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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 4T17 e ao ano de 2017.
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 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, 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 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 dará início a
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires:
Obrigado. Bom dia a todos. Como sempre, é um prazer estar aqui com vocês para discutir
o desempenho da Ultrapar no 4T17, e também os resultados consolidados do ano.
Estão aqui comigo, como sempre, para me ajudar a responder as perguntas de vocês, os
diretores dos nossos negócios e o time de Relações com Investidores.
Indo para o slide três, e antes de abordar o desempenho da Ultrapar ao longo do 4T17, eu
gostaria de reforçar alguns pontos que traduzem as nossas expectativas para os negócios.
Começo ressaltando o fato de a Ultrapar ter concluído mais um ano de consistência em
seus resultados consolidados, mesmo em meio a um ambiente de negócios ainda bastante
desafiador.
Em nossa última apresentação, indicamos um 2S mais positivo, e essa tendência, de fato,
se confirmou, com uma evolução em nossos indicadores.
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A resiliência dos nossos negócios, a capacidade de execução das nossas equipes, os
investimentos realizados e o foco em diferenciação e inovação nos permitiram continuar
nossa trajetória de crescimento de longo prazo.
Atingimos em 2017 um EBITDA consolidado de R$4,1 bilhões e lucro líquido de R$1,6
bilhão, ambos estáveis em relação a 2016 se excluirmos os efeitos extraordinários
reportados ao longo do ano, mesmo em face ao cenário bastante desafiador imposto por
três anos de recessão no Brasil.
O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 17% em 2017, e mantivemos nossa solidez
financeira, uma marca registrada da Companhia cultivada ao longo de muitos anos. O
índice de endividamento medido pela dívida líquida/EBITDA se manteve dentro dos
patamares confortáveis, em 1,78x.
O desempenho consistente dos nossos negócios e a geração de caixa têm permitido à
Companhia pagar dividendos crescentes. Foi aprovado o pagamento de R$489 milhões
em dividendos referentes ao 2S17, equivalentes a R$0,90 por ação. Com isso, os
dividendos declarados sobre o lucro de 2017 atingiram R$951 milhões, um crescimento de
5% sobre os dividendos declarados em 2016.
Isso equivale a um dividend yield anualizado de 2,4% sobre o preço médio das ações de
2017, e um payout de 60% sobre o lucro líquido de 2017, mantendo, assim, o patamar dos
anos recentes, o que indica a nossa confiança na continuidade desse bom desempenho.
Em 2017, além de várias iniciativas de projetos que visam estabelecer novos caminhos de
crescimento para os negócios, seguindo nossos padrões de profundidade de análise e
confiando em nosso modelo de negócios, estivemos envolvidos em duas importantes
transações.
A primeira delas, no segmento de distribuição de GLP, é a assinatura do contrato para a
aquisição da Liquigás em 2016, ainda em análise pelo CADE, com julgamento previsto
para até o final deste mês. Continuamos empenhados na busca pela sua aprovação.
A segunda é a associação com a Chevron para a criação de um novo negócio em
lubrificantes, a Iconic, que entrou em operação em dezembro do ano passado. Temos
muita confiança nos benefícios que essas transações trarão para o Ultra e para o País.
Pelo lado das oportunidades orgânicas, seguimos com a expansão da rede de postos
Ipiranga, das revendas da Ultragaz e das lojas Extrafarma, bem como a preparação para
o início da operação da unidade de alcoxilação da Oxiteno em Pasadena, no Texas, e a
expansão da capacidade da Ultracargo.
Aprovamos para 2018 um plano robusto de investimentos orgânicos, no valor orçado de
R$2,7 bilhões, demonstrando a continuidade de boas oportunidades para o crescimento,
por escala e ganhos de produtividade, assim como a modernização das operações
existentes.
Passando agora para o slide número quatro, com o desempenho do nosso negócio de
distribuição de combustíveis, a Ipiranga. Conforme comentamos no último trimestre, um
dos principais vetores de crescimento da Ipiranga continua sendo a expansão mais
acelerada da nossa rede de postos, através da qual esperamos maiores benefícios à
medida que os postos entrem em estágio de maturação.
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Encerramos 2017 com 8.005 postos, um crescimento de 6%, fruto de uma adição bruta de
592 e líquida de 442 novos postos em todo o Brasil, demonstrando o nosso foco no
desenvolvimento de um modelo de negócio atraente para os novos revendedores Ipiranga.
O volume vendido no 4T17 cresceu 4% em relação ao 4T16, o que confirma a tendência
de recuperação observada desde os períodos anteriores. A recuperação dos indicadores
econômicos, bem como o aumento do número de veículos licenciados no período,
contribuíram para o aumento do volume total, com destaque para o crescimento de 6% no
volume de diesel vendido no período.
O aumento de 1% observado no ciclo Otto reflete ainda a persistência dos níveis de
desemprego, que devem apresentar melhora ao longo de 2018. Além disso, vale destacar
que o número de veículos licenciados em janeiro de 2018 apresentou crescimento de 22%
em relação ao mesmo período do ano anterior, sendo este um bom indicador para o
desempenho do volume do ciclo Otto ao longo do ano corrente.
No ano, o volume da Ipiranga totalizou 23,458 milhões de m³, estável quando comparado
a 2016, mas com desempenho crescente ao longo do 2S.
A diferenciação da Ipiranga pela combinação de inovação e oferta de conveniência é a
estratégia que caminha junto com a expansão mais acelerada da rede. Boa parte dos
quase 600 postos abertos em 2017 já traz as iniciativas de diferenciação que fortalecem
nossa marca com revendedores e consumidores.
Em 2017, nossa estratégia se materializou através do investimento em 250 novas franquias
am/pm, que agora estão presentes em 30% da rede, 141 unidades Jet Oil, 179 padarias,
116 beer caves, além da Iconic, a associação em lubrificantes com a Chevron.
Com isso, a Ipiranga apresentou um EBITDA consolidado de R$3,1 bilhões em 2017, um
crescimento de 2% comparado a 2016. No 4T17, o EBITDA ficou em R$895 milhões, um
crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior, fruto de um maior
volume de vendas e da estratégia de inovação, diferenciação e conveniência de nossos
postos, mesmo com desafios relacionados à maior volatilidade dos custos.
Sobre esse último ponto, eu gostaria de fazer uma contextualização. Desde o final de 2016,
o setor de combustíveis vem passando por mudanças em sua dinâmica de precificação, o
que fortalece a indústria como um todo. Foram três alterações desde outubro de 2016, o
que trouxe a necessidade de readequações táticas e gerou maior volatilidade durante esse
período de acomodação. A última alteração, ocorrida em dezembro de 2017, reforça a
convergência dos preços locais para as referências internacionais.
Lembramos que a Ipiranga vem acelerando a sua expansão orgânica, aumentando o ritmo
de abertura de postos. Esperamos que essa estratégia tenha um impacto positivo no
crescimento do volume para o ano de 2018, principalmente considerando a gradual
melhora dos fundamentos macroeconômicos e setoriais já citados, permitindo que a
Ipiranga mantenha um ritmo de crescimento compatível com o apresentando em anos
anteriores ao de 2017.
Para o trimestre em curso, o ambiente operacional ainda está se apresentando mais
desafiador que o esperado, fruto das mudanças nas condições do mercado já
mencionadas, o que deve impactar, no curto prazo, o patamar de variação do EBITDA.
Passando agora para a Oxiteno, no slide número cinco, onde o volume total de vendas
encerrou o ano de 2017 com um crescimento de 7% em relação a 2016, atingindo 790.000
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toneladas vendidas. No 4T17, o desempenho foi 16% superior ao realizado no mesmo
período do ano anterior, registrando recorde nas vendas na comparação entre 4Ts.
O desempenho de 2017 foi superior ao de 2016 tanto em especialidades quanto em
commodities. Decompondo o volume, verificamos crescimento de 5% nas vendas de
especialidades no consolidado do ano, sendo 5% no mercado interno, e de 16% nas
commodities. No 4T17, o destaque ficou com o aumento de 69% nas vendas de
commodities em função do cenário mais favorável de preços e demanda dos produtos, e
pelo impacto que o 4T16 sofreu com a parada programada da planta de Camaçari.
Após seis trimestres de queda na comparação anual entre trimestres, o EBITDA da Oxiteno
totalizou R$76 milhões no 4T17, aumento de 68% comparado ao 4T16, refletindo o maior
volume de vendas. Já em 2017, o EBITDA da Oxiteno atingiu R$295 milhões, 36% abaixo
de 2016.
Olhando para os próximos meses e para o ano de 2018, a tendência é que o volume siga
em crescimento, tanto em função da recuperação econômica, como da entrada em
operação da nova planta de alcoxilação nos Estados Unidos, prevista para o 2T18. Para o
trimestre em curso, esperamos um patamar de EBITDA em linha com o mesmo trimestre
do ano anterior, excluindo o efeito extraordinário do 1T17.
Lembramos que alguns indicadores exógenos à Oxiteno apresentaram significativa
volatilidade nos últimos dois anos. Assumindo uma certa estabilidade nesses indicadores,
e levando em consideração o crescimento de volume, esperamos que a Oxiteno apresente
evolução positiva em seus resultados para 2018.
Passando agora para o slide número seis, e falando sobre a Ultragaz, no 4T17 o volume
de vendas atingiu 426.000 toneladas, 3% menor quando comparado ao mesmo período do
ano anterior. Em termos anuais, o volume foi ligeiramente inferior. No segmento envasado,
o desempenho das vendas foi impactado pela volatilidade do preço dos insumos, além da
menor quantidade de dias úteis.
Já no granel, a maior base de vendas observada em 2016, aliada à migração de alguns
clientes industriais para o gás natural, reduziu o desempenho do segmento no ano de 2017.
Nos últimos anos, em conjunto com a disciplina na gestão de custos, a Ultragaz tem
evoluído em atuação mais diferenciada, com iniciativas que entregam maior qualidade de
serviços, conveniência e comodidade aos consumidores.
Neste trimestre, o EBITDA da Ultragaz totalizou R$52 milhões, sendo impactado pelo efeito
extraordinário de R$84 milhões relativo ao termo de cessação de prática assinado com o
CADE em novembro de 2017. O acordo, no valor total de R$96 milhões, a serem pagos
em oito parcelas semestrais, se refere ao processo iniciado em 2009, e impacta o EBITDA
em R$84 milhões, como dissemos, e o resultado financeiro em R$12 milhões.
Sem considerar esse efeito extraordinário, o EBITDA da Ultragaz apresenta crescimento
de 11% comparado ao mesmo período de 2016. No ano de 2017, o EBITDA da Ultragaz
atingiu R$453 milhões, crescimento de 1% em relação a 2016, e de 20%, se excluirmos o
efeito extraordinário do acordo.
A nossa expectativa para o ano de 2018 é de continuidade do crescimento de resultados.
Para o trimestre em curso, os efeitos observados no volume do 4T17 permanecem,
impactando também o EBITDA. No curto prazo, continuaremos dedicados à aprovação do
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processo de aquisição da Liquigás, ainda em análise pelo CADE, com julgamento previsto
até o final deste mês.
Falaremos agora sobre o nosso negócio de armazenagem de granéis líquidos, a
Ultracargo, passando para o slide número sete. A armazenagem média da Ultracargo
apresentou aumento de 9% em relação 4T16, em decorrência, sobretudo, da maior
movimentação de combustíveis nos terminais de Aratu, Itaqui e Santos, neste último reflexo
da retomada parcial de suas atividades, em junho.
Em 2017, a armazenagem média mensal apresentou aumento de 8% em relação ao
mesmo período do ano anterior. No 4T17, o EBITDA da Ultracargo atingiu R$37 milhões,
queda de 50% comparado ao mesmo período do ano anterior, sendo essa comparação
principalmente afetada pelos eventos não-recorrentes referentes ao incêndio, com
recebimento de seguro no valor de R$74 milhões e despesas de R$23 milhões ocorridas
no 4T16.
Na mesma comparação, e excluindo os efeitos do incêndio e outros efeitos pontuais, a
Ultracargo apresenta um EBITDA 87% maior em relação ao reportado no 4T16. Este
desempenho é resultado do aumento da armazenagem média, da retomada parcial do
terminal de Santos e da maior produtividade obtida no período. No consolidado do ano, a
Ultracargo apresentou EBITDA de R$124 milhões, sem considerar os efeitos nãorecorrentes.
No trimestre em curso, continuamos observando crescimento na movimentação de granéis
líquidos, impactando positivamente o EBITDA. Nesse contexto, a Ultracargo irá centrar
seus esforços na expansão de sua capacidade e seguirá se beneficiando de sua posição
de liderança, o que deve se refletir em resultados ainda mais positivos para 2018.
Passando agora para o slide número oito, vamos discutir o nosso negócio de varejo
farmacêutico, a Extrafarma. A Extrafarma apresentou um crescimento de 25% no número
de lojas, e encerrou o ano de 2017 com 394 lojas, adição líquida de 79 lojas.
Ao final do trimestre, 55% das lojas possuíam até três anos de operação, em comparação
aos 45% no 4T16, refletindo um ritmo cada vez mais acelerado da expansão da rede, com
destaque para São Paulo, que teve abertura de nove lojas no trimestre, dando continuidade
à penetração da rede no Estado.
A receita bruta da Extrafarma apresentou crescimento de 13% em relação ao 4T16,
resultado do maior número médio de lojas e do crescimento de 15% do faturamento do
varejo.
Vale ressaltar que, além do 4T16 ter uma base de comparação forte, pois à época tivemos
crescimento de 32% no faturamento do varejo, a receita bruta da Extrafarma no 4T foi
também afetada pelo menor crescimento do mercado e um ritmo maior de atividades
promocionais em novos estados.
No ano, a receita bruta da Extrafarma cresceu 18%, enquanto o crescimento observado
pela Abrafarma foi de 8% no trimestre e 9% no ano.
Dessa forma, o menor crescimento do faturamento, o maior número de lojas em maturação
e uma concentração de perdas no trimestre levaram a um EBITDA de R$ 3 milhões. Em
2017, o EBITDA da Extrafarma ficou em R$24 milhões.
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Para o trimestre em curso, continuamos executando nossa estratégia de crescimento
orgânico, o que impacta a rentabilidade no curto prazo. A gradual maturação das lojas,
porém, nos levará a um crescimento positivo de EBITDA para o ano de 2018.
Completo aqui o que havíamos preparado para hoje. Reforço que seguimos confiantes
para 2018, apesar dos desafios que temos a frente. Além de vermos trajetórias de
crescimento para os nossos negócios ao longo do ano, nos mantemos positivos com a
evolução do cenário econômico.
Agradeço novamente a atenção de vocês, e vamos agora passar à sessão de perguntas e
respostas. Obrigado.
Bruno Montanari, Morgan Stanley:
Bom dia. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas sobre Ipiranga
e uma sobre Ultragaz. Na Ipiranga, olhando um pouco a evolução da sua participação de
mercado, especialmente no diesel, ao longo do ano de 2017 houve uma tendência de
redução do market share. Eu gostaria de entender, dentro do contexto da abertura
acelerada de postos, se já podemos esperar uma recuperação do market share no início
do ano, no 1T, ou se isso é um pouco mais back-end loaded para 2018.
O segundo ponto sobre Ipiranga, quero confirmar se entendi corretamente, André: você
mencionou que o 1T ainda tem alguns pontos desafiadores para lidar, mas, ao mesmo
tempo, mencionou que a precificação está na paridade. Queria entender o que exatamente
traz esse ambiente desafiador para 2018 na parte de distribuição de combustíveis.
E passando para a Ultragaz, a pergunta é se essa queda de volume que vimos agora, e
que deve ser um pouco sustentável, pelo menos para o 1T18, é algo estrutural, dada a
mudança de patamar do preço do GLP no Brasil, com os sucessivos aumentos da
Petrobras nas refinarias. Muito obrigado.
André Pires:
Bruno, obrigado pelas perguntas. Vou começar a falar pela Ipiranga, e responderei as duas
de forma única. A questão da participação de mercado, se olharmos a evolução mais
recente, principalmente em relação ao 4T, vemos os volumes, tanto de diesel quanto de
ciclo Otto da Ipiranga, crescendo um pouco acima do crescimento de mercado.
Então, como sempre venho falando, não temos um foco, uma meta específica de
participação de mercado, mas sempre reconhecemos que, para a nossa estratégia, a
escala é importante, e uma participação de mercado relevante também é importante. Mas
ela vem se recuperando, sim, é só olhar a tendência. Isso vem acontecendo.
Sobre o ambiente, dando um passo para trás, é importante dizer a nossa estratégia e os
vetores que definimos como importantes para a estratégia da Ipiranga em 2018.
Consideramos que 2018 é um ano de recuperação de volume para a Ipiranga e para o
mercado, e estamos focados em três vetores que explicam essa estratégia de melhores
volumes.
O primeiro vetor diz respeito à recuperação da economia. Temos hoje uma expectativa de
recuperação do ambiente econômico, ela está se realizando; talvez ainda não na
velocidade que todos gostaríamos, mas as premissas de crescimento econômico que
vemos no mercado são as premissas que consideramos em nosso plano, e consideramos
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essa recuperação econômica um dos vetores importantes para a recuperação do volume
em 2018.
Eu até mencionei no meu speech os dados de crescimento de licenciamento de veículos
em janeiro de 2018, que mostram que essa recuperação está ocorrendo. Ela não ocorre
de forma homogênea, e não na mesma velocidade, mas estamos só no começo do ano.
O segundo vetor importante relacionado ao volume é a mudança do ambiente operacional
e da estratégia de precificação dos custos dos nossos produtos. Acreditamos que essas
mudanças que vem ocorrendo – e eu mencionei também no speech que foram três
mudanças bastante profundas desde outubro de 2016 – beneficiam o modelo de negócios
da Ipiranga.
Claro que isso não acontece do dia para a noite, mas nos consideramos muito bem
preparados para podermos nos beneficiar dessa mudança da estratégia do ambiente
operacional. Isso deveria, ao longo do tempo, também beneficiar o nosso crescimento de
volume.
E há um terceiro fator, que é a nossa expansão orgânica mais acelerada. Conforme esses
postos novos que estamos ou embandeirando ou abrindo, conforme esses negócios vão
maturando, isso também deve beneficiar o volume também.
Basicamente, essa é a nossa estratégia. Ela está sendo executada com bastante foco e
competência, e essa é a nossa visão para o ano de 2018.
Claro que isso não significa, de novo, que isso acontecerá de forma homogênea. Essas
mudanças do ambiente operacional geram um pouco mais de volatilidade ao longo do
tempo, e o ano de 2018 está começando com um desempenho econômico um pouco
abaixo do que se esperava, a recuperação não é homogênea. Isso é o que eu quis dizer
quando falei sobre Ipiranga.
Bruno Montanari:
Antes de ir para a Ultragaz, se eu puder fazer um follow-up rápido, nesse contexto, como
está o comportamento das importações agora no início do ano? Se puderem comentar
conosco.
André Pires:
Essa é uma boa pergunta. O que estamos observando é que o mês de janeiro ainda foi um
mês forte de importações, de entrada de material importado, de combustível importado,
porque esses pedidos foram feitos antes da mudança mais recente, que aconteceu em
dezembro.
Mas também vemos que existe, potencialmente, uma redução ao longo do tempo do
percentual de importações, do volume total, mas não o desaparecimento. Vimos dizendo
isso também, que a questão de importação no mercado de combustíveis é muito mais
estrutural do que somente oportunística. Então, a importação continuará sendo uma fonte
de suprimentos para o mercado.
Hoje, a arbitragem diminuiu e, portando, a importação continua sendo uma fonte alternativa
de suprimentos, tanto os distribuidores como os traders continuarão importando, porém
com certeza de retornos diferentes do que havia no passado.
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Então, é muito cedo para começarmos a ver, neste momento, as consequências dessas
mudanças, que foram muito recentes. Mas continuamos, sim, acreditando, de novo, só
para reforçar, que a mudança do ambiente operacional e do modelo de precificação é
bastante positiva para o modelo de negócios da Ipiranga.
Sobre a Ultragaz, não acreditamos que a queda do volume é algo estrutural. Vimos um 4T
mais desafiador por conta efetivamente das movimentações de custo que ocorreram ao
longo do 2S. Agora, também a dinâmica está se modificando.
Existe também uma questão especifica da Ultragaz no 4T, que é a base de comparação
no granel com o 4T16; alguns clientes industriais que tinham um volume mais importante
especificamente no 4T16, o que não é o caso para o 4T17.
Mas não acreditamos, não esperamos que haja agora uma mudança no mercado
estrutural, a ponto de observamos ao longo dos próximos trimestres quedas dessa
natureza.
Bruno Montanari:
Perfeito. Obrigado pela explicação bem detalhada.
Gustavo Allevato, Santander:
Bom dia. Obrigado pela a oportunidade. Eu tenho algumas perguntas sobre a questão da
Ipiranga. Quando você fala em um ambiente desafiador no 1T, André, você fala que
possivelmente vocês podem ter tido alguma perda de importação dada essa política da
Petrobras, como você acabou de mencionar, porque existe esse atraso na chegada das
importações, e essa mudança da Petrobras ocorreu em dezembro?
A minha segunda questão sobre a Ipiranga está relacionada a crescimento de EBITDA. No
Ultra Day em Nova Iorque, no fim do ano passado, vocês haviam falado em crescer
EBITDA na Ipiranga de 10% a 20%. Gostaria de saber se vocês estão reiterando esse
guidance para 2018, e se sim, de onde viria esse crescimento? De expansão de margem,
volume? Volume, acho que todo mundo tem na conta que deve crescer bem este ano, mas
não sei se o suficiente para chegar a esse patamar de EBITDA acima de 10%.
E por último, ontem vocês soltaram um comunicado sobre a Ultracargo. Eu gostaria de
fazer um follow-up: como estão as investigações e potenciais multas que vocês possam vir
a pagar se forem condenados? Obrigado.
André Pires:
Gustavo, obrigado pelas perguntas. O ambiente desafiador é exatamente aquilo que eu
falei na primeira pergunta, é uma recuperação econômica que ainda não está na
velocidade que nós esperávamos que estivesse, ou que estará ao longo de 2018. É
simplesmente isso.
O ano está começando um pouco mais devagar, tem uma série de questões, mas, de novo,
nada que nos leve a acreditar que aquele cenário que traçamos para 2018 não vá se
confirmar. O ambiente desafiador é simplesmente isso, não tem a ver com outra questão
senão a questão do ambiente econômico.
Sobre a expectativa de crescimento de EBITDA da Ipiranga, eu nunca falei que era entre
10% e 20%, só para deixar claro. Basicamente o que dissemos foi o que eu disse também
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no speech, que nossa expectativa de crescimento para o ano de 2018 é de um crescimento
médio ponderado dos anos anteriores a 2017.
Isso indica um crescimento de dois dígitos, mas não especifiquei nessa reunião, nesse
Ultra Day, que fosse entre 10% e 20%. Acho que alguém interpretou dessa forma. Mas, de
qualquer forma, mantemos a expectativa. O que estamos dizendo é que o ano de 2018
deve permitir um crescimento no ritmo de crescimento dos anos anteriores a 2017.
E aí, vamos qualificar um pouco esse crescimento. Você perguntou de onde vem. Na
primeira pergunta que foi feita, eu respondi falando sobre os três vetores que devem
impactar o crescimento do nosso volume em 2018, e é basicamente isso.
Acreditamos que esses três vetores permitirão que o crescimento de volume tenha uma
contribuição mais importante no crescimento do resultado da Ipiranga do que o crescimento
de margens. Ainda assim, acreditamos que temos condições de continuar trabalhando para
expandir as nossas margens.
Mas diferentemente do que aconteceu nos anos anteriores, onde o crescimento de
margens foi responsável pelo crescimento de EBITDA, neste ano de 2018 acreditamos que
o volume tenha um impacto mais importante.
E esse crescimento de margem é muito relacionado ao nosso modelo de negócios, à
diferenciação e inovação. Temos cada vez mais aumentado a nossa penetração nas lojas
de conveniência nos postos, aumentado o nosso portfólio de produtos. Quem teve a
oportunidade de ir à convenção da Ipiranga pôde ver a gama de produtos que oferecemos
aos revendedores. Tudo isso permite com que continuemos oferecendo um serviço
diferenciado, agregando valor através de diferenciação e inovação.
Quanto à última pergunta, sobre a Ultracargo, não existe nenhuma estimativa. O que
escrevemos em nosso comunicado ao mercado é basicamente o que temos conhecimento.
Ou seja, nós tomamos conhecimento, mas não tivemos acesso à integralidade da denúncia
oferecida pelo Ministério Público Federal, nesse caso. Não há estimativa de pena. Quando
você lê a denúncia, ela tem três potenciais consequências.
Do ponto de vista da nossa estratégia, estamos muito tranquilos em relação a esse
assunto, e continuamos trabalhando, obviamente, nas medidas cabíveis à nossa defesa.
Mas não há estimativa de multa pecuniária neste momento.
Gustavo Allevato:
Está claro, André. Se me permitir um follow-up, na parte da aquisição da Liquigás, o
julgamento da semana que vem, aquela multa eventualmente, se a aquisição não for
aprovada, de R$270 milhões, existe alguma possibilidade de negociação com a Petrobras?
Sem entrar no mérito de se a aquisição será aprovada ou não.
André Pires:
Sobre esse tema, é o que vimos falando. Nós vamos esperar. Haverá o julgamento na
consequência na semana que vem, vamos ver a consequência. Existe uma multa que está
baseada no contrato, como vocês sabem.
Gustavo Allevato:
Está bom. Obrigado.
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Vicente Falanga, Bank of America:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Vocês mencionam a concentração de perdas na
Extrafarma neste trimestre. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhes do que se
tratam essas perdas seria ótimo, e do que esperar daqui para frente, se é algo meramente
pontual.
A segunda pergunta é em relação à planta de Oxiteno, que começará agora no 2T. Em
quanto tempo vocês acham que ela pode atingir uma utilização de capacidade próxima de
80%, 90%? Como é que está fase de pre-marketing nos Estados Unidos? Sabemos que o
mercado químico lá é bem competitivo. Enfim, se você puder falar um pouco a respeito,
seria ótimo. Obrigado.
André Pires:
Obrigado, Vicente, pelas perguntas. Sobre as perdas da Extrafarma, não é uma questão
estrutural, é pontual. Isso se refere, eventualmente, a vencimentos de medicamentos acima
do nível que vínhamos observando, refere-se a alguns ajustes de estoque, perdas de
estoque que aconteceram com mais frequência neste 4T do que normalmente
aconteceram nos outros. Então, é uma questão muito mais pontual, mas que não indica
uma tendência para frente.
Sobre Oxiteno, a questão de ramp-up de uma planta de especialidades químicas tem a
ver, obviamente, com a ocupação da capacidade, mas tem a ver também com a medida
em que você começa a produzir produtos com maior valor agregado.
Então, em termos de ramp-up e em termos de volume, entre um ano e meio e três anos,
dependendo do tipo de produto. Esperamos começar a operar no 2T, como falamos.
O pré-marketing está indo muito bem. No 4T17 atingimos o recorde de volume nos Estados
Unidos, de vendas para clientes americanos, indicando que, quando começarmos a operar
a planta, já tenhamos um portfólio de clientes que já estejam sendo atendidos por produtos
que são enviados desde o Brasil ou desde o México.
Então, tudo indica que o plano que traçamos de pré-marketing em relação ao início da
operação da planta estás sendo executado, está sendo cumprido. A planta deve começar
a operar no 2T18, como falei, e aí entre um ano e meio a três anos é o que esperamos de
ramp-up para atingir o nível de ocupação mais ideal.
Vicente Falanga:
Perfeito, André. Muito claro. Obrigado.
Régis Cardoso, Credit Suisse:
Bom dia. Obrigado por tomarem a minha pergunta. Tenho duas perguntas, e focarei as
duas na Ipiranga. A primeira é relacionada à política comercial da Petrobras. Eu entendo
que a Petrobras está buscando recuperar market share das refinarias e, por esse motivo,
diminuiu os prêmios no início de dezembro. Além disso, ela também flexibilizou as regras
de retirada em refinaria para os primeiros meses deste ano. Basicamente, a ideia é
entender como esses movimentos afetaram a Ipiranga.
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Uma parte da pergunta é sobre o passado recente e o curtíssimo prazo, e a segunda sobre
perspectivas futuras. Então, da parte do passado recente, como isso afetou a Ipiranga?
Vocês tinham importação contratada? Mudou o seu suprimento mais para refinaria?
E da parte das perspectivas futuras, como vocês imaginam que ficará a relação de compra
com a Petrobras para o futuro? Vocês imaginam que são prêmios baixos, regras de
retiradas mais flexíveis? Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, gostaria de mudar o assunto para as expectativas do ano. O ano
de 2017 foi bastante atípico por uma série de fatores: volatilidade de preços, arbitragem de
exportação, variação abrupta de preços de PIS/COFINS, competição com bandeira branca,
dentre outros. Por esses efeitos todos, talvez tenha sido muito difícil ao longo de 2017 fazer
uma estimativa muito acertada do que seria o ano.
Olhando para 2018, quais vocês acham que são os aspectos mais importantes a serem
monitorados, para garantir que as expectativas estejam bem calibradas? É preciso olhar
market share? É preciso ver se a margem está expandindo como conforme? É preciso ver
se os postos estão maturando? Enfim, são essas duas perguntas. Obrigado.
André Pires:
Regis, obrigado pela pergunta. Sobre a questão das mudanças operacionais no mercado,
a questão dos prêmios, esse tipo de coisa, como eu comentei, nós temos uma convicção
muito forte de que essa mudança de prática de precificação, e também trabalhando com o
preço mais próximo ao preço internacional, é positiva para a Ipiranga, porque aí
conseguimos de fato valorizar o nosso modelo de negócio, de diferenciação, de inovação
etc. Então, a convicção vem daí.
Quanto à questão da importação, como eu disse anteriormente, também é nossa convicção
que ela faz parte da estratégia de suprimento. Então, a Ipiranga está agindo em relação às
importações de acordo com suas necessidades de suprimento, de acordo com sua visão
em relação ao mercado, e continuará operando isso ao longo do ano, dependendo da sua
visibilidade em relação à conveniência de trazer mais ou menos.
Então, não há uma definição estratégica de “agora vamos importar menos e depois mais”.
Não é assim. Nós trabalhamos com bastante inteligência de mercado para colocar a
importação como parte de nossa estratégia de suprimentos.
Vamos lembrar que não é tão diferente. Se você pensar conceitualmente, as grandes
distribuidoras, e obviamente a Ipiranga, já operam em um mercado de etanol, por exemplo,
mais fluido, onde os preços flutuam, onde o mercado varia, onde você tem vários
fornecedores. Então, é trabalhar na inteligência de mercado, na capacitação das equipes
para poder fazer um plano de procurement, de compras, bem estruturado. É basicamente
isso.
Sobre flexibilização dos contratos, esses assuntos que têm saído na imprensa, são coisas
que ainda não temos visibilidade de como irão ocorrer, ou se irão ocorrer. Então, acho que
isso é muito cedo para dizer qualquer coisa.
Em relação a expectativas para 2018, o que devemos efetivamente olhar, acho que é um
pouco de tudo que você falou. Acho que você fez um diagnóstico correto: o ano de 2017
foi um ano atípico, se compararmos com o passado efetivamente, onde, quando se tinha
um ambiente operacional relativamente estável, como eu disse no meu speech, a partir de

11

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T17
Ultrapar (UGPA3 BZ)
22 de fevereiro de 2018

outubro de 2016 houveram mudanças importantes que geraram esse ambiente mais
atípico.
O que devemos esperar para 2018 é, de fato, a recuperação dos volumes, a recuperação
da economia, e também um período de acomodação dos players desse mercado para que,
de certa forma, tenhamos um pouco mais de estabilidade, porque as regras estarão mais
claras e mais definidas desde a virada do ano.
Então, eu gostaria de reforçar o que já falei nas outras perguntas, esses três vetores
importantes nos quais estamos focados para o crescimento do nosso volume: a
recuperação econômica, a maturação dos nossos postos e o novo ambiente de negócios;
e o volume tendo uma participação mais relevante na construção dos nossos resultados
do que foi nos anos anteriores.
E sem esquecer, obviamente, do foco no nosso modelo de negócio. Continuamos, e
viemos aumentando, inclusive, o nosso foco em diferenciação e inovação através da
conveniência dos nossos postos e da diferenciação dos nossos serviços e produtos.
Régis Cardoso:
Obrigado pela resposta detalhada, André. Se me permite um follow-up rápido, sobre a
margem do 4T17, eu entendo que vocês estão tratando agora os ganhos de importação e
de variação de estoque como recorrentes, mas será que você poderia comentar um pouco
sobre como esses ganhos se comparam com períodos passados, 2T e 3T? Obrigado.
André Pires:
Régis, como vimos dizendo, a partir do momento em que temos ajustes de preços diários,
ganhos e perdas de estoque não são mais ganhos não-recorrentes, ou perdas nãorecorrentes.
Na base de comparação, trimestre a trimestre não há uma variação muito grande desses
impactos. De novo, continuamos tratando efetivamente isso como recorrente, porque é
parte do novo modelo de negócios. Mas não há nada a se destacar no 4T17 na comparação
com o 4T16.
Régis Cardoso:
Excelente. Muito obrigado.
Julia Ozenda, UBS:
Obrigada pelo call. Eu tenho três perguntas, uma de follow-up, de forma bem objetiva, das
perguntas anteriores: ano passado, sabemos que houve bastantes oportunidades de
importação, e, pelo que vemos aqui, nos dados da ANP, vocês importaram cerca de 15%
do volume total de vendas. Eu gostaria de saber se, pós dezembro, o que já temos para
janeiro e fevereiro, e talvez alguma coisa contratada para março e abril, se esses 15% já
diminuíram, se é algo que vocês já estejam vendo. Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta, saiu uma notícia, acho que no Brasil Energia nessa semana,
mencionando que existe um projeto de lei sendo estudado agora, acho que no Congresso,
para voltar a regular normalmente a Petrobras. Pelo que eu entendi, não era 100% os
movimentos de preço, mas seria a periodicidade, uma coisa de seis em seis meses, ou
três em três, alguma coisa menor. Gostaria de saber se vocês viram isso, e, dado que ano
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passado houve muita volatilidade impactando resultado, o que vocês achariam se voltasse
a haver menos periodicidade nos reajustes da Petrobras.
E a última pergunta, os últimos dois ou três anos foram anos em que a BR praticamente
não embandeirou nada, ficou com um número de postos flat, e foram justamente anos em
que vocês tiveram um embandeiramento bem forte. E agora, com o IPO e tudo mais, eles
estão com um projeto de embandeirar muitos postos nos próximos anos. Eu gostaria de
saber se isso afeta de alguma maneira o ROIC por posto embandeirado que vocês olham,
se vocês já estão vendo isso, mas imagino que seja muito cedo. Enfim, se vocês estariam
dispostos a mudar sua métrica quanto a isso. Obrigada.
André Pires:
Julia, obrigado pelas perguntas. Sobre importação, não temos uma estimativa específica
se ao longo do ano de 2018 haverá uma queda ou um crescimento significativo do volume
de importações como percentual do nosso volume total.
Na verdade, como falei anteriormente, isso faz parte da nossa estratégia de suprimentos.
Depende do momento, e utilizaremos a nossa inteligência de mercado para tomar decisões
que façam sentido, dependendo de cada um dos momentos.
Então, não existe uma estimativa de “este ano vamos reduzir 2 p.p.”, “vamos subir 3 p.p.”.
Não funciona dessa forma. Continuaremos observando o mercado e a importação
continuará sendo uma fonte importante de suprimentos para nós.
Sobre esse projeto de lei, não tenho conhecimento. A única coisa que posso dizer, só para
repetir um pouco, é que a nova dinâmica de mercado é positiva para a Ipiranga, para o
nosso modelo de negócio. Então, não temos nada a contribuir, e eu não conheço essa
iniciativa de projeto de lei para poder lhe responder.
Sobre a questão do embandeiramento, o que podemos dizer é que esse é um mercado
competitivo, como sempre foi e continuará sendo. Temos convicção em nosso modelo de
negócio, que é alinhado a interesses de vários revendedores. E do ponto de vista dos
retornos desse tipo de negócio, temos um trabalho bastante profundo de definição de
premissas para execução desses negócios e de análises frequentes para observação de
que essas premissas que temos são de fato realizadas, a partir do momento em que um
posto como esse passe a ficar maduro.
Então, é parte da nossa estratégia continuar crescendo de forma orgânica, é parte da
nossa estratégia continuar buscando embandeiramento, e é um mercado competitivo, que
sempre foi competitivo, e acreditamos que continuará sendo competitivo.
Julia Ozenda:
Show de bola. Obrigada.
Fernanda Cunha, Citi Group:
Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação à abertura de postos. Vocês poderiam
comentar como está o breakdown entre o que foi bandeira branca, o que foi de
embandeirados de outras bandeiras e o que é efetivamente de novos postos? Só queria
tentar entender como será o ramp-up daqui para frente, o que esperamos dessa nova
abertura de postos, se estamos trabalhando com dois ou três anos até atingir a capacidade
máxima.
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E também, se puderem comentar como está o volume por posto que vocês têm adicionado
dentro do seu portfólio. Acho que no 3T vocês comentaram que estava em linha, talvez um
pouco acima da sua média do portfólio, e eu só gostaria de entender se no 4T isso continua.
Obrigada.
André Pires:
Fernanda, eu não tenho exatamente, e depois você pode entrar em contato com o RI, o
quanto é de embandeiramento e novos negócios, mas eu lhe darei números gerais: em
torno de 2/3 desse crescimento é de embandeiramentos, e 1/3, até menos, é de novos
negócios. 2/3 embandeiramento, 1/3 novos negócios.
E eu diria que, majoritariamente, próximo a 100% – não é 100%, mas próximo – nos
embandeiramentos é de bandeiras brancas. Não existe um número relevante de troca de
bandeira nas grandes distribuidoras. A estatística é mais ou menos essa, mas não tenho o
número correto.
Sobre maturação, a maturação média desses embandeiramentos e novos negócios é em
torno de 18 meses. Alguns são mais rápidos, outros menos, mas, para nossa avaliação,
consideramos a maturação basicamente completa em 18 meses.
Sobre volume, temos observado, sim, o volume melhorando a partir do momento em que
fazemos o embandeiramento. Não podemos esquecer que no 4T o crescimento de volume
consolidado da Ipiranga em relação ao 4T16 foi de 4%, demonstrando parte dessa melhora
de mercado, mas parte também de uma maturação desse ritmo mais acelerado de abertura
de postos que vimos realizando.
Fernanda:
OK. Muito obrigada.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André
Pires para últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Pires:
Obrigado a todos. Obrigado pela sua presença e pelas perguntas. Temos um encontro
agora em nosso resultado do 1T. Boa tarde a todos.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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