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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 2T17.
O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no site www.ultra.com.br/ri, e pela plataforma do MZiQ.
Hoje, quem irá conduzir esta teleconferência será o Sr. André Pires, Diretor Financeiro e
de Relações com Investidores da Ultrapar, junto com executivos da Companhia.
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 o seu encerramento, por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta 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 iniciará a conferência. Por
favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires:
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutir o desempenho da Ultrapar
no 2T17. Estão aqui comigo para me ajudar a responder às suas perguntas os diretores de
nossos negócios e o time de Relações com Investidores.
Aproveito essa primeira oportunidade após o anúncio de transição dos CEOs para dar
boas-vindas ao Frederico Curado. Ele assumirá o cargo de CEO em outubro, e continuará
a jornada de fortalecimento do Ultra que tem sido conduzida pelo Thilo. Em 03 de julho,
Curado se juntou ao nosso time para realizar uma transição planejada, e desde então tem
se dedicado intensamente a conhecer as pessoas e a Companhia.
O Thilo continua liderando o Ultra até a conclusão do 3T, e permanece conosco até o fim
de dezembro, para assessorar esse processo de transição.
Agora começando pelo slide número três, eu gostaria de iniciar nossa apresentação com
uma visão geral dos acontecimentos dos últimos três meses, desde nosso último call.
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Conforme anunciamos em junho de 2016, submetemos ao CADE o processo de aquisição
da Ale pela Ipiranga. Durante os 14 meses entre a assinatura e o último dia 02 de agosto,
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 último dia 02, o tribunal do CADE decidiu por sua reprovação.
Dessa forma, a operação não mais ocorrerá, não havendo qualquer penalidade para as
partes.
Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, e gostaríamos de ter concretizado a transação,
mas respeitamos, obviamente, a decisão do CADE, e seguiremos com os demais planos
de crescimento para a Ipiranga e para o Ultra.
Especificamente para a Ipiranga, temos investimentos orgânicos de mais de R$1 bilhão em
2017, e também temos a operação com a Chevron em lubrificantes. Concluímos em agosto
o fechamento da operação que cria uma nova empresa de lubrificantes, a segunda maior
do Brasil. Os resultados passarão a ser unificados até o final deste ano.
Aproveito o momento para relembrar que a aquisição da Liquigás encontra-se em análise
na superintendência geral do CADE. É importante deixar claro que as duas operações têm
dinâmicas próprias e seus mercados têm características distintas. Nossa expectativa é de
que a definição aconteça até março de 2018. Até lá, Ultragaz e Liquigás permanecem como
concorrentes, conduzindo suas operações em seu curso normal.
Falando um pouco mais do ambiente econômico, tivemos um trimestre bastante desafiador
para todo o mercado, mesmo para empresas tradicionalmente mais resilientes, apesar de
sinais iniciais de recuperação.
Por outro lado, sabemos também que vários efeitos que impactaram nossos resultados
foram atípicos, ou não-recorrentes, conforme explicarei à frente, quando falarei de cada
negócio.
Como havíamos comentado no ano passado, nossa expectativa era de um 1S mais fraco.
A perspectiva para o 2S é de maior estabilidade no ambiente de negócios.
Aliado aos investimentos e às iniciativas estratégicas que estamos implementando,
estamos confiantes em melhores condições para prosseguirmos na trajetória de
crescimento sustentável do Ultra ao longo de 2017 e nos períodos seguintes.
A sólida posição financeira da Companhia e a confiança das nossas perspectivas
permitiram a aprovação do pagamento de R$462 milhões em dividendos, equivalente a
R$0,85 por ação. Esse valor é 6% maior que o dividendo declarado sobre o lucro do 1S16.
O dividend yield anualizado é de 2,4% sobre o preço médio das ações da Ultrapar no 1S17,
em linha com nosso histórico, e o payout é de 75% sobre o lucro do 1S.
A continuidade do nosso plano de investimentos, com o desembolso de CAPEX de R$969
milhões no 1S17, também reforça nossa confiança na continuidade da geração de valor da
nossa estratégia de alocação de capital. Seguimos ampliando nossa escala e a qualidade
das nossas operações, intensificando nossas ações de diferenciação e modernização.
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Vale lembrar que temos na Ultrapar para este ano um plano de investimentos orgânicos de
R$2,2 bilhões.
Como mencionarei ao longo da apresentação, já estamos colhendo os frutos desses
investimentos em nossos resultados, evidenciados pelo crescimento do volume de ciclo
Otto, através da expansão acelerada da rede de postos; o crescimento no segmento
envasado da Ultragaz através da adição de novas revendas; e a aceleração no ritmo de
abertura de lojas na Extrafarma.
Como eu disse, nossos investimentos orgânicos e inorgânicos, aliados aos atributos que
marcam a trajetória do Ultra até aqui, nos permitem olhar para frente com otimismo e
confiança.
Passamos agora para o slide número quatro, para comentar com mais detalhes o
desempenho de nossos negócios, começando pela Ipiranga. A expansão mais acelerada
da rede postos foi um dos fatores que alavancou o crescimento do volume no ciclo Otto no
1S17.
A rede de postos cresceu 6% na comparação anual, com uma adição líquida de 464 postos
nos últimos 12 meses, 180 no semestre e 95 no 2T. Tivemos o fechamento de 146 postos
nos últimos 12 meses e 20 no trimestre, dentro da nossa média histórica, fechando junho
com 7.743 postos. Os benefícios dessa expansão serão progressivamente percebidos no
decorrer do ano, conforme a maturação da rede.
A maior parte dos novos postos tem sido inaugurada com lojas am/pm. Abrimos 94 lojas
de conveniência no semestre, 55 JetOil e 63 padarias. Esses investimentos potencializam
a estratégia da Ipiranga de diferenciação através da inovação constante em serviços e
conveniência, que ajudam a aumentar o fluxo, a satisfação e a fidelização dos clientes.
Com essa estratégia, os clientes têm produtos e serviços de maior valor agregado,
enquanto os revendedores ganham fontes adicionais de receita e um posicionamento
diferenciado, maximizando assim a rentabilidade da cadeia como um todo, inclusive da
própria Ipiranga.
O volume da Ipiranga no 2T17 se manteve estável em relação ao 2T16, reforçando a
tendência de melhora gradual observada desde o 4T16, quando o volume consolidado total
apresentou queda de 14% sobre o 4T15.
Após seis trimestres consecutivos de queda, o ciclo Otto apresentou crescimento de 6%
na comparação anual, influenciado principalmente pelos investimentos realizados para
expansão da rede e por melhores dados de venda de veículos leves no País.
Já em relação ao diesel, tivemos uma redução de 5% em comparação ao 2T16, que,
mesmo com o melhor desempenho dos segmentos de atacado, ainda sofreu com os efeitos
do fraco desempenho econômico.
O resultado, por sua vez, foi impactado por itens não-recorrentes. Chegamos a um EBITDA
de R$582 milhões no 2T17, 19% menor que o apresentado no 2T16. O resultado se deve
principalmente aos efeitos de estoque decorrentes da redução nos custos de gasolina,
etanol e diesel.
Olhando agora para o trimestre em curso, para falar de nossas expectativas e visões, é
sempre bom lembrar que não se tratam de projeções específicas, mas sim de tendências,
patamares, ordens de grandeza e evoluções de resultados.
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No caso da Ipiranga, o ambiente operacional continuará beneficiado pela aceleração da
expansão da rede de postos, alavancando o crescimento do volume no ciclo Otto, e, no
caso do diesel, pela retomada de participação de mercado nos segmentos de atacado.
Os resultados dos próximos trimestres deverão refletir o aumento do volume e o efeito
positivo das movimentações de custo e estoque. Com isso, mantemos inalterada nossa
expectativa de crescimento de EBITDA para o ano de 2017.
Passando agora para Oxiteno, no slide número cinco, onde o volume de especialidades no
mercado interno apresentou aumento de 3% comparado ao 2T16, sendo esse o quarto
trimestre consecutivo de crescimento, e também reflexo da gradual recuperação da
economia brasileira e do desenvolvimento de novos produtos e soluções aos clientes.
Destacaram-se os segmentos de petróleo e gás e fluídos automotivos.
No mercado externo, o crescimento de 3% é resultado de maiores vendas nos Estados
Unidos devido ao pré-marketing da nossa expansão em Pasadena, no Texas. Em relação
às commodities, o volume apresentou queda de 15% na comparação anual, refletindo a
maior volatilidade de preços e de demanda de produto, levando a uma redução de 1% no
volume total.
Conforme falamos no trimestre anterior, a volatilidade de preços de matérias-primas segue
afetando margens, com efeitos de perda de estoque em função da queda acentuada do
preço do PKO. Além disso, tivemos problemas técnicos na repartida da planta da
oleoquímica em Camaçari após a parada programada. A planta encontra-se operando
normalmente. Esses dois efeitos tiveram impacto de R$37 milhões no 2T. Somado a isso,
o Real esteve 8% mais apreciado em relação ao USD na comparação anual.
Desta forma, o EBITDA da Oxiteno totalizou R$34 milhões no 2T17, queda de 71%
comparada ao 2T16. Se somarmos os efeitos não-recorrentes, de R$37 milhões com a
perda de estoque em função da queda brusca do preço do óleo de palmiste, e dos custos
associados aos problemas técnicos na repartida da planta da oleoquímica após parada
programada, teríamos tido um EBITDA de R$71 milhões.
Para o trimestre em curso, esperamos a continuidade do crescimento de volume. Com isso,
os resultados deverão evoluir positivamente na comparação com o 2T. Os impactos
relativos à perda de estoque e à parada prolongada da oleoquímica serão observados
somente até a conclusão do 3T.
Em paralelo, daremos continuidade ao nosso projeto de expansão nos Estados Unidos,
que está em plena execução para entrada em operação no início de 2018, permitindo à
Oxiteno ampliar significativamente sua presença no maior mercado de etoxilados do
mundo.
Passando agora para a Ultragaz, no slide número seis, no 2T17 o volume de vendas da
Ultragaz atingiu 445.000 toneladas, em linha com o mesmo período do ano anterior, sendo
o crescimento do segmento envasado fruto dos investimentos para adições de novas
revendas, atenuado pela queda do granel na comparação anual, dado que tivemos um
volume vendido pontualmente maior para clientes industriais no 2T16, e perda de alguns
clientes para o gás natural.
Também neste trimestre, tivemos o efeito de dois dias úteis a menos no resultado.
Excluindo o efeito dos dois dias úteis, o volume apresentaria um crescimento de 2,4%.
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Assim, o EBITDA da Ultragaz totalizou R$124 milhões no 2T17, 14% acima do 2T16,
reflexo das iniciativas comerciais para conquista de novos clientes e revendas, e das
iniciativas de diferenciação e inovação.
Nossa expectativa para o trimestre em curso é de continuidade do ritmo de crescimento de
resultados observado neste ano. Com isso, continuamos com expectativa de crescimento
de EBITDA em linha com o crescimento obtido em 2017.
Vamos falar agora sobre nosso negócio de armazenagem de granéis líquidos, a Ultracargo,
passando para o slide número sete. A armazenagem média da Ultracargo apresentou
aumento de 10% em relação ao 2T16, em decorrência, sobretudo, da maior movimentação
de combustíveis nos terminais de Aratu, Suape e Santos, reflexo também da retomada
parcial das atividades do terminal, em junho.
A utilização da capacidade média no 2T17 ficou em 93%, mesmo levando em consideração
a área que ainda não está operando em Santos.
A Ultracargo reportou EBITDA de R$26 milhões no 2T17, queda de 38% na comparação
anual, devido principalmente ao recebimento de seguros relacionados ao incêndio em
Santos no 2T16, no valor de R$30 milhões.
Excluindo despesas e recebimentos de seguros relacionados ao incêndio em Santos, e o
efeito pontual de resultado na venda de bens não-recorrentes, cujos valores aparecem no
gráfico à direita, o EBITDA recorrente aumentou 63%, devido à maior armazenagem média
e a preços médios superiores.
No trimestre atual, a dinâmica está muito parecida. Portanto, continuamos observando o
mesmo nível de movimentação, com patamar de EBITDA similar ao visto no trimestre
anterior.
Agora passando para o slide número oito, vamos discutir nosso negócio de varejo
farmacêutico, a Extrafarma. A Extrafarma encerrou o 2T17 com 341 lojas, tendo aberto 78
novas lojas nos últimos 12 meses. Ao longo do 2T, inauguramos 22 novas lojas, sendo
duas delas na Bahia, o 11º estado com presença da rede. Ao final do trimestre, 47% das
lojas tinham até três anos, comparado a 40% ao final do 2T16.
No 2T17, a receita bruta da Extrafarma apresentou aumento de 18% em relação ao 2T16
em função do crescimento de 22% no faturamento do varejo, devido ao maior número
médio de lojas e ao same-store sales 10% maior.
O reajuste anual nos preços de medicamentos autorizado pela Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos, a CMED, foi de 3% em média neste ano, contra 12% no ano
anterior. No mesmo período, o faturamento da Abrafarma cresceu 7%, mostrando o
desempenho da Extrafarma superior ao mercado.
O EBITDA totalizou R$10 milhões no 2T17, queda de R$2 milhões em relação ao 2T16,
impactado principalmente pelo maior número de lojas ainda em maturação e pelo maior
patamar de ganhos nos estoques no 2T16, decorrente do maior reajuste anual de
medicamentos do CMED naquele trimestre.
Os efeitos foram parcialmente compensados pelo crescimento de 10% no same-store sales
e por ações implementadas para elevação do padrão de gestão do varejo farmacêutico,
com destaque para as iniciativas de redução de despesas. Neste trimestre, excluindo os
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efeitos de novas lojas, a Extrafarma apresentou crescimento de despesas abaixo da
inflação.
Para o trimestre em curso, aceleraremos nosso ritmo de expansão, seguindo o objetivo de
abrir 100 lojas no ano de 2017, e nossa expectativa é de um EBITDA em patamar similar
ao observado no 2T17, o que significa um crescimento em relação ao mesmo período do
ano anterior.
Indo agora para o slide número nove, antes de encerrar a apresentação, gostaria de
reforçar algumas características dos nossos negócios que traduzem as expectativas para
o ano de 2017.
As condições econômicas, apesar de mostrarem sinais de gradual recuperação, ainda
permanecem desafiadoras. A resiliência do nosso modelo de negócios, construído com
base na diversificação e diferenciação de nossos produtos e serviços, continuará sendo
um dos fatores fundamentais para nossa trajetória de crescimento.
Temos visto sinais pontuais de melhora de volume dos nossos negócios, o que nos dá a
perspectiva de retomar, em algum momento próximo, o crescimento em volumes nos
segmentos mais alavancados da economia.
Para 2017, apesar de as tendências de mercado e a conjuntura econômica ainda não se
mostrarem tão favoráveis, estamos confiantes no desempenho dos nossos negócios e no
crescimento sustentado do Ultra, com a expansão mais acelerada da rede de postos na
Ipiranga, o foco em especialidades, inovação e expansão internacional na Oxiteno, a
estratégia de diferenciação na Ultragaz, a retomada do terminal de Santos na Ultracargo,
e a expansão mais acelerada da Extrafarma.
Completo aqui o que havíamos preparado para hoje. Agradeço a atenção de todos, e estou
agora à disposição para as perguntas.
Gustavo Alevato, Santander:
Eu tenho algumas perguntas, a primeira relacionada ao guidance da Ipiranga. Você falou
que o guidance permanece inalterado, do crescimento de EBITDA para 2017, então
estamos falando de um crescimento similar ao reportado em 2016, que seria de 10%. Estou
correto nessa minha interpretação? Então, se eu estiver correto, estamos falando de um
EBITDA entre R$3,3 bilhões, R$3,4 bilhões para a Ipiranga em 2017.
A segunda pergunta é relacionada à rentabilidade desses novos contratos B2B. Gostaria
de entender se, no caso, é similar aos contratos anteriores, ou, dado que vocês estão
buscando crescer volume também, vocês estão abrindo mão de margem?
E tenho outra pergunta, relacionada à aquisição da Liquigás. Gostaria de retomar os
parâmetros da aquisição: o valor é corrigido pelo CDI e, mesmo se o CADE não aprovar,
tem uma multa de 10% sobre o valor da transação. Estou correto nessa interpretação?
Obrigado.
André Pires:
Gustavo, sobre primeira pergunta, sobre nossa expectativa para o resultado da Ipiranga,
sua interpretação está correta. É exatamente isso. Mantemos nossa expectativa para o
crescimento do EBITDA da Ipiranga em 2017 nos mesmos níveis do crescimento do
EBITDA da Ipiranga em 2016. Essa expectativa permanece inalterada.
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Nós comentamos quando passamos essa expectativa, no final do ano passado, e quando
renovamos essa expectativa no resultado do 1T, que antevíamos um 1S mais desafiador
e uma recuperação mais acelerada dos resultados e dos volumes, e também de margem,
no 2S17.
Isso é o que continuamos tendo como expectativa, e isso é o que conseguimos também
antever, levando em consideração que já estamos na metade do 3T. Temos muita
tranquilidade e confiança para manter essa expectativa que viemos falando desde o final
do ano passado, e também no início deste ano. Então, você está correto em sua
interpretação.
Sobre a rentabilidade para os novos contratos B2B, pelo que entendi, talvez você esteja
se referindo aos contratos de embandeiramento e de novos negócios. A rentabilidade
mantém-se inalterada. Continuamos tendo retornos nesses negócios, considerando os
parâmetros, equivalentes ao histórico de retornos que temos.
Se você olhar a Ipiranga, ela tem um ROIC médio de 20%. Olhando os negócios que
fazemos, eles estão nesse patamar.
Então, estamos crescendo de forma mais acelerada, realmente; crescemos já no 2T com
uma abertura mais acelerada de postos. Vínhamos dizendo isso para o mercado desde
meados do 2S16. Entregamos um crescimento orgânico no ano passado, se você se
lembra, de 453 postos brutos e 120 depurações, e nesse 2T estamos entregando uma
abertura de postos bruta de 115 postos, com 20 depurações, 95 líquidos. Esse ritmo de
abertura de postos, se compararmos com o 2T16, é quase 4x maior.
É por isso, de certa, nossa confiança de manter a nossa expectativa de crescimento de
resultados da Ipiranga também inalterada, porque nossa base está crescendo a uma
velocidade bastante acelerada, o que nos permite também uma melhora de volume. E isso
está ocorrendo sem abrir mão de margem, como você comentou.
Na margem que vimos no 2T, o impacto principal dessa queda de margem é a perda de
estoque, como falamos, tanto no ciclo Otto, ou seja, gasolina e etanol, como também no
diesel.
E em relação à Liquigás, você está correto, o pagamento da transação, quando aprovada,
é corrigido pelo CDI, e é correto também que existe uma multa caso o CADE não aprove
a operação, que é equivalente a 10% do preço. Essa multa não é corrigida pelo CDI.
Gustavo Alevato:
Está claro, André. Se me permite um follow-up, em relação à Ipiranga, esse guidance inclui
algum ganho dessa JV com a Chevron na parte de lubrificantes? Porque olhando os
números que estamos vendo, é um crescimento muito forte, estamos falando de EBITDA
de mais de R$1 bilhão por trimestre, em média, no 2S. Gostaria de entender se há algum
efeito não-recorrente que poderia estar ajudando esse EBITDA para vocês chegarem a
esse guidance.
André Pires:
Não há nenhum efeito significativo da joint venture com a Chevron ainda este ano. Estamos
unificando as operações, e esse impacto ocorrerá ao longo dos próximos anos. Então, não
há nada específico com relação a isso.
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Basicamente, é continuidade do que dissemos: é um volume que vem melhorando, como
mostramos no 2T, principalmente no ciclo Otto.
Tem outra questão importante, que vale a pena comentarmos, e que talvez ajude a
responder algumas perguntas que certamente virão: quando olhamos o que aconteceu ao
longo do 1S, foi um pouco diferente do que se esperava. A questão de oportunidades de
arbitragem de importação permaneceu relativamente elevada ao longo do trimestre inteiro,
se fechando mais ao longo do final do 2T, durante junho. E agora, obviamente, com a nova
política de preços da Petrobras, essa oportunidade de arbitragem realmente diminuiu.
Com isso, o ambiente competitivo – que imaginávamos que ao longo do 1S seria diferente
do que foi durante 2016, ou seja, com uma competição entre os diversos atores do
mercado, com volume grande de combustível importado a preços mais competitivos, ou
menores – permaneceu ao longo do trimestre inteiro, e isso, de certa forma, também
contribuiu para uma margem mais apertada.
Então, com a nova política de preço da Petrobras, as oportunidades de arbitragem
diminuíram, isso é óbvio, e potencialmente, as importações serão menos competitivas do
que foram ao longo do 1S.
Para concluir, tivemos muitas perguntas pelas interações que nossa área de RI teve ontem
com vocês analistas e alguns investidores, quando falamos do impacto da perda de
estoque de diesel, de gasolina e de etanol, no trimestre essa perda de estoque foi
significativa, na ordem de R$100 milhões.
Isso também impactou o resultado da Ipiranga, e entendemos que, com a dinâmica que
temos agora, é menos provável que tenhamos situações de variações de estoque tão
significativas como tivemos no 2T. Isso também contribui para a segurança e convicção da
nossa expectativa de resultado da Ipiranga em 2017.
Gustavo Alevato:
Está claro, André. Muito obrigado.
Bruno Montanari, Morgan Stanley:
Bom dia. Obrigado por pegarem a pergunta. Tenho apenas uma, sobre alocação de capital:
olhando uma eventualidade de a aquisição da Liquigás não passar no CADE – e até mesmo
se ela for aprovada –, como o Grupo, neste momento, avalia outras aquisições, dado que
a Alesat não passou, vis-à-vis a manutenção de um dividend payout mais alto, ou até um
potencial buyback de ações? Muito obrigado.
André Pires:
Bruno, obrigado pela pergunta. Obviamente, nossa premissa é de que a aquisição da
Liquigás será aprovada. Não temos nenhuma modificação em relação à nossa política de
alocação de capital neste momento. Demos uma indicação bastante clara da nossa
confiança em relação aos resultados daqui para frente com a manutenção do nível de
dividendos, até crescendo em relação ao 1S16.
Em relação à alocação de capital para o nosso crescimento, continuaremos com os
investimentos orgânicos, que têm trazido negócios interessantes, não só para a Ipiranga,
como também para as outras empresas, e não temos nenhum estudo específico de
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nenhuma atividade, que seja aumento de dividendos ou recompra, neste momento por
conta da decisão relacionada à Ale.
Continuamos trabalhando com foco em nossos investimentos orgânicos, continuamos
trabalhando para aprovar a aquisição da Liquigás e, como sempre, o que é parte do nosso
DNA, avaliando oportunidades de aquisição, caso elas apareçam e caso façam sentido,
tanto do ponto de vista estratégico, quanto do ponto de vista de geração de valor.
Bruno Montanari:
Perfeito. Muito obrigado.
Felipe Santos, JPMorgan:
Bom dia. A primeira pergunta, eu gostaria de entender um pouco melhor essa dinâmica em
relação à Ipiranga. Você mencionou agora há pouco o efeito de R$100 milhões.
Poderíamos considerar que os aumentos de preço recentes podem fazer voltar esse efeito
para a Empresa. O que quero entender é quanto dessa redução de margem por importação
pela política nova da Petrobras é constante daqui para frente, e quanto vocês consideram
isso one-off. Essa comparação de margem EBITDA, ou margem por m³, é o que nos fará
entender como se pode ser dada a recuperação, dado que o cenário continua desafiador,
a frota continua não expandindo e toda a dinâmica de mercado continua um pouco difícil.
Se pudessem entrar em um pouco mais de detalhes, seria fundamental para tentarmos
entender como vocês conseguem chegar a esse guidance, a essa perspectiva de
crescimento de 10% no ano que vocês estão olhando.
O segundo ponto é mais simples, é em relação à Oxiteno. Como essa recuperação também
se dá na Oxiteno de maneira mais firme, vocês estão vendo aceleração do consumo, ou
isso é mais esperado para o final do ano, começo do ano que vem? Obrigado.
André Pires:
Felipe, tentando colocar um pouco de onde está nossa visão em relação a resultados para
os próximos trimestres e a manutenção da nossa expectativa para o ano na Ipiranga. A
mudança do sistema de precificação da Petrobras trouxe não só um ajuste de preços quase
diário, como vocês estão acompanhando, mas também trouxe uma redução da
oportunidade de arbitragem entre combustível importado e combustível vendido pela
Petrobras.
Essa redução de arbitragem melhora o ambiente competitivo, do nosso ponto de vista, e
nos permite continuar não só aumentando nosso volume de forma orgânica, mas também
recuperando um pouco da participação de mercado, que, ao longo dos últimos 18 meses,
foi perdida em relação a outros players do mercado. Esse é o primeiro ponto.
Além disso, quando se tem um ambiente em que a arbitragem de importação é menor,
existe uma oportunidade de manter margens mais adequadas em relação a isso.
Os ganhos e perdas de estoques nesse ambiente de ajustes diários devem ser menos
relevantes do que foram no 2T. O 2T foi um trimestre em que esses movimentos foram
grandes, houve mais reduções de preços que aumentos, e houve também uma
consequência, pela correlação, no etanol.
É por isso que dizemos que, para nós, é muito claro que o 2T é um ponto fora da curva, e
a normalidade do tipo de resultado, do tipo de retorno e do tipo de margem que estávamos
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vendo, tanto nos últimos trimestres de 2016 como também no 1T17, volta a partir do 3T e
do 4T.
E, acrescida a isso, uma continuidade de um crescimento de volume, que já vimos no ciclo
Otto no 2T, e deveremos ver essa continuidade, é nossa expectativa, nos próximos
trimestres, fruto também da maturação desses investimentos que a Ipiranga vem fazendo
para acelerar o crescimento da sua rede postos.
Felipe Santos:
OK.
André Pires:
Sobre a Oxiteno, ela já vem apresentando desde o 3T16 um crescimento de volume,
principalmente no mercado interno de especialidades. Esse crescimento de volume é muito
fruto da ainda tímida recuperação econômica no Brasil.
O que tivemos no 2T foram alguns efeitos que chamamos de não-recorrentes, ou one-off,
que são tanto a marcação a mercado, a perda de estoque no preço do PKO, que de fato
caiu, o que a médio e longo prazo é positivo para a Oxiteno, porque tem um efeito de
expansão de margem, mas, antes de ter esse efeito de expansão de margem, o estoque
de custo mais alto tem que passar pelo processo produtivo, e achamos que isso termina lá
pelo final do 3T. Esse é o primeiro impacto positivo que a Oxiteno terá nos próximos
trimestres.
E também teve, como comentamos, o custo dos problemas técnicos da repartida da planta
da oleoquímica, que ficou 28 dias a mais parada do que estava programado. Isso traz um
custo de reposição desses produtos, que também se desenrolarão a partir das próximas
semanas. Mas, a partir do 4T, eu diria que a Oxiteno estará despoluída desses dois
impactos, voltando a um patamar de rentabilidade mais próximo do histórico.
Felipe Santos:
Excelente. Obrigado.
André Hachem, Itaú BBA:
Obrigado pela pergunta. Eu queria primeiro entender em relação às importações, como
isso impacta o seu capital de giro e sua exposição à variação de preço da Petrobras. Eu
imagino que a decisão de importar relativa a comprar da refinaria envolva um capital de
giro muito maior, e, por consequência, acabe tendo uma exposição muito maior às
variações de preço.
E também gostaria de perguntar em relação à política de precificação da Petrobras: o
Brasil, historicamente, sempre teve uma estabilidade muito maior nos preços de
combustíveis. Dado esse cenário de reajuste quase diário, seria natural esperar que, indo
para frente, haverá muito mais volatilidade no resultado da Ipiranga? Ele deixará de ser tão
previsível e estável como tendia a ser no passado? Obrigado.
André Pires:
André, em relação ao capital de giro, você tem razão. De fato, a atividade de importação
requer mais capital de giro. O ciclo é mais longo, você compromete mais capital de giro
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nessa atividade e, portanto, obviamente, acaba tendo um investimento maior em capital de
giro quando se aumenta a importação.
Quanto à questão do preço, na verdade, o preço passa a afetar o nosso estoque na medida
em que ele é ‘desembaraçado’, quando entra aqui no Brasil. E a questão de risco de
precificação diferente do preço final da Petrobras diminui bastante porque, no final das
contas, os ajustes de preço da Petrobras seguem certa lógica, que é correlacionada ao
preço internacional do barril e correlacionada ao câmbio.
Portanto, quando se nacionaliza o produto, na hora em que ele passa a afetar
especificamente nosso estoque, ele já está com um preço muito correlacionado com o
preço naquele momento da Petrobras.
O que estou querendo dizer é que os riscos de queda ou aumento de margem por conta
da atividade de importação não são tão altos assim. Temos uma correlação que
conseguimos traçar para esse tipo de atividade. Acho que essa era sua primeira pergunta,
sobre o impacto no capital de giro e na precificação da importação.
Em relação à volatilidade de resultados, acho que não dá para termos essa premissa de
que os resultados serão menos previsíveis ou terão menos volatilidade. Dependerá da
magnitude dos ajustes.
Temos visto os ajustes diários, e eles são de 1%, 0,8%, 1,2%, para um lado e para o outro.
Não dá para dizer que isso irá reduzir a previsibilidade do resultado. A nossa premissa é
que não, é só uma mudança no sistema de precificação. Isso não significa
necessariamente que os resultados serão menos previsíveis.
André Hachem:
Perfeito. Muito obrigado.
Luiz Carvalho, UBS:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, me aterei à Ipiranga. André, olhando para o seu
resultado, e ouvindo seu discurso no call, mantendo o guidance de crescimento para este
ano, eu gostaria que você tentasse detalhar um pouco mais quais são as premissas que
vocês estão utilizando, e o que vocês estão enxergando do ponto de vista de dinâmica de
mercado para conseguir efetivamente ter essa convicção de que o guidance será entregue,
porque quando olhamos o comparativo com 2016, vocês importaram muito mais, havia um
ganho de importação muito maior, a volatilidade de estoque era muito menor, porque os
ajustes da Petrobras eram menores. E logicamente, entendemos que existe uma adição
de postos muito significativa, mas existe um processo de maturação disso.
Eu gostaria apenas de entender o que vocês estão enxergando do ponto de vista de
crescimento, de onde vem esse crescimento. Tentar quantificar quais são os impactos
dessas diversas frentes para que vocês continuem mantendo esse crescimento e esse
guidance.
A segunda pergunta, ainda em Ipiranga, é mais relacionada à importação. Recentemente,
tivemos acesso ao breakdown de todas as tradings, e conseguimos ter acesso ao volume
de importação por bandeira, por distribuidora, e vimos que, ao contrário do que se pensava
anteriormente, vocês foram muito mais agressivos – vocês da Ipiranga...
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André Pires:
A ligação do Luiz caiu. Temos que ir para a próxima pergunta.
Osmar Camilo, Bradesco:
Bom dia. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu tenho, na verdade, duas questões.
Uma é em relação ao ambiente competitivo no mercado de distribuição após o CADE
rejeitar a aquisição de Alesat, e praticamente eliminar as chances de M&A entre os quatro
maiores players. Houve declarações da Alesat falando em investir em crescimento, em
ganhar market share, e eu gostaria de saber a sua visão em relação a isso.
E uma segunda coisa seria só repassar, por favor, as expectativas de crescimento de
EBITDA de cada negócio. Vocês repassaram a da Ipiranga, que o pessoal está
comentando bastante, mas gostaria que repassassem as dos demais negócios, por favor.
Obrigado.
André Pires:
Osmar, sobre o ambiente competitivo após a decisão do CADE, e essa afirmação que você
está fazendo, de que não haverá mais operações de M&A, eu prefiro não comentar. Acho
que aí depende da interpretação de cada um do que isso significa.
A única coisa que podemos dizer, como eu disse no speech, inclusive, é que trabalhamos
de forma bastante intensa e com foco muito grande para aprovar a operação, inclusive
tentando endereçar todas as preocupações do CADE, mas, infelizmente, não tivemos
sucesso. O que acontecerá daqui para frente, realmente não tenho como dizer.
Sobre as expectativas, eu pediria para você conversar com nosso pessoal de RI, porque
não estamos mudando as expectativas que demos no call do 3T16, quando passamos
nossa visão para o ano. Claro que o foco tem sido na Ipiranga, mas quando falamos da
Ultragaz, por exemplo, repetimos que a expectativa do crescimento de EBITDA dela está
em linha com o que cresceu em 2016.
Trouxemos aqui as variáveis da Oxiteno, e, no caso da Ultracargo e da Extrafarma, também
não estamos mudando o que previmos quando endereçamos a expectativa para o ano de
2017 no último call de 2016.
Eu pediria para você testar o seu entendimento com o nosso pessoal do RI, por favor.
Osmar Camilo:
Perfeito. Obrigado. Se eu puder apenas fazer um follow-up em relação às perdas de
estoque, a uma potencial perda de estoque, para ver se meu raciocínio está certo, vocês
falaram que as perdas no trimestre foram por volta de R$100 milhões na Ipiranga, e que
para o 2S, com a volatilidade de preços menor, não haverá tanto impacto. Como esses
R$100 milhões poderiam ser revertidos mais à frente? O que foi perdido está perdido? É
isso? E com a entrada do estoque a preços mais baixos haverá uma normalização dessas
variações?
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André Pires:
Osmar, não sei se entendi sua pergunta. Basicamente, quando se tem um anúncio de
queda de preço, há um ajuste equivalente daquele estoque que carregamos, que, no caso
da Ipiranga, é em torno de cinco ou seis dias.
E a recuperação, do ponto de vista de variação de estoque, é quando há um aumento de
preço, quando há algum aumento de custo de aquisição pela Ipiranga. O que estamos
dizendo é que essa volatilidade que ocorreu no 2T deveria ser menor, ou esperamos que
seja menor nos próximos dois trimestres.
Não é que teve a perda e está perdido, sempre temos o trabalho de continuar trabalhando
para melhorar e aumentar a rentabilidade da Ipiranga, não só pelas flutuações de preço,
mas pelo aumento de serviços diferenciados, pelo aumento da conveniência, pelo aumento
da participação dos nossos programas de fidelidade, que, ao longo do tempo, mantém a
nossa rentabilidade em um patamar adequado, e sempre procuramos melhorá-la. Não são
só, obviamente, os impactos das flutuações no custo de aquisição de derivados pela
Ipiranga.
Osmar Camilo:
Perfeito. Obrigado.
André Natal, Credit Suisse:
Bom dia. Muito obrigado por nos responderem. Eu também tenho três perguntas. A
primeira, gostaria de voltar ao ponto das margens. Obviamente, foi uma desaceleração
forte frente ao que parecia – acho que para todo mundo – ser um nível recorrente de
margem de vocês até então na Ipiranga. Nos ajudaria muito se pudessem nos ajudar a
entender melhor os ajustes que são cabíveis na margem desse trimestre, para que
entendamos com mais precisão onde deveríamos imaginar que a margem fique
sustentável daqui para frente.
Vocês já comentaram da perda de estoque de R$100 milhões, que ajuda muito, mas
gostaria de saber se também poderiam comentar alguma coisa sobre o excesso de
crescimento de SG&A no período, quanto disso vocês entendem que é recorrente, e
eventualmente quanto de importações ainda contribuíram para as margens do 2T. Eu
entendo que a mudança da Petrobras foi muito no final do trimestre, então ainda foi um
trimestre com importações fortes, tanto dos competidores quanto de vocês. Então, gostaria
de entender o quanto de contribuição isso deu, se for possível. E até se vocês podem
comentar que tipo de ganho de estoque estão estimando para o 3T, que poderia vir a ser
um boost na sua expectativa de ainda cumprir o guidance do ano. Esse seria meu primeiro
tema, se puderem mencionar alguma coisa sobre isso.
A segunda coisa, gostaria de falar sobre market share. Vocês tiveram uma recuperação
muito forte de share neste trimestre, já vinham com primeiros sinais a partir de março, e
praticamente voltaram para o que tinham de share há um ano, que era bastante forte, e
até contraria um medo que muitas pessoas tinham, de que a inércia seria muito grande
para recuperar os clientes, para atrair de volta o volume que vocês tinham perdido ao longo
desse período mais conturbado de produtos importados a preços menores.
A dúvida que gostaríamos de tratar com vocês é com relação a quais são as razões
principais por trás disso. A que vocês atribuiriam essa recuperação mais forte de share?
Porque eu entendo, de novo, que o 2T ainda foi muito forte de importação de terceiros.
13

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T17
Ultrapar (UGPA3 BZ)
10 de agosto de 2017

Então, minha pergunta é se vocês tiveram preços mais competitivos na ponta do que
vinham tendo antes, e isso levou a essa recuperação de share, e se essa maior
competitividade é decorrente já de uma perda de competitividade de bandeiras brancas,
ou não, se é uma mudança de algum tipo de estratégia de vocês do ponto de vista de
buscar uma aproximação maior com um nível médio de precificação dos mercados em que
vocês estão.
E a última, um pouco mais geral, é sobre estratégia. Após a reprovação da Alesat e ainda
nesse cenário de crescimento econômico desafiador, com a economia e o mercado não
dando sinais de um crescimento mais forte, eu gostaria de entender se em alguma medida
vocês já estão cogitando intensificar uma linha de expansão internacional como opção de
crescimento futuro. Se vocês pretendem fortalecer a internacionalização como uma
alternativa para alocação de capital mais à frente, e se a Oxiteno seria o principal driver,
ou se seriam outros negócios. Obrigado.
André Pires:
Obrigado pela pergunta, André. Tentarei passar pelos três itens que você comentou.
Quando olhamos a margem do 2T, de fato, o principal causador da queda de margem, o
principal impacto veio da perda de estoque efetivamente, como comentei anteriormente,
em torno de R$100 milhões em toda a cadeia, diesel e também ciclo Otto.
De fato, você lembrou bem, tivemos pontualmente no 2T alguns aumentos de SG&A que
são, na nossa visão, temporários, relativos efetivamente à comparação do 2T17 com 2016.
Quando olhamos novamente essas linhas ao longo dos próximos trimestres, elas devem
voltar a um crescimento em linha com o que crescimento da inflação. Então, consideramos
efetivamente que dois ou três itens que impactaram o SG&A no 2T são de fato itens
pontuais, que não devem se repetir nos próximos trimestres.
Acho que a combinação desses dois fatores, da perda de estoque e de um SG&A um pouco
mais alto, contribuíram para essa queda de margem que você comentou.
Você falou de importação, e, de fato, a mudança da política e a redução das oportunidades
de arbitragem foram mais em direção ao final do 2T. Mas nossos ganhos de importação
foram mais ou menos em linha com o que aconteceu no 2T16, então não houve nenhum
impacto, positivo ou negativo, em relação à importação.
Achamos, sim, como comentei, que o ambiente competitivo a partir de agora de certa
maneira favorece nossa estratégia. Não estou dizendo que deixaremos de importar, ou que
ninguém deixará de importar, estou apenas dizendo que o gap se tornará menor.
Sobre market share e recuperação, isso é algo que vínhamos dizendo ao longo do 2S16,
que esses movimentos entre meses, entre semanas ou entre trimestres de market share
eram pontuais, e esperávamos uma normalização da participação da Ipiranga mais ou
menos em linha com o que ela vinha tendo de participação antes dessa movimentação um
pouco mais agressiva, essa queda de market share que ocorreu, principalmente ao longo
de 2016. E acabamos, de certa maneira, demonstrando tudo o que vínhamos falando
acabou se concretizando.
Não há nenhuma mudança de estratégia, nenhuma mudança de posicionamento da
Ipiranga para que isso tenha acontecido. É basicamente natural. Em alguns clientes,
principalmente clientes de atacado, são decisões de negócio que foram tomadas de certa
forma em determinado momento, foram tomadas de outra forma em outro momento.
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De fato, a expansão mais acelerada da rede de postos contribui, você tem razão, tem um
período de maturação. Mas, mesmo assim, lembrando que em torno de 70% dessa
expansão que obtivemos nos últimos 12 meses foram em embandeiramento, e nos
embandeiramentos a maturação é mais rápida, porque acabamos assumindo um posto
que já está operando, já tem seu volume, já tem seu mercado, já tem seus clientes. Então,
conseguimos mais rapidamente capturar as oportunidades de volume dentro do
embandeiramento.
É muito mais uma consequência da estratégia de crescimento orgânico do que
efetivamente uma mudança de posicionamento da Ipiranga.
André Natal:
Ainda sobre isso, vocês conseguiram perceber na ponta – e obviamente vocês
acompanham isso – que houve uma convergência entre os seus preços vis-à-vis a
concorrência?
André Pires:
É difícil dizer. Quando fazemos uma pesquisa de preços, por exemplo, como a revista da
Fecombustíveis tem, é difícil ter uma amostra para chegar a essa conclusão. Não temos
uma conclusão.
O que posso dizer é que nós mantivemos nossa estratégia de posicionamento diferenciado,
nossa estratégia de posto completo, com foco em conveniência, com foco em diferenciação
pela inovação. Isso não mudou absolutamente nada, e expandimos nossa base de forma
mais acelerada. Essa é nossa convicção. Não há nenhuma mudança de posicionamento
que possa indicar que a Ipiranga tenha mudado sua estratégia.
E o último ponto da sua pergunta foi em relação à estratégia de expansão internacional.
Isso sempre está nas nossas análises. É fato que o nosso negócio com perfil mais global
é a Oxiteno, e viemos executando essa estratégia de expansão internacional através do
investimento na construção da nossa planta em Pasadena, no Texas, que deve começar
a operar no início de 2018. Estamos fazendo já a montagem dos módulos da planta em
Pasadena, e é o caminho mais natural de expansão internacional.
É óbvio que sempre olharemos oportunidades caso elas apareçam, mas o fato de não
termos tido aprovação da operação da Ale não significa que agora viramos totalmente
nosso foco para sair crescendo internacionalmente. Não é assim que funciona.
Então, analisaremos as oportunidades conforme elas existirem. E, como eu disse
anteriormente, só para repetir um mantra, na medida em que ela esteja alinhada com a
nossa estratégia e gere valor, consideraremos mais seriamente. Mas não há uma mudança
de foco.
André Natal:
Muito obrigado, André. Está claro.
Antônio Junqueira, BTG Pactual:
Bom dia. Antes de tudo, peço desculpas por insistir em um tema. Eu entendo que a
Empresa obviamente sempre planeja as coisas para que funcionem, mas considerando a
decisão do CADE em relação à Alesat, e naturalmente são indústrias distintas, mas, por
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consequência, eu gostaria de entender onde residem as diferenças entre os dois casos
que geram em vocês a expectativa de que a transação ainda será aprovada, dado que, se
formos olhar simplesmente market share por market share, essa aquisição é mais relevante
que a outra. Então, gostaria de entender quais são os argumentos que o CADE utilizou que
vocês enxergam que eventualmente eles não utilizarão nessa nova transação.
André Pires:
Antônio, como falei anteriormente, nós temos e permanecemos com a convicção. Eu me
reservo o direito de não discutir os argumentos aqui, mas o que posso dizer, de forma
bastante tranquila, é que são operações distintas, que têm sua própria dinâmica, em
mercados que têm também dinâmicas distintas. E elas serão analisadas relativas à
dinâmica dos seus mercados de atuação.
Deixo a critério de vocês avaliarem o que as dinâmicas diferentes significam, e, como falei,
me reservo o direito de não discutir os nossos argumentos. Mas a nossa convicção, posso
transmitir a vocês, permanece de que a operações tem todas as condições de ser
aprovada.
Antônio Junqueira:
OK. Obrigado.
Fernanda Cunha, Citigroup:
Bom dia. Eu gostaria de entender como está essa quebra do investimento que vocês
fizeram na Ipiranga, de R$571 milhões no 1S, entre o que foi para abertura de postos e o
que foi de manutenção. Gostaria apenas de entender se houve uma redução ou não de
CAPEX para abertura de novos postos.
E a segunda pergunta é com relação ao churn da rede. Vocês tiveram uma adição líquida
de 180 novos postos. Se pudessem comentar quantos efetivamente vocês abriram, e se
estão vendo uma tendência ou não queda de depuração de postos.
André Pires:
Os R$571 milhões de CAPEX na Ipiranga são metade em expansão, metade em
manutenção, mais ou menos. Grandes números. Depois o pessoal do RI pode lhe dar mais
detalhes.
Isso tem sempre a ver, Fernanda, com a distribuição desses investimentos ao longo do
ano. Às vezes há trimestres em que isso está mais acelerado e trimestres em que está
menos acelerado. É mais ou menos por aí.
Não houve nenhum aumento e nenhuma queda em relação à depuração. Se você olhar a
depuração, no 2T foi de 20 postos, e se olhar os últimos 12 meses, em torno de 140 postos,
que é a média que temos de depuração, em torno de 1,5%, 1,4% da nossa base. Então,
não tivemos nenhum número muito diferente do número histórico.
Fernanda Cunha:
OK. Obrigada.
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Lilyanna Yang, HSBC:
Obrigada pela oportunidade. Minha pergunta é sobre alavancagem. Vocês fizeram uma
emissão de dívida recentemente, a custo muito baixo e bom, e a impressão que temos é
que, se vocês alavancarem um pouco mais a estrutura de capital, podem criar valor. Mas
existe um saldo de endividamento máximo que os deixaria confortáveis, olhando,
obviamente, as potenciais oportunidades de M&A?
E a segunda pergunta é ainda sobre uso de caixa: faz sentido para vocês investir um pouco
mais em logística de importação, ou não? Obrigada.
André Pires:
Lilyanna, obrigado pelas perguntas. Em relação à alavancagem, historicamente, temos
uma visão de que o nível de adequado e confortável de alavancagem para a Ultrapar é
abaixo de 2x, entre 1,5x e 2x. Estamos fechando esse trimestre em 1,6x, fechamos o
trimestre anterior em 1,4x, fechamos o ano de 2016 em 1,3x.
Obviamente, com a aquisição da Liquigás essa alavancagem subirá um pouco, e depois,
em nossa visão, ela volta aos níveis históricos nos seguintes dois anos, com a geração de
caixa e com as sinergias que a Liquigás traz.
Nos permitimos eventualmente passar das 2x caso faça sentido do ponto de vista de uma
oportunidade de M&A, outros eventos que façam com que passemos essa alavancagem
de 2x, eventos que obviamente gerem valor para o nosso acionista ao longo do tempo.
Mas do ponto de vista estrutural, o número que sempre olhamos e nos sentimos
confortáveis é entre 1,5x e 2x.
Sobre investimento em logística para importação, acho que é um pouco cedo para dizer se
faz sentido alocar um capital expressivo para aumentar a logística de importação.
Claramente, o entendimento por todas as informações que temos é que a importação
continuará ocorrendo no Brasil nos próximos anos. A indústria tem uma logística que
permite abastecer certo percentual da demanda aqui no Brasil, ela está adequada para
essa demanda. Se a dinâmica mudar, obviamente podemos considerar.
Mas lembrando que temos, em nosso negócio de armazenagem líquida, investido em
aumento de capacidade. Temos um investimento em andamento no Porto de Itaqui, em
São Luís do Maranhão, dobrando a capacidade da Ultracargo lá, que hoje é de 48.000 m³;
faremos mais 50.000 m³ de tancagem lá.
É um porto que tem, majoritariamente, uma movimentação grande de combustíveis e
derivados. Como eu já falei no call, reiniciamos uma parcela do terminal de Santos que
ainda estava interrompida, 67.000 m³, mas a parcela interrompida era de 180.000 m³. Nós
voltaremos ao longo dos próximos meses e anos com mais capacidade em Santos,
também.
Então, o grupo está investindo em infraestrutura de importação através do nosso negócio
de armazenagem líquida, através da Ultracargo.
Lilyanna Yang:
Perfeito. Obrigada.
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Luiz Carvalho, UBS:
Primeiro, desculpem pela falha na ligação na primeira pergunta, e obrigado por retornarem.
André, só terminando a segunda pergunta, voltando à questão da importação, quando
olhamos os dados da sua trading, a Ipiranga foi bem agressiva no último ano do ponto de
vista de importação, importando mais que qualquer outra distribuidora.
Eu gostaria de entender um pouco da dinâmica olhando para frente, vis-à-vis essa nova
precificação da Petrobras. Quando você coloca que no business de distribuição de
combustíveis o bandeira branca teria uma arbitragem menor, ao mesmo tempo vemos
muitos importadores fazendo uma adição de capacidade de importação bastante relevante
para os próximos anos, o que nos leva a crer que essa importação continuará, e essa
arbitragem, talvez em patamares menores, deve permanecer. Gostaria de entender como
você vê isso vis-à-vis o market share da Ipiranga.
E, se puder, só um follow-up na Liquigás: tivemos a oportunidade de nos encontrar com as
companhias tidas como partes interessadas no processo, e claramente existe uma
preocupação muito grande em relação ao market share total de uma nova companhia, pós
aquisição da Liquigás. Existe também por parte desses players um tipo de interesse em,
possivelmente, caso o CADE os obrigue, por algum tipo de remédio, a terem que se
desafazer de alguma parcela, seja ativo, market share aqui ou ali. Eu gostaria de saber se
já existe alguma conversa com os players interessados para possíveis soluções conjuntas
para que a operação seja aprovada. Obrigado.
André Pires:
Sobre importação da Ipiranga, está claro, como comentei anteriormente, que a questão de
importação de derivados é muito mais estrutural a médio e longo prazo do que efetivamente
oportunística. A Ipiranga está se posicionando, por isso ela vem importando, e talvez
continue a importar, em relação a isso.
Em alguns momentos, as oportunidades de arbitragem serão melhores, em outros elas
serão não tão interessantes. O que estamos dizendo é que, pela nova política de
precificação da Petrobras, as oportunidades de arbitragem se reduziram.
Isso não significa que as importações irão desparecer, até porque, de novo,
estruturalmente, e parece ser parte do suprimento de derivados do País, uma parcela será
atendida por importação.
Então, elas devem continuar, em alguns momentos com um volume maior, em alguns
momentos com um volume menor, em alguns momentos com maiores oportunidades de
arbitragem e em alguns momentos com menores oportunidades de arbitragem.
O cenário atual nos indica uma menor oportunidade de arbitragem, e, consequentemente,
um ambiente competitivo mais favorável para a Ipiranga. Esse é o pano de fundo. Não
significa que a Ipiranga deixa de importar, ou zera suas importações. Não é assim que as
coisas funcionam.
Sobre Liquigás, eu já falei sobre o tema, e prefiro não discutir esse tema mais do que eu já
trouxe a vocês.
Luiz Carvalho:
OK. Obrigado.
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Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André
Pires para as últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Pires:
Obrigado a todos pelas perguntas. Nos encontramos novamente no nosso call do 3T, no
início de novembro. Obrigado, e bom dia 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
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