Ultrapar Participações S.A.
Conferência de resultados
Comentário sobre desempenho no 1T11 e perspectivas
13.05.11

ULTRAPAR > CC1T11 13.05.2011

1>

Previsões acerca de eventos futuros

Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões
refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Palavras
como

“acredita”,

“espera”,

“planeja”,

“estratégia”,

“prospecta”,

“prevê”,

“estima”, “projeta”, “antecipa”, “pode” e outras palavras com significado
semelhante são entendidas como declarações preliminares sobre expectativas e
projeções futuras. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas previstos
ou não pela Companhia, e podem fazer com que os resultados reais sejam
significativamente diferentes daqueles projetados. Portanto, o leitor não deve
fundamentar suas decisões apenas com base nestas estimativas.
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Considerações sobre as informações financeiras e operacionais
 Padrões e critérios aplicados na preparação das informações
 A partir do exercício findo em 31 de dezembro de 2010, a CVM tornou obrigatória a adoção dos padrões contábeis
internacionais (International Financial Reporting Standards – “IFRS”) na apresentação das demonstrações
financeiras das companhias abertas no Brasil.

 Sendo assim, as demonstrações financeiras consolidadas da Ultrapar do ano de 2010 e do trimestre findo em
31 de março de 2011 foram preparadas de acordo com o IFRS, que diferem em certos aspectos das diretrizes
contábeis anteriormente adotadas no Brasil.

 Para um entendimento dos efeitos da adoção do IFRS, disponibilizamos planilhas financeiras no site da CVM
(www.cvm.gov.br) e da Ultrapar (www.ultra.com.br) com demonstrativos dos impactos decorrentes das
alterações contábeis introduzidas pelo IFRS sobre as principais contas das demonstrações financeiras de 2009 e
2010, em comparação aos valores que teriam sido obtidos caso não tivessem existido tais modificações.
Informações adicionais referentes às alterações decorrentes da adoção do IFRS estão disponíveis na nota
explicativa 2 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2010.

 Exceto quando indicado, os valores incluídos nesta apresentação são apresentados em R$ milhões e, portanto,
sujeitos a arredondamentos. Como consequência, os valores totais apresentados podem diferir da agregação
numérica direta dos valores que os precedem.
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Ultrapar – Conversão de ações preferenciais em ordinárias e
adesão ao Novo Mercado anunciada em abril

Aprofundamento do alinhamento de interesses e da
administração profissional

Maior capacidade de investimentos

Perenização do crescimento da companhia
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Ultrapar – Forte crescimento de resultados e criação de valor
desde a abertura de capital
Lucro líquido

EBITDA
R$ milhões

R$ milhões

CAGR = 21%

CAGR = 27%

1.776

765

173
44
1998

2010

Retorno sobre patrimônio líquido

1998

2010

Forte desempenho das ações desde a abertura de
capital (out/99 – 1º abril/11)

22%

aa

Ultrapar (com reinvestimento dos dividendos)

15%
10%

1998

2010

17%aa
15%aa
7%aa

Ibovespa

CDI

Inflação (IPCA)

Desempenho comprovado em diferentes conjunturas de economia, juros, inflação,
câmbio, petróleo, etc.
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Ultrapar - Governança e mercado de capitais como fundamentos
na construção e crescimento de uma empresa sólida
1999
2000

 1ª empresa brasileira a abrir capital simultaneamente na BM&FBOVESPA e NYSE
 ADR nível III – mais alto padrão de transparência e disclosure
 1ª empresa brasileira a conceder tag along a todos os acionistas, a 100% do valor da oferta
 Remuneração variável atrelada à performance de EVA®

2002

 Representante dos preferencialistas no Conselho de Administração
 Simplificação societária – Ultrapar passa a deter 100% de todos os seus negócios

2003
2004
2005
2007

 Outorga de ações para nova geração de executivos
 Formalização do código de ética
 Equalização de dividendos
 Oferta secundária de ações para elevar a liquidez das ações da empresa
 Separação do cargo de Presidente Executivo e de Presidente do Conselho de Administração
 Certificação Sarbanes-Oxley

2008

 Ultrapar passa a integrar os principais índices de mercado

2011

 Nova estrutura de governança corporativa
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Ultrapar – Nova estrutura de governança para perenizar o
crescimento da companhia
Principais elementos da nova estrutura de governança corporativa
 Conversão de cada ação preferencial em uma ação ordinária: uma ação = um voto
 Todos os acionistas com os mesmos direitos econômicos e políticos
 Fortalecimento dos órgãos de governança


Conselho de Administração com pelo menos 30% de membros independentes



Criação de comitês de remuneração e de auditoria

 Oferta pública obrigatória por aquisição de participação relevante (20% do capital)
 Inexistência de poison pills, limitação de voto e regimes de tratamento diferenciado
 Migração para o Novo Mercado, em condições que excedem os requisitos de seu regulamento

Próximos passos
 Aprovação final dos documentos societários pela BM&FBOVESPA
 Convocação da assembleia geral e assembleia especial


Necessidade de maioria absoluta (>50%) de acionistas preferencialistas para aprovação da conversão de ações

 Realização das assembleias – fim de junho/início de julho
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Ultrapar – Mais um trimestre de crescimento de resultados
Lucro líquido

EBITDA
R$ milhões

+23%

467
28
74

379
30
38

R$ milhões

+58%

194

123

73

71
286

228

1T11

1T10
Ipiranga

Ultragaz

Oxiteno

1T10

1T11

Ultracargo

 19º trimestre consecutivo de crescimento de EBITDA
 Crescimento da economia brasileira
 Maior escala das operações, decorrente de investimentos realizados

 Lucro líquido atinge R$ 194 milhões, 58% acima do 1T10

 Redução da alavancagem financeira
 Dívida líquida/EBITDA¹: de 1,7x no 1T10 para 1,4x no 1T11
¹EBITDA dos últimos 12 meses
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Ipiranga – Desempenho 1T11
Volume

Volume

EBITDA

Margem EBITDA ex-não recorrentes
R$ milhões

mil m³

+7%

R$/m³

+10%
286
4.898

4.597

260
Não
recorrente

57

2.587

2.488

58

+26%
228

1.999

2.210

1T10

1T11

Ciclo Otto¹

Diesel

Outros

1T10

1T11

1T10

1T11

% crescimento sobre EBITDA ex-não recorrentes
% crescimento sobre EBITDA reportado

Volume

EBITDA

 Ciclo Otto +11%


 Maior volume vendido
EBITDA reportado

Crescimento estimado de 8% da frota brasileira de
veículos leves



Investimentos realizados para a expansão da rede,
com foco no Centro-Oeste, Norte e Nordeste

 Melhor composição das vendas


Maior participação de gasolina no volume vendido

 Diesel +4%


Crescimento da economia brasileira

¹ Gasolina, etanol e GNV
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Ultragaz – Desempenho 1T11
Volume

EBITDA
mil ton

R$ milhões

+2%

+3%

371

381

114

122

257

260

1T10

1T11

Envasado

71

69

73

1T10

4T10

1T11

Granel

EBITDA

Volume
 Granel +7%

 Melhor desempenho do segmento granel



Crescimento estimado de 4% no PIB



Investimentos

realizados

na

captura

de

novos

clientes
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Oxiteno – Desempenho 1T11
Volume

EBITDA

Margem EBITDA

mil ton

R$ milhões

US$/ton

+96%

Composição por produto

286
74

164
7%

156
4%

93%

96%

1T10

1T11

200
129

38

Especialidades

1T10

1T11

 Recuperação de margens ao longo dos últimos 12
meses

Apagão de energia elétrica no Nordeste

 ...parcialmente compensadas por
Crescimento

no

segmento

de

cosméticos

e

detergentes


2010

EBITDA

 Paradas não-programadas no polo de Camaçari



1T11

Commodities

Volume



1T10

Maior volume vendido pela Oxiteno México e Oxiteno

 Melhor composição de vendas no 1T11
 ... apesar do volume vendido 5% menor e do
Real 7% mais valorizado

Andina
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Ultracargo – Desempenho 1T11
Armazenagem média

EBITDA
mil m3

535

-6%

534
30

28

46%
37%

1T10

1T11

1T10

1T11

EBITDA

Volume
4 Movimentação de etanol em Santos – escassez
do produto para exportação
4 Efeitos das paradas no polo de Camaçari no
terminal de Aratu
4 ...compensados pelo crescimento em outros

Margem EBITDA

EBITDA
4 Efeito

da

venda

dos

negócios

de

logística

interna, armazenagem de sólidos e transporte
rodoviário
4 Novo patamar de margem EBITDA
 Foco em armazenagem para granéis líquidos

segmentos
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Ultrapar – Oportunidades de investimento e criação de valor em
todos os negócios
 Fortalecer posicionamento de diferenciação – ampliação da gama de produtos e serviços
 Expandir atuação nas regiões de maior crescimento (Norte, Nordeste e Centro-Oeste) através
de embandeiramentos, novos postos e aquisições de distribuidores regionais
 Reduzir informalidade do setor nas vendas de etanol
 Expandir o UltraSystem, aproveitando o crescimento do mercado no segmento granel
 Implementar programas de excelência operacional
 Expandir em nichos de mercado
 Maximizar os benefícios da expansão de capacidade – volume e composição de vendas
 Foco em segmentos de forte crescimento: cosméticos e detergentes, tintas e vernizes,
agroquímico, petróleo e gás
 Crescer participação de químicos de origem vegetal
 Expandir terminais existentes
 Novos terminais e aquisições

Nova estrutura de governança permite...
Maior alinhamento de interesses
Passo definitivo na direção da administração profissional
Maior capacidade de investimentos – potencial para projetos ainda mais ambiciosos
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