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Considerações iniciais


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.



Padrões e critérios aplicados na preparação das informações


As informações financeiras apresentadas nesse documento foram preparadas de acordo com as normas IFRS (International Financial Reporting
Standards). As informações financeiras referentes à Ultrapar correspondem às informações consolidadas da companhia. As informações financeiras da
Ultragaz, Ipiranga, Oxiteno, Ultracargo e Extrafarma são apresentadas sem eliminação de transações realizadas entre as sociedades. Portanto, a soma
de tais informações pode não corresponder às informações financeiras consolidadas da Ultrapar. Adicionalmente, exceto quando indicado, os valores
incluídos nesta discussão de resultados são apresentados em milhões de Reais e, portanto, sujeitos a arredondamentos. Como consequência, os valores
totais apresentados nas tabelas podem diferir da agregação numérica direta dos valores que os precedem.



Em 04 de outubro de 2012, a CVM emitiu a Instrução nº 527 (“ICVM 527”), que rege a divulgação pelas companhias abertas de informações
denominadas LAJIDA (EBITDA) – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Depreciação e Amortização;
e LAJIR (EBIT) – Lucro Antes dos Juros e Impostos sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para as divulgações de resultados a partir
do dia 1º de janeiro de 2013.



A partir de 2013, tornou-se obrigatória a adoção das normas IFRS 11 e IAS (International Accounting Standard) 19 na apresentação das demonstrações
financeiras das companhias abertas, resultando nas seguintes alterações: (i) resultados provenientes de joint ventures deixam de ser consolidados de
maneira proporcional e passam a ser reconhecidos através do método de equivalência patrimonial e (ii) ganhos e perdas atuariais decorrentes do
benefício pós-emprego deixam de afetar o resultado operacional e passam a afetar o patrimônio líquido.



Com a finalidade de permitir a comparabilidade das demonstrações financeiras com períodos anteriores à adoção das referidas alterações contábeis, os
valores apresentados neste documento referentes a 2012 foram atualizados de acordo com a ICVM 527, o IFRS 11 e o IAS 19. O EBITDA segundo a
ICVM 527, o IFRS 11 e o IAS 19 e o lucro líquido segundo o IAS 19 diferem do EBITDA e do lucro líquido anteriormente divulgados pela companhia.
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Ultrapar
15 anos de companhia aberta

Ultrapar – Companhia multi-negócios, completando 15 anos
de capital aberto

• Segundo maior
distribuidor de
combustíveis do
Brasil
• 6.865 postos
• Maior rede de lojas
de conveniência do

• Maior distribuidor
de GLP do Brasil
• 5 mil revendedores
independentes

• Líder em

• 46 mil clientes no
segmento granel

• Uma das 10 maiores

especialidades

armazenagem para

redes de drogarias

químicas derivadas

granéis líquidos do

do Brasil

de óxido de eteno na

Brasil

América Latina

• 11 milhões de
domicílios atendidos

• Maior provedor de

• 210 lojas
• 7 terminais no Brasil

• 11 unidades
produtivas em 5
países

• Liderança nas regiões
• 827 mil m³ de

Norte e Nordeste

capacidade

Brasil
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Ao longo desses 15 anos, reforçamos o alinhamento de
interesses e nossa estrutura de governança...

Remuneração
atrelada a metas de
crescimento de

Aquisição da

Ipiranga

valor econômico
Abertura de
capital na

BM&FBOVESPA e
NYSE

1999

Reestruturação
societária para

deter 100% de todos
os negócios

2000
1ª empresa
brasileira a
conceder tag
along a
todos os
acionistas

2002

2003

Separação do cargo

de Diretor-Presidente e
Presidente do Conselho de
Administração

2007

Outorga de ações

para os executivos da nova
geração
Aquisição da

Shell Gás

Aquisição no México – início
da internacionalização

2008

Texaco

2009

Aquisição da União

Terminais

Sucessão

Aquisição da

do Diretor-Presidente

2011

2013

Nova estrutura de

governança
corporativa com a

entrada no Novo
Mercado. Ultrapar deixa
de ter controlador
definido

2014
Associação com
a Extrafarma
marca a entrada
no varejo
farmacêutico

da Oxiteno

Expansão orgânica para maior escala, abrangência geográfica e fortalecimento dos nossos diferenciais
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... e investimos R$ 20 bilhões no fortalecimento e expansão
da companhia

Remuneração
atrelada a metas de
crescimento de

Aquisição da

IpirangaChair
man

valor econômico
Abertura de
capital na

BM&FBOVESPA e
NYSE

1999

Reestruturação
societária para

deter 100% de todos
os negócios

2000
1ª empresa
brasileira a
conceder tag
along a
todos os
acionistas

2002

2003

Separação do cargo

de Diretor-Presidente e
Presidente do Conselho de
Administração

2007

Outorga de ações

para os executivos da nova
geração
Aquisição da

Shell Gás

Aquisição no México – início
da internacionalização

2008

Texaco

2009

Aquisição da União

Terminais

Sucessão

Aquisição da

do Diretor-Presidente

2011

2013

Nova estrutura de

governança
corporativa com a

entrada no Novo
Mercado. Ultrapar deixa
de ter controlador
definido

2014
Associação com
a Extrafarma
marca a entrada
no varejo
farmacêutico

da Oxiteno

Expansão orgânica para maior escala, abrangência geográfica e fortalecimento dos nossos diferenciais
Valor do investimento atualizado pela inflação do período.
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Nossos investimentos e resultados foram potencializados
pelos atributos dos nossos negócios...
 Crescimento alavancado no desempenho da economia

 Resiliência a instabilidades econômicas

 Mercados em consolidação

 Mercados em processo de maior formalização

 Potencial para posição de liderança

 Possibilidade de diferenciação

ULTRAPAR > APIMEC 2014

8

... e pelos fundamentos de nossa gestão
 Governança
e
alinhamento
de
interesses
instrumentos de crescimento e criação de valor

como

 Orientação para resultados: foco em pessoas, paixão pelo
cliente e disciplina em custos
 Planejamento e execução consistentes de nossa estratégia,
pautados por disciplina na alocação de capital
 Reforço de atributos de marcas líderes em seus segmentos
de atuação
 Cultura de inovação voltada à sustentabilidade dos nossos
negócios
Estrutura simples

Altos padrões de controle e
transparência

- Processos ágeis de decisão

- Delegação e responsabilidade

UMA EMPRESA CADA VEZ MAIS SÓLIDA, RENTÁVEL E PERENE
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Ultrapar – Desempenho comprovado ao longo dos ciclos
econômicos
Ao longo de 60 trimestres como companhia de capital aberto, apresentamos crescimento yoy em 50
EBITDA LTM¹

ROE

18%

ROE

14%

¹ A partir do 4T12, conforme ICVM 527, IFRS 11 e IAS 19

Forte retorno ao acionista desde o IPO...

... com crescente pagamento de dividendos

CAGR 1999 – set/14

Dividendos
(R$ milhões)

744
627

22%

14%

Dividendos
extraordinários
11%

212
23

UGPA3²

CDI

525

Ibovespa

49

65

72

164 157 144

429
241 238

279

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

² Considera reinvestimento de dividendos
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Ultrapar
Estratégia e desempenho das unidades de negócio

Ultrapar – Continuidade de crescimento em 2014, mesmo em
contexto econômico crescentemente desafiador
Indicadores macroeconômicos
Projeção do PIB 2014 - Focus

Câmbio R$/US$

Taxa Selic
(final do período)

1,9%

1,7% 1,7% 1,7%

3T14

11%

3T13
2,45

9%

1,5%
1,1%
0,9%

2,22

0,5%
0,3%

2,23

2,20
jan-14

mar-14

mai-14

jul-14

set-13

set-14

set-14

30-jun

31-jul

31-ago

30-set

Fonte: Banco Central

Resultados Ultrapar
EBITDA
+3%

+8%

2.084

765

789

3T13

3T14
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R$ milhões

Lucro líquido

9M13

+3%

0%
2.242

9M14

328

329

858

879

3T13

3T14

9M13

9M14
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Ultrapar 3T14 - Crescimento de receita e EBITDA em todos os
negócios, com exceção do EBITDA na Oxiteno
Receita líquida

R$ milhões

17.300
309
90

n.a.
+1%

15.910
89

1.095

+4%

1.050

872

+1%

867

13.912

+7%

Extrafarma
3T13

3T14

Ultragaz
Oxiteno
Ipiranga

EBITDA
765
42
80
146

494

3T13
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 Volume ciclo Otto +6% e diesel revenda +2%
 Volume diesel afetado por desempenho da economia e não
renovação de um contrato relevante
 Estratégia de inovação constante em serviços e conveniência
nos postos
 Menores despesas com pessoal, propaganda e marketing

Oxiteno
14.946

Ultracargo

Ipiranga

 Volume glicóis +97% / especialidades –1%
 Condições de câmbio e PIB fortemente favoráveis no 3T13
 Queda dos preços internacionais de glicóis (reflexo das
perspectivas econômicas mundiais)
 Menor nível de operações na Venezuela desde o 1T14

Ultragaz
789
2
44

n.a.
+7%

89

+11%

99

-32%

 Envasado +4%: mercado crescente no Norte e Nordeste
 Granel +1%: condomínios e PMEs
 Iniciativas para redução de custos e despesas

Ultracargo
 Reajuste contratual de tarifas
 Menores despesas com projetos

557

3T14

+13%

Extrafarma





(comparação pró-forma)
Faturamento +14% (Abrafarma +12%)
Margem bruta +1,6 pp
EBITDA stand alone R$ 17 M (+43%)
Concentração de despesas de integração e estruturação
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Ipiranga – Crescimento continuado do mercado, potencializado
por investimentos em expansão
Crescimento do mercado impulsionado pela frota, com perspectivas positivas...
Frota de veículos leves (CAGR)

7,5%

Volume ciclo Otto em gas. equiv.(CAGR)

7,5%

Baixa penetração de veículos no Brasil¹
(veículos por habitantes)

Crescimento de 1,0 x frota

38%

166
166

27%

28%

Argentina

México

18%

2006

2007

2008

2009

Frota de veículos leves¹

2010

2011

2012

2013
Brasil

Ciclo Otto em gas. equiv.²

Coreia do Sul

Índice acumulado (100=2006)

... potencializado por investimentos na expansão da rede, com foco no CONEN

5.499
3.276

2007

5.662

6.086

Expansão orgânica
+1.203 postos

6.460

6.725

6.865

3.469

2008

Região

Postos

2009

2010

2011

2012

2013

set/14

Mercado
Ipiranga
% bandeira CAGR volume³
CAGR # de
CAGR volume³
branca
(09-13)
postos (09-13)
(09-13)

CONEN

Aquisição DNP
+110 postos

27%

9%

22%

13%

SSE

Aquisição Texaco
+2 mil postos

21%

6%

2%

9%

³ Gasolina, etanol e diesel

¹ Fonte: Anuário ANFAVEA (2014)
² Fonte: ANP, exceto gás natural (Brasil Energia)
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Ipiranga – Fortalecimento dos atributos de diferenciação: conveniência e
serviços, gerando fidelidade e satisfação dos consumidores

2007

2014

Lojas am/pm

Franquias Jet Oil

Postos ecoeficientes

1.651
1.292

24%

678

19%

10%
508

423

16%

13%

mar/07

Nº de lojas
ULTRAPAR > APIMEC 2014

set/14

% da rede de postos

mar/07

Nº de franquias

60
2%
set/14

% da rede de postos

dez/11

Nº de postos
ecoeficientes

set/14

% da rede de postos
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Oxiteno – Fortalecimento dos atributos e do posicionamento
como produtor de especialidades químicas
Vantagens competitivas

Foco crescente em especialidades químicas

 Único produtor de óxido de eteno no Brasil e de

1999

Set/14 (LTM)

217

676

# unidades
produtivas

4

11

Cobertura
geográfica

Líder no
Brasil

Líder na
América Latina

álcoois graxos na América Latina, com capacidade
Especialidades

acima da demanda local

(kton)

 Maior produtor de especialidades químicas na
América Latina
 Profundo conhecimento da tecnologia de óxido de
eteno e derivados
 Participação relevante e crescente em químicos de
origem natural
Segmentos com potencial de crescimento

 Diferenciação em tecnologia e inovação
 Fortes expansões de capacidade
realizadas entre 2007 e 2011

de

 Foco em vendas de maior valor
especialidades no mercado interno

produção
agregado:

11%
49%
89%
51%

Detergentes

Cosméticos

1999
Especialidades

Tintas & vernizes
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Agroquímicos

Petróleo

2013
Glicóis

 Crescimento da demanda por especialidades no
Brasil alavancado no desempenho econômico (~2x o
crescimento do PIB)
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Ultragaz – Demanda resiliente de mercado e fortalecimento dos
diferenciais
Diferenciação através da inovação no relacionamento
com clientes e revendedores

Resiliência do mercado envasado
Milhões de tons

Aumento de ~50%
no custo do GLP

4,8

4,6

4,8

4,8

Crise
financeira
mundial

4,9

4,9

4,9

5,0

5,0

5,1

5,1

 Envasado

5,2

 Granel
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Sindigás/ANP

Racionalização das instalações:
redução de 1/3 do prazo

Ampliação da escala, cobertura geográfica e
capilaridade
1999

Set/14

1.242

1.708¹

Participação
de mercado

18%

23%

Revendedores

2.500

4.900

Cobertura
geográfica

11 estados

24 estados

Volume

(kton)

Gases especiais: soluções de GLP
para uso como propelente (spray),
substituindo os agentes à base de
CFC prejudiciais ao meio ambiente

Otimização da prospecção:
inteligência digital na busca de
novos clientes PME

¹ Anualizado pelos 9M14
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Ultracargo – Estratégia focada na demanda crescente por
armazenagem de granéis líquidos
Evolução da Ultracargo desde 1999
1999

Set/14 (LTM)

Escopo de atuação

Serviços de armazenagem e
transporte

Maior empresa de armazenagem de
granéis líquidos do Brasil

Estratégia

Foco em logística integrada para
granéis químicos

Foco em granéis líquidos

Capacidade de
armazenagem

189 mil m³

827 mil m³

Nº de terminais
portuários

3

6

EBITDA
(R$ milhões)

21

167

Ganhos de escala por expansão orgânica e via aquisições, com posicionamento em locais estratégicos
Capacidade
(mil m³)

170

83

329

827

55

Itaqui

Suape
Aratu

189

Rio de Janeiro
1999

Aquisição
União
Terminais
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Aquisição
Puma
(Suape)

Aquisição
Temmar
(Itaqui)

Expansões
Santos, Aratu e
Suape

Set/14

Santos
Paranaguá

18

Extrafarma – Ano de integração e preparação para crescimento
acelerado
Estruturação para o crescimento mais acelerado

Integração à Ultrapar
 1º/fev/2014: Extrafarma passa a fazer parte
Ultrapar,
marcando
entrada
no
crescente
significativo mercado de varejo farmacêutico


Negócio resiliente, com características similares às dos
demais negócios da Ultrapar

 Centralização
Corporativo


da
e

de

diversas

atividades

Tesouraria, contabilidade, contas
corporativo, seguros e auditoria

a

no

pagar,

Centro
jurídico

 Intercâmbio de profissionais e competências entre
áreas e negócios
 Implementação de metas de crescimento de valor
econômico como mecanismo de incentivo e
alinhamento

 Adequação da estrutura – criação de áreas dedicadas
às funções de operações e expansão


Maior especialização e agilidade na abertura de lojas

 Utilização dos postos Ipiranga e revendas Ultragaz
como aceleradores do processo de expansão


>12 mil pontos de venda

 Abertura de um novo CD no Ceará
 Programa
de
desenvolvimento
de
cultura
de
empreendedorismo – maior efetividade na gestão de
lojas
 Redesenho de processos – modelagem para abertura de
lojas em “escala industrial”
 Melhorias em sistemas operacionais, com resultados
em produtividade, controle e análise de dados
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Ultrapar
Perspectivas e prioridades

Ultrapar – Combinação única de resiliência e alavancagem ao
PIB brasileiro permite perspectiva positiva
Influência direta do PIB Brasil
Diesel

Influência maior de outros fatores
Ciclo Otto

 54% do volume

 45% do volume

 1,7x PIB (2006-2013)

 1,0x frota (2006-2013)

Mercado interno ex-poliéster
 59% do volume
 1,8x PIB (2006-2013)

Granel

Exportações e unidades internacionais
– influência da economia mundial
Margem de contribuição em dólar –
influência do câmbio
Envasado

 33% do volume

 67% volume Ultragaz

 1,1x PIB (2006-2013)

 0,8x população (2006-2013)

Movimentação de produtos

Armazenagem de produtos

Demanda por químicos

Demanda por combustíveis
automotivos e para termoelétricas

Nível de atividade do setor de
varejo

Demografia – envelhecimento da
população
Crescente penetração de genéricos
Maior demanda por produtos de
higiene e beleza
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Ultrapar
– Prioridades
Ultrapar
– Perspectivas e prioridades
 Ipiranga



Expandir a rede de distribuição e infraestrutura com foco no Centro Oeste, Nordeste e Norte, regiões com crescimento
acima da média nacional e maior participação de postos bandeira branca
Fortalecer atributos de diferenciação em conveniência e serviços

 Oxiteno




Maximizar os benefícios da expansão da capacidade de produção no Brasil
Foco em segmentos de maior crescimento e valor agregado, alavancando seu potencial através de tecnologia e inovação
Executar plano de negócios das operações internacionais

 Ultragaz




Expandir em nichos de mercado – regiões com crescimento acima da média nacional e aplicações especiais para GLP
Investir no segmento granel em segmentos de condomínios e PMEs
Ações para aumentar conveniência e serviços aos clientes e revendedores

 Ultracargo



Expandir terminais existentes, capturando benefícios da demanda crescente por granéis líquidos
Avaliar constantemente expansões geográficas e participação em licitações

 Extrafarma


Acelerar a abertura de lojas, com foco inicial no Norte e Nordeste

Governança
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Planejamento e execução

Aquisições
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Ultrapar Participações S.A.
Ultrapar Participações S.A.
Relações com Investidores
 55 11 3177-7014
invest@ultra.com.br
www.ultra.com.br

