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Considerações iniciais
 Previsões acerca de eventos futuros


Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da
Companhia. Palavras como “acredita”, “espera”, “planeja”, “estratégia”, “prospecta”, “prevê”, “estima”, “projeta”, “antecipa”, “pode” e outras
palavras com significado semelhante são entendidas como declarações preliminares sobre expectativas e projeções futuras. Tais
declarações estão sujeitas a riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia, e podem fazer com que os resultados reais sejam
significativamente diferentes daqueles projetados. Portanto, o leitor não deve fundamentar suas decisões apenas com base nestas
estimativas.

 Padrões e critérios aplicados na preparação das informações


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



As informações denominadas LAJIDA (EBITDA) – Lucro Antes dos Juros, Impostos sobre Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
Depreciação e Amortização; e LAJIR (EBIT) – Lucro Antes dos Juros e Impostos sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
estão apresentadas de acordo com a Instrução nº 527 emitida pela CVM em 04 de outubro de 2012.
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Ultrapar – Companhia multinegócios

 Segundo maior
distribuidor de
combustíveis
do Brasil
 7.743 postos de
serviços
 Maior rede de
lojas de
conveniência
do Brasil

 Líder em
especialidades
químicas
derivadas de
óxido de eteno
na América
Latina

 Maior
distribuidor de
GLP do Brasil
 6 mil
revendedores
independentes

 12 unidades
produtivas em 5
países

 Maior provedor
de armazenagem
para granéis
líquidos do
Brasil

 11 milhões de
domicílios
atendidos

 6 terminais
localizados nos
principais portos
brasileiros

 52 mil clientes no
segmento granel

 Capacidade de
651 mil m³

Ultrapar é o 4º maior grupo brasileiro em faturamento¹
16 mil colaboradores
Valor de mercado R$ 43 bilhões
¹ Fonte: Valor 1000 edição setembro de 2016

 Sexta maior
rede de
drogarias do
Brasil
 341 lojas, com
presença em 11
estados
 2 CDs
 Liderança nas
regiões Norte e
Nordeste

Ultrapar – Investimentos e resultados potencializados pelos atributos dos
nossos negócios

Negócios
resilientes

Crescimento
alavancado no
desempenho
da economia
Mercados em
processo de
maior
formalização e
consolidação

Diferenciação
pela inovação

Sinergia entre
os negócios

Governança desenhada para geração sustentável de valor
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Ultrapar – Governança Corporativa
Governança
Corporativa Ultrapar
1984/94

1999

2000

2002

2003

• Primeiro e
segundo plano de
compra de ações
da Companhia

• Primeira empresa
brasileira listada
simultaneamente
na B3 e NYSE

• Primeira empresa
brasileira a
garantir o direito
de 100% de tag
along a todos os
acionistas

• Remuneração
atrelada a geração
de valor (Economic
Value Added – EVA)

• Plano de outorga
de ações aos
Executivos

2007
• Separação dos
cargos de CEO e
Presidente do
Conselho de
Administração

• Reestruturação
societária

2011

2014

• Nova estrutura
de Governança
Corporativa após
entrada no Novo
Mercado

• Emissão de novas
ações ordinárias
para aquisição da
Extrafarma

• Ultrapar se torna
uma corporation

Governança Corporativa destinada a criação de valor
Alinhamento de
interesses

Padrões elevados de
controles e
transparência
Estrutura simples de
gerenciamento

Solidez financeira de
longo prazo

Delegação e
responsabilidade

Processos ágeis de
tomada de decisão

Histórico de prospecção,
análise e execução
 Processo contínuo
 Engajamento da Companhia

Alta capacidade de
investimento
 Capital
 Pessoas
 Processos

Ultrapar e estratégia das unidades de negócios

Ipiranga – Investimentos constantes na rede e na infraestrutura
Investimentos na rede para capturar o potencial do
mercado, com foco no CONEN...

...que resultaram no crescimento da companhia

Penetração de veículos por país

% de postos BB vs. Ipiranga

1

Investimentos na rede de postos e infraestrutura logística

41%

83%
29%

63%

13%

SSE

Brasil

Ipiranga

32%

29%

20%

CONEN

1.289

59%

23%

EUA

Japão

Reino
Unido

México

Argentina

CAGR 15%

591

2011

2

2T17 LTM

Evolução do número de postos e mix de vendas

Bandeira branca

70%

14.000 (20%) postos no Brasil, 27% do volume total de vendas

76%

7.743
# número de postos

Fonte: Anuário Sindicom 2016 e Anuário ANFAVEA 2017

6.086

CAGR
# postos 4%

Participação no
segmento revenda

...e na ampliação da infraestrutura logística...
2011

 83 bases logísticas*
espalhadas pelo
território brasileiro

3

2T17 LTM

EBITDA e margem EBITDA
127
61

 Investimentos para
expansão e construção
de bases na ordem de
R$ 670 milhões desde
2011
* 54 bases próprias e pools

EBITDA (R$ M)

2.938

Margem EBITDA (R$/m³)

1.330

2011
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CAGR
Margem
EBITDA 14%

CAGR
EBITDA 15%

2T17 LTM

Crescimento inorgânico: associação com a Chevron

Ipiranga – Diferenciação em conveniência e serviços
Diversificação da oferta de produtos e serviços no posto, com constante inovação

 2.260 lojas

Maior programa de
fidelidade do Brasil

 746 padarias
 412 Beer Cave
 4 CDs em operação

 ~24M de participantes

Parceria com Itaú

Redução de impactos
ambientais e custos

 1.402 franquias

 1.193 postos

 247 Jet Oil Motos

 1 milhão de tags

Dados de jun/17

Marca mais forte do mercado de combustíveis¹
 Relacionamento com revendedores e consumidores finais

Penetração de lojas de conveniência e relação
população vs. número de lojas
26

37

12

5

3

7

7

88%

90%

Reino
Unido

Uruguai

 Clube do Milhão

 Clube VIP

75%

 KM de Vantagens

 Campanhas publicitárias
 “Pergunta lá no posto Ipiranga”
 Plano de marketing

 DT Clean
¹ Fonte: Valor Econômico, 18 de janeiro de 2016 (consultoria CVA Solutions)

95%

81%

60%

29%

30%

19%

Brasil

Chile

 Lançamentos
 Aplicativo “Abastece Aí”
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Canadá

Argentina

Lojas/Postos

EUA

Austrália

Mil pessoas/loja

am/pm maior rede de conveniência do Brasil com penetração de
29%
Fonte: Anuário Sindicom 2016

Oxiteno – Investimentos em inovação e expansão internacional
para fortalecimento da companhia
Estratégia de atuação

Liderança de mercado
 Único produtor de óxido de eteno no Brasil e de álcoois graxos
na América Latina, com capacidade acima da demanda local

 ~ 90 novos produtos lançados nos últimos 3 anos
 4 centros de P&D

 Profundo conhecimento da tecnologia de tensoativos

 Fortes expansões de capacidade de produção realizadas entre 2007 e
2011

 Escala comparável aos maiores players do mundo
 3ª maior empresa etoxiladora no mundo
 Unidade de Camaçari: uma das maiores
produtoras de óxido de eteno no mundo

 Diferenciação em tecnologia e inovação

unidades

 Foco em vendas de maior valor agregado

Composição das
vendas

17%

2T17

Atuação abrangente nos diversos
segmentos da economia

83%

Especialidades
Glicóis

Investimento nos EUA
 Maior diversificação de matéria-prima
 Custos mais competitivos

 Acesso ao maior mercado de etoxilados do mundo
 Início do pré-marketing
 Em regime: 10-15% do EBITDA da Oxiteno

Ultragaz – Diferenciação através das iniciativas comerciais
79 anos de tradição e compromisso com o mercado
 Pioneira no mercado brasileiro de GLP
 Excelência na prestação de serviços
 Proximidade com os consumidores

Foco na diferenciação de serviços, alavancado por
parcerias Ultra
Envasado
UltraTop

Ultragaz Connect

 Programa de treinamento para
vendedores

 Aplicativo para o
consumidor

 6,1 mil vendedores cadastrados

 162 mil downloads

E-Vale

Sinergias Ultra

 Canal de compra de gás
em supermercados

 KM de Vantagens

“Quem faz usa Ultragaz”

Ampliação da escala, cobertura geográfica e
capilaridade
Cobertura geográfica
5,8 mil revendas

 ~ 800 mil vales vendidos
por ano

> 52 mil clientes no
segmento granel

Volume
1.242

 Inteligência digital e geolocalização na prospecção de novos
clientes
 Ultrapronto: redução de 1/3 do prazo de instalação

558

 ~ 1.000 novas instalações nos últimos doze meses

428
815

Bases de produção
Bases satélites, filiais e congêneres

1999
Evasado

2T17 LTM
Granel

 Venda de vales em farmácias

Granel

1.766

1.208

 Loja integrada: Ultragaz e
Extrafarma (CE)

Alcance geográfico da rede Ultragaz

 Diversificação de soluções para diferentes usos de GLP
 Sinergia Ultra: limpeza automotiva nos postos Ipiranga
 Usinas de asfalto

Ultracargo – Fortalecimento em operações portuárias de granéis
Vantagens competitivas
1

Maior empresa de
armazenagem de granéis
líquidos do Brasil

2

Excelência operacional

3

Foco de atuação
 Aumento da escala nos portos

 Flexibilidade

 Ampliação da abrangência geográfica

 Agilidade
 Qualidade

Posicionamento em locais estratégicos
 Capacidade de 651 mil m³
 Movimentação ~5,3 M ton 2T17 LTM
 Atuação nos principais portos brasileiros

36% de químicos/corrosivos
54% de combustíveis

Porto de Santos
 Maior porto da América Latina em movimentação
 Representa aproximadamente
importações brasileiras em valor

30%

das

exportações

e

Porto de Aratu

Itaqui
Suape

Aratu
Rio de Janeiro
Santos
Paranaguá

 Responsável por aproximadamente 20% de toda a carga
movimentada em modal marítimo na Bahia
 Atende o polo petroquímico de Camaçari

Porto de Itaqui
 O terceiro maior porto em movimentação de granéis líquidos do
Brasil, com aproximadamente 15% de participação

Área de influência
Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e ABTL

Extrafarma – Ações de gestão de varejo farmacêutico, com
abertura mais acelerada de lojas
Expansão da rede em um mercado com grande potencial de crescimento
Envelhecimento da população

Crescimento elevado de mercado
em faturamento

em milhões de pessoas >60 anos

Adensamento
Norte e Nordeste

13

(Maio LTM)

42

Livros/jornais/revistas

Vestuário
Comércio varejista

10

35

-1,5%

4

29
20

-0,5%

3,5%

2010

24

2015

2020

2025

85

59

106

8,2%

Varejo farmacêutico

2030

Fonte: IBGE

2

Gestão de categoria
Esmaltes

 Receptividade de clientes
 Redução de custos

10

Número de lojas em
jun/17 (341 lojas)

8

Iniciativas para elevação do padrão de qualidade das lojas
Lançamento nova marca e
novo modelo de loja

25

19

MIP¹

 Oportunidades de parcerias
com a indústria
¹ MIP = medicamentos isentos de prescrição

Desempenho financeiro

Ipiranga – Desempenho 2T17
Confirmação da tendência de recuperação nos volumes de vendas
Mil m³

D Volume – YoY

Volume total
5.948

6%
0%

-10% -10% -10%

-8%
-14%
-19%

3T16

4T16
Total

-6%

-3%
-10%

1T17
Otto

2.710

+6%

2.870

3.144

-5%

2.983

2T17

2T16
Diesel

Expansão permite capturar crescimento do mercado

-2%

-29%
7.241

-23%
7.279

-19%

7.563

Ampliação e fortalecimento
da rede - LTM
 464 postos adicionados (95 QoQ)

-14%

7.648

7.743

7.394

 Ciclo Otto: expansão da
rede

5.938

 Diesel: aumento da
participação dos segmentos
de atacado, parcialmente
compensado pelo fraco
desempenho econômico

-5%

Diesel

9%

0%

2T17
Ciclo Otto

EBITDA
R$ milhões

-19%
718
582

 309 novas franquias am/pm (80 QoQ)
 197 novas padarias (51 QoQ)
 151 novas beer caves (32 QoQ)

1T16

2T16

3T16

4T16

1T17

2T17

Motorização Ciclo Otto: licenciamentos YoY (ANFAVEA)
Número de postos (final do período)
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“Pergunta lá no posto Ipiranga”

2T16

2T17

 Efeitos de
estoque
decorrentes da
redução nos
custos de
gasolina, etanol e
diesel

Oxiteno – Desempenho 2T17
Venda de especialidades cresce pelo quarto trimestre consecutivo
Mil ton

Volume total
-1%

184

183

+3%

17%

20%

2T16

2T17

Especialidades

Glicóis

151

147

83%

80%

Glicóis

Especialidades

49

+4%

51

97

+3%

100

2T16

2T17
MI

37

 MI: Destaque para os segmentos
de petróleo e gás e de fluidos
automotivos

-15%
31

 ME: maiores vendas para o EUA
devido ao pré-marketing
 Glicóis: volatilidade de preços e
demanda

2T16

2T17

ME

Real mais apreciado em relação ao dólar e efeitos pontuais impactando o EBITDA
Câmbio médio
(R$/US$)
3,57

3,54

3,14

3,21

abr

mai
2016

5

Preços de referência do PKO
(US$/ton)
3,42

3,30

1.631

EBITDA
(R$ milhões)

117

1.105

1.367 +24%

71

1.079 -34%

37

34
jun
2017

ULTRAPAR > CC2T17 10.08.2017

1T
2016

2T

2T16

2017

EBITDA reportado

2T17
não recorrentes

R$ 37 milhões com efeitos
combinados da perda de
estoque do PKO e de problemas
técnicos na repartida da planta
Oleoquímica, em Camaçari,
após parada programada
Apreciação cambial (R$ 0,30/US$)

Ultragaz – Desempenho 2T17
Volume

EBITDA
Mil ton

447
146

301

Dias úteis

445
-5%

139

+2%

307

2T16

2T17

76

74

Envasado

+14%

108

2T16

124

2T17

Granel

Volume

EBITDA

 Envasado: investimento para adição de novas revendas

 Iniciativas comerciais para captura de novos clientes e
revendas

 Granel: volume de vendas para clientes industriais pontualmente
maior no 2T16 e perda de alguns clientes para o gás natural
 Menor número de dias úteis

6

R$ milhões

ULTRAPAR > CC2T17 10.08.2017

 Estratégia de diferenciação e inovação

Ultracargo – Desempenho 2T17
Volume

EBITDA
Armazenagem efetiva
(Média mensal)

R$ milhões

Mil m³

42

39

+10%
662

2T16

18

(13)

24

26

2T16

2T17

727

2T17

EBITDA reportado

Volume

EBITDA

 Maior movimentação de combustíveis nos terminais de Aratu,
Suape e Santos

 Maior armazenagem média

 Retomada parcial das atividades em Santos (67,5 mil m³)
 93% de utilização de capacidade

Não recorrentes

 Preço médio superior em todos os terminais
 Não recorrentes:
 2T16: recebimento de seguro do incêndio em Santos
parcialmente compensado por despesas com o acidente
 2T17: despesas para retomada da operação em Santos
compensadas, em parte, pela venda de ativos

7
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Extrafarma – Desempenho 2T17
Número de lojas

Receita bruta

EBITDA
R$ milhões

+22%

280

21%
19%

341
27%

40%

53%

jun/16

jun/17

Até 1 ano
2 a 3 anos
Maduras

+18%
47%

20%

60%

409

2T16

482

12

2T17

2T16

Abrafarma

Abrafarma

+7%

+7%

Receita Bruta

10

2T17

EBITDA

Crescimento de 22% no faturamento do varejo

Maior faturamento

 Maior número de lojas:

Ações implementadas para a elevação do padrão de
gestão do varejo farmacêutico

 78 aberturas YoY
 22 aberturas QoQ
 SSS: +10% (maduras +6%)

 Reajuste anual de preços da CMED: +3%
8

R$ milhões
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Maior número de lojas ainda em maturação:
2T17: 47% até 3 anos (40% em 2T16)
Maior ganho de estoque no 2T16

Ultrapar – Solidez financeira
Breakdown da dívida(1) (%) – 2T17

Cronograma de amortização da dívida (R$mm) – 2T17

3,8%

61,4%

38,6%

Duration: 4 anos
Custo médio da dívida: 94,9% do CDI

6.142

34,8%

3.508

3.092

2.830
854

Moeda local

Moeda estrangeira

Sem hedge

Caixa e
Curto Prazo 1 a 2 anos
Equivalentes

Com hedge

Dívida líquida (R$ mm) e dívida líquida/ EBITDA (x) - LTM
1,4x

1,5x

1,2x

1,5x

1,3x

1,4x

1,4x

1,5x

2 a 3 anos

4.984

2T15

5.659

3T15

4.928

4T15

5.902

1T16

5.506

5.838

2T16

3T16

Dívida Líquida

(1) Não

5.715

4T16

1T17

4 a 5 anos

>5 anos

1,6x

6.216

2T17

1.415

2T15

1.640

2.557
1.979

1.819

1.858
1.486

1.253

3T15

4T15

1T16

2T16

Alavancagem

inclui perdas realizadas com swaps
como EBITDA - CAPEX - variação de capital de giro. Capital de giro inclui recebíveis de curto e longo prazo, estoques e fornecedores

(2) Calculado

3 a 4 anos

Fluxo de caixa operacional - LTM (R$mm) (2)

2.306
6.286

1.406
669

3T16

4T16

1T17

2T17

Prioridades e iniciativas estratégicas recentes

Prioridades e iniciativas estratégicas recentes
Investimentos em expansão como propulsores de crescimento de resultados e rentabilidade
Ipiranga
 Expansão da rede de postos e franquias am/pm e Jet Oil
 Construção e ampliação das bases de operação
 Foco na diferenciação pela diversificação e inovação em produtos e serviços

Oxiteno
 Busca pela liderança em tensoativos nas Américas

Iniciativas estratégicas
 Criação de joint venture no segmento de
lubrificantes em sociedade com a Chevron

 Expansão internacional – construção da nova planta de alcoxilação no Texas (EUA)

Ultragaz
 Foco em ações de diferenciação, criação de novos nichos de mercado e canais
de vendas

Ultracargo
 Retomada das operações no terminal de Santos
 Foco em modernização dos sistemas de proteção, confiabilidade e
integridade das operações
 Expansão para o fortalecimento de sua posição como operador portuário

Extrafarma
 Gestão de varejo farmacêutico: novo modelo de loja para a rede
 Expansão mais acelerada da companhia

 Foco na aprovação da aquisição da Liquigás junto
ao CADE

Liquigás – Overview
Liquigás em números (2016)
5 mil revendedores

23 bases de engarrafamento

Volume de 1.601 mil tons

Participação de mercado
Granel: 21%
Envasado: 20%

EBITDA de R$ 320 milhões
25 milhões de botijões

Operacional

Financeiro
Mil tons

22,7%

22,6%

22,5%

R$ milhões

21,7%
3,9%

1.661

1.668

1.653

1.601

410

405

398

383

1.255

1.263

1.218

2014
Até P13

2015
Outros

Market share (%)

2016

2013

2014
Receita líquida

320

214

148

113

2013

8,9%

3.589

3.296

2.978

2.899
1.251

6,5%

5,0%

2015
EBITDA

2016

Margem EBITDA (%)

ESTRUTURA

Aquisição com geração de benefícios e valor para a companhia

Enterprise Value: R$ 2,8 milhões
 Múltiplo pós-sinergias inferior a 5x EV/EBITDA

Dívida bruta em dez/16: R$ 45 milhões

RACIONAL

Maior eficiência e competitividade, com benefícios para o consumidor, os revendedores e a
sociedade em geral
 Ganhos de eficiência em logística, na gestão administrativa e em práticas de operação, com melhoria da
qualidade dos serviços

Fortalecimento da companhia e relacionamento com o revendedor através de sua
capacidade de investimento

Iniciativas estratégicas anunciadas recentemente
Associação com a Chevron em lubrificantes

Transação sem desembolso de caixa
2ª maior empresa de lubrificantes do país
23% de participação de mercado
Compartilhamento de melhores práticas

204 mil m³
56% de participação do capital

Maior aproveitamento e capilaridade dos canais de vendas

Portfólio de produtos mais diversificado

145 mil m³
44% de participação do capital

Nova empresa

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

