra que existe algum tipo de diferença muito grande
entre a estratégia que a Ipiranga tem feito e os competidores.
Eu queria entender, na visão de vocês, o que vocês enxergam que talvez tenha mudado
na Companhia e, vocês não tenham tido a habilidade de entregar o mesmo desempenho
no resultado nos últimos 10 anos? Nem no absoluto e, também no relativo, em relação aos
competidores de vocês. E, se algo for identificado, o que precisaria ser feito para corrigir
essa estratégia no business?
A segunda pergunta é também olhando para frente e, de um ponto de vista mais amplo e
estratégico. A alavancagem de vocês bateu o recorde nesse trimestre, momentaneamente
isso reduz em tese a possibilidade de uma aquisição relevante ou de algum tipo de
investimento como você bem colocou, caindo talvez 20% como visto no guidance. Ainda
assim vocês reiteram a consciência nos investimentos realizados.
Eu queria entender se mudou alguma coisa na visibilidade que vocês têm do ponto de vista
que investir na Companhia ou nos businesses da Companhia ainda continua sendo a
melhor forma de remunerar o capital do investidor? Ou se podemos esperar payouts um
pouco mais altos, dado o nível de CAPEX um pouco mais baixo? Como podemos ver isso
olhando para frente?
E, nesse sentido, se vocês vão olhar os ativos de refino da Petrobrás que foram
recentemente colocados a venda? Obrigado.
André Pires:
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Bom, começando talvez pela sua segunda pergunta, depois eu vou para a primeira. Em
relação à alavancagem, eu mencionei isso no call e também comentei na pergunta anterior
do Gustavo, nós vemos isso com um teto de alavancagem que teve uma série de
circunstâncias que levaram a esse valor, principalmente no que diz respeito ao pagamento
pontual da multa e, também obviamente uma geração de EBITDA um pouco menor.
Hoje, entendemos que através dessas iniciativas que nós temos como eu comentei de
redução dos níveis de CAPEX e outras iniciativas que nós temos em andamento de
redução de níveis de capital de giro. Fazendo um comentário que eu não fiz durante o call,
mas os nossos negócios por uma questão da situação desse ambiente diferente, com
preço dos combustíveis mais altos que eleva tanto o Contas a Receber quanto o Estoque,
e também de mais atividades de importação do que o normal, aumentando o ciclo, hoje
operam com um nível de capital de giro um pouco mais alto.
Então, há várias iniciativas do nosso lado além da redução do CAPEX, mas também uma
redução do capital de giro, que nos leva a acreditar com bastante confiança que esse nível
de alavancagem deve voltar aos patamares médios que temos tido nos últimos anos.
Claro que em relação a isso, não abriremos mão da oportunidade de crescimento
inorgânico também. Nós temos bastante tranquilidade da solidez do nosso balanço, e
temos sim condições de, tendo uma oportunidade interessante, olhar alternativas de
crescimento inorgânico nos diversos negócios em que operamos.
Não há uma expectativa de aumentar o payout da Ultrapar. O nosso payout, em relação
aos últimos anos, está na média de 58% a 60%, estatutariamente o nosso payout é de
50%. Então, acreditamos ser um payout adequado para o nível de geração de caixa que a
Companhia tem.
Nós temos condição e, faz parte do nosso dia a dia, analisarmos alternativas de aquisição
inorgânica que apareçam. Nós tivemos duas importantes aquisições que gostaríamos de
ter feito e infelizmente não conseguimos. Mas, continuamos focados em buscar também
alternativas que apareçam.
Em relação às refinarias como você falou, é algo que iremos olhar e acompanhar, não tem
ainda uma definição interna sobre como atuaremos nesse processo. Mas, obviamente, por
dever de ofício iremos acompanhar esse processo.
Falando sobre a Ipiranga, se olharmos os anos mais recentes, nos últimos 10 anos ela
entregou um crescimento e uma geração de valor expressiva. Se olharmos os últimos 6
anos, especialmente 2015 e 2017, foram anos desafiadores do ponto de vista de volume e
econômico e, também entregamos um crescimento acima do mercado.
Então, eu não focaria em alguns trimestres como uma proxy de fato de que por alguma
razão nós temos uma estratégia que está indo para um lado que não é o correto. Então,
nós continuamos muito confiantes na nossa estratégia. Em 2013, 2014 e 2015 nós tivemos
um crescimento orgânico relativamente baixo, abrimos poucos postos, aceleramos isso em
2016 e 2017 e, acreditamos efetivamente que esse crescimento trará volumes adicionais
para a nossa atividade.
Temos um prazo de maturação e, quando a economia reage mais lentamente ele é mais
lento também, mas os retornos desses investimentos são retornos superiores. Nós não
vemos motivo para que essa estratégia deva mudar, mas estamos focando na seletividade
desses investimentos, tendo a segurança de que são investimentos que gerarão valor. E,
estamos reajustando patamares como eu falei anteriormente.
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Então, esse reajuste de patamar tem a ver com o nosso foco também em geração de caixa
no curto prazo e, na volta dos patamares de alavancagem adequados ao que temos feito
na média. Acho que é importante olhar a história da Ipiranga nos últimos 10 anos, inclusive
nos últimos 3 anos, com ambientes desafiadores onde entregamos resultados
diferenciados.
Luiz Carvalho:
Certo, mas me permita um comentário nessa última resposta. É exatamente isso que me
preocupa porque se pensarmos na adição de postos em 2016 e 2017 e, talvez nesses
primeiros meses de 2018, você deve ter adicionado quase 1.000 postos e, o crescimento
de vocês foi praticamente em linha com os outros players, principalmente em 2017 e 2018
para não dizer que vocês perderam market share em relação, por exemplo, a Raízen que
adiciona bem menos postos.
Então, a percepção que nós temos dessa estratégia, alinhado a um nível de preço que nós
conseguimos acompanhar mais alto do que os competidores, no momento em que você
tem importação vindo, em que a gasolina bate próximo dos R$5, isso logicamente tem uma
certa elasticidade ao consumo, me parece que de fato a estratégia não é a mais adequada,
corroborada pelos números que estamos vendo nos últimos dois ou três anos.
Justamente, a minha pergunta é para olhar dos últimos 10 anos, o que de repente mudou
nesse processo todo para que nos últimos dois ou três anos o resultado não tenha vindo
como vimos desde 2007 para cá, acho que essa é que é a grande questão.
André Pires:
Só para repetir um pouco, muito do nosso crescimento orgânico ainda trará aumento de
volume, ainda temos muitos postos em fases pré-operacionais, isso obviamente do nosso
ponto de vista trazer os resultados que estamos buscando.
Não vejo que tenhamos um problema de relacionamento com os nossos revendedores.
Acho que eventualmente, em uma rede de 8.000 postos podemos ter pessoas mais ou
menos contentes, como em todo negócio que tem essa pulverização ou fragmentação.
Nós acreditamos no nosso modelo de negócio, a diferenciação. Esse modelo de negócio
é um modelo vencedor nos últimos anos. E, de novo, acho que essa adição que tivemos
de postos nos últimos dois anos trará os resultados que estamos esperando.
Está demorando um pouco mais? Pode estar demorando um pouco mais pela própria
recuperação da economia, mas o fato é que vemos isso como uma oportunidade
efetivamente.
E achamos, sim, que o ambiente competitivo também deve ser mais equilibrado a partir do
momento em que tenhamos uma acomodação dessas mudanças que aconteceram mais
recentemente. Esse ambiente competitivo mais equilibrado deve também permitir que
tenhamos um crescimento de volume superior.
Luiz Carvalho:
Justo. Se me permite um último comentário, justamente, minha preocupação é muito mais
no retorno, porque em adicionar postos, estamos vendo que vocês estão sendo muito mais
agressivos que os seus competidores. O ponto é que vocês adicionaram muito mais postos
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que a média, mas o volume, depois de dois anos, estamos falando de 2016 para
praticamente metade de 2018, e esse volume não veio ainda. Eu até sei como isso
impactará o seu ROIC à frente. Esse é o ponto. Obrigado.
Bruno Montanari, Morgan Stanley:
Bom dia. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Na verdade, a maioria das perguntas
já foi respondida. Eu só gostaria de fazer um follow-up rápido na questão das importações.
Vemos seu volume caindo 2% ano a ano, e uma contração de margem de 15%. No 1T
especificamente, vocês tiveram alguma perda com o produto importado? Para tentar fazer
uma comparação mais limpa entre o resultado de 2017 com 2018. Obrigado.
André Pires:
Bruno, obrigado pela pergunta. Não, no 1T foi basicamente zero a zero. Não houve nem
ganho, nem perda de importação.
Bruno Montanari:
Está joia. Obrigado.
Pedro Medeiros, Citigroup:
Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho alguns follow-ups objetivos, e
umas duas perguntas um pouco mais sobre a estratégia e o ambiente de negócios para
frente.
Nas perguntas mais objetivas, André, se você puder esclarecer o ponto que o Bruno
levantou, houve no 1T alguma perda de resultado com carga importada? Ou seja, existe
uma contribuição negativa vinda de carga importada?
A segunda, mais objetiva, você pode caracterizar como se comportou o seu same-store
sales, a venda por posto da Ipiranga, em bases recorrentes? Ou, pelo menos, se não puder
abrir o número, caracterizar se esse número tem subido ou caído acima do seu volume
reportado.
E a terceira, mais objetiva, é para tentar entender de vocês, diante de todos os
embandeiramentos que foram feitos, que foi um número relativamente forte ao longo dos
últimos trimestres, se existe alguma diferença relevante da penetração dos contratos de
desconto em compra, em vez de um pagamento de luva. Houve alguma diferença grande
na penetração desses contratos? E já fazendo um follow-up nessa pergunta, vocês estão
enxergando alguma mudança na dinâmica de embandeiramento, dada a expressiva queda
de juros? Ou seja, por consequência, a preferência por contratos com desconto em compra
pode ter aumentado, e isso está impactando sua margem, mas não o retorno.
E as minhas perguntas olhando para o business um pouco mais à frente são: diante de
todos os comentários que foram feitos aqui no call, você se incomoda em passar um pouco
de cor sobre como os volumes da Ipiranga em abril têm se comportado? E também da
Ultragaz, à luz dos aumentos relevantes que tivemos de preço de GLP?
E a pergunta mais do ponto de vista estratégico, para finalizar, é se você poderia abordar
também sobre a estratégia do Grupo no que tange à alocação de capital. Como é que
vocês pensam, e se vocês discutem possíveis desinvestimentos de negócios que podem
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acontecer com o crescimento um pouco mais limitado, principalmente após a rejeição da
transação da Ultragaz. Obrigado.
André Pires:
Pedro, obrigado pelas perguntas. Vou ver se peguei todas. Me ajude aqui.
Pedro Medeiros:
Eu posso repetir, qualquer coisa.
André Pires:
A primeira: como eu disse para o Bruno, não houve perda de importação ou de carga de
produto importado no 1T. O resultado do 1T não está impactado, nem por ganho e nem
por perda relacionada à importação.
Sobre o same-store sales da Ipiranga, sim, obviamente ela está negativa, até porque
adicionamos postos e o volume está mais ou menos estável ano contra ano. Então, o samestore sales, por definição, é negativo, mas, de novo, temos muitos postos em fase préoperacional; muitos mesmo. Por isso a nossa visão em relação ao futuro.
A terceira pergunta foi sobre a diferença, nesses contratos de embandeiramento, entre
bonificação antecipada e postecipada. O número que eu posso lhe dar é o seguinte: na
nossa carteira atual, nosso estoque, em torno de 10% dos nossos contratos são contratos
que têm bonificação postecipada. No crescimento, se pegarmos, por exemplo, o
crescimento de 2017, nas novas adições, temos feito em torno de 30% com postecipada.
Então, na margem, está crescendo em um ritmo mais acelerado que o estoque, de 10%
para 30%.
A quarta pergunta, não peguei direito.
Pedro Medeiros:
É se você poderia falar sobre os volumes da Ipiranga em abril. Se puder transcorrer alguma
coisa sobre o volume que vocês estão enxergando ao longo de abril.
André Pires:
O volume está melhor, tanto em Ipiranga quanto em Ultragaz, do que abril de 2017. Em
ambos os casos.
Pedro Medeiros:
Quando você fala ‘melhores’, dá para falar em crescimento ano a ano?
André Pires:
Sim, crescimento. Os volumes estão crescendo ano a ano.
Pedro Medeiros:
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OK. E a última pergunta é sobre alocação de capital e desinvestimento de negócios que
possam ter crescimento um pouco mais limitado, principalmente à luz da rejeição da
Liquigás.
André Pires:
Não se trata de ‘à luz das rejeições que tivemos’. A Ultrapar no passado, em outras
ocasiões, também desinvestiu de negócios. Normalmente, os negócios que temos são
negócios que temos para ficar quase que perenemente, mas isso não implica que uma
revisão dessas premissas possa ser feita e, eventualmente, consideremos o
desinvestimento.
Não consideramos nenhum desinvestimento neste momento. Acreditamos que os cinco
negócios têm boas perspectivas de crescimento e geração de valor, mas isso não impede
que, no futuro, possamos fazer essa análise.
Então, para responder de forma objetiva, não temos nenhum plano para fazer nenhum
desinvestimento no momento.
Pedro Medeiros:
Perfeito. Muito obrigado pelas respostas. André.
Operadora:
Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para
o Sr. André Pires para suas considerações finais.
André Pires:
Obrigado a todos pelas perguntas. Como sempre, nosso time de RI está à disposição para
tirar quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, e voltamos a nos falar com o resultado do
2T, no início de agosto. Obrigado, e um abraço a todos.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.

“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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