Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T14
Ultrapar (UGPA3 BZ)
8 de agosto de 2014

Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao 2T14. O evento também está
sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast, podendo ser acessado no
site www.ultra.com.br/ri. Hoje conosco estão presentes o Sr. André Covre, Diretor
Superintendente 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 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 Covre, que dará início a
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. É mais uma vez um grande prazer estar aqui com vocês, desta vez para
discutir o desempenho da Ultrapar no 2T14, que foi mais um trimestre de crescimento de
resultados.
Estão aqui comigo, para me ajudar a responder suas perguntas, os diretores dos nossos
negócios e a equipe de Relações com Investidores.
Queria chamar a atenção de vocês, antes de começar, para o slide dois, onde estão
destacados os critérios adotados na preparação das informações desta apresentação e
das informações que foram divulgadas. Este slide contém também algumas informações
sobre a associação com a Extrafarma.
Gostaria de iniciar nossa discussão hoje ressaltando o desempenho consolidado da
Ultrapar, que, em nosso julgamento, foi muito bom. O ambiente econômico recente se
caracterizou pela redução de expectativas de crescimento do PIB para 2014, conforme
demonstrado pela pesquisa Focus do Banco Central, taxa de câmbio estável e elevação
da taxa de juros.
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Mesmo nesse ambiente crescentemente desafiador e com os efeitos pontuais negativos
que havíamos antecipado no último conference call, apresentamos neste trimestre um
EBITDA consolidado de R$751 milhões, e lucro líquido de R$301 milhões, ambos com
crescimento de 6% em relação ao 2T13.
Com isso, completamos nosso 32º trimestre de crescimento anual de EBITDA, atingindo,
portanto, oito anos de crescimento ininterrupto. E lembro a vocês que, nesses oito anos,
tivemos diversas combinações de evolução do PIB brasileiro, câmbio, juros, preço de
petróleo, desemprego, cenário econômico internacional etc. Tivemos, inclusive, a crise
financeira e econômica de 2008 e 2009.
O crescimento consistente dos nossos resultados e a consequente geração de caixa têm
permitido à Companhia pagar dividendos crescentes. Foi aprovado o pagamento de
R$390 milhões em dividendos referentes ao 1S14. Este valor é cerca de 10% maior que
o dividendo declarado sobre o lucro do 1S13, o que indica a nossa confiança na
continuidade deste bom desempenho.
Tivemos também a honra de receber um importante reconhecimento do mercado:
obtivemos este ano a primeira colocação no Prêmio Destaque Agência Estado, como a
companhia mais atrativa para o acionista em 2013. Este é nosso quarto ano consecutivo
entre as dez melhores colocadas, mais uma evidência da consistência do desempenho
da Companhia.
Passando agora para o slide quatro, para começar a comentar com mais detalhes sobre
o desempenho de nossos negócios, começando pela Ipiranga. Conforme os períodos
anteriores, o crescimento de volume seguiu impulsionado pelo aumento da frota de
veículos leves, que influencia positivamente o consumo do ciclo Otto.
Como podem observar no gráfico superior esquerdo, estima-se que a frota brasileira
média de veículos esteja crescendo a um ritmo de cerca de 6% em comparação a 2013.
Para efeito desta simulação, assumimos que a queda de 7% nas vendas de carros
registradas no 1S se manteria para o ano completo.
Outro fator que tem estimulado nosso crescimento é a expansão da rede de postos da
Ipiranga. Temos feito isto através de investimentos em novos postos e
embandeiramentos. Fechamos o 2T14 com 6.824 postos, 5% acima do número de
postos ao final de junho de 2013.
Esses investimentos têm permitido à Companhia crescer acima do mercado no segmento
revenda e obter uma melhor composição de volumes, com crescente participação das
vendas através de postos, também conhecido como segmento revenda, conforme
demonstrado no gráfico superior à direita.
Do ponto de vista mercadológico, seguimos avançando em nossa estratégia de
diferenciação, através da inovação constante em serviços e conveniência, o que ajuda a
aumentar o fluxo, a satisfação e a fidelização dos clientes.
Essa filosofia vem sendo trabalhada com sucesso através de algumas campanhas
publicitárias, sendo a mais famosa a “pergunta lá no posto Ipiranga”, que sintetiza a
proposta mercadológica aos clientes da Ipiranga.
Tendo dito tudo isso, apresentamos um crescimento de volume de 3% no 2T14 em
relação ao 2T13, com crescimento de 7% no ciclo Otto e redução de 1% no diesel.
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Lembro que antecipamos no último conference call que deveríamos esperar um
crescimento mais baixo de volume, uma vez que teríamos dois dias úteis a menos neste
trimestre, em função dos feriados da Páscoa e de Tiradentes, que em 2013 caíram em
março e em um domingo. Esses dois dias a menos representam um efeito redutor de
aproximadamente 3% sobre o volume.
Outro item que antecipamos que teria influência no resultado do trimestre eram maiores
despesas com propaganda e marketing, em função da Copa do Mundo, aproveitando a
alta audiência do evento para fortalecer o nosso posicionamento de mercado. Com isso,
tivemos despesas de propaganda e marketing R$12 milhões maiores.
O EBITDA totalizou R$521 milhões, 9% acima do EBITDA do ano passado, em função
destes fatores mencionados. Estimamos que o efeito de dois dias úteis a menos tenha
reduzido nosso EBITDA em cerca de R$20 milhões no trimestre, correspondendo a 3%
do volume, multiplicado pela nossa margem de contribuição, que, como vocês sabem, ao
redor de R$115 a R$120/m³.
Se somarmos esses R$20 milhões e os R$12 milhões de despesas com a Copa,
teríamos um EBITDA da ordem de R$550 milhões. Este EBITDA levaria a um
crescimento sobre o ano anterior de cerca de 15% no 2T14, sendo essa também a
tendência para o 3T.
Passando agora para o slide cinco, gostaria de esclarecer uma dúvida que tem sido
recorrente em nossas interações com o mercado, à qual considero valer investir alguns
minutos. A ideia deste slide é mostrar como uma eventual queda na venda de novos
veículos influencia pouco o crescimento da frota e, por consequência, pouco o volume do
ciclo Otto.
No primeiro gráfico à esquerda do slide, é possível observar a forte correlação do
crescimento do volume do ciclo Otto com o da frota de veículos leves no Brasil. Para
eliminar a distorção causada pela diferença de poder energético entre a gasolina e o
etanol, transformamos todo o volume em ‘gasolina equivalente’.
No gráfico à direita, demonstramos a baixa penetração de veículos no mercado brasileiro
se comparada a países em estágio parecido de desenvolvimento, como Argentina,
México e Coreia. Este gráfico ilustra o potencial de crescimento continuado da frota de
veículos leves no Brasil.
Já na tabela inferior, gostaríamos de demonstrar uma questão onde ainda pode haver
dúvidas. Como o volume do ciclo Otto continua crescendo se o número de veículos leves
licenciados tem caído?
Partindo da frota final de 2013, simulamos qual seria seu crescimento de frota caso o
licenciamento de veículos novos caísse. Finalizamos 2013 com um licenciamento de 3,6
milhões de novos veículos leves e uma frota de aproximadamente 37 milhões de
unidades. O sucateamento no ano foi de 3,6% da frota.
Caso o licenciamento de novos veículos caísse 20%, teríamos um licenciamento de 2,9
milhões de novos veículos. Somando este número à frota final de 2013, e descontando o
mesmo patamar de 3,6% de sucateamento, chegaríamos a uma frota final de 38,5
milhões, o que representa um crescimento médio de 5% sobre o ano anterior.
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Fazendo o mesmo exercício para uma queda de 60% no licenciamento de novos
veículos, ou seja, com somente 1,4 milhão de novos veículos licenciados, ainda veríamos
um pequeno crescimento, de 0,2% na frota final, e um crescimento médio de 3% ao ano.
Ou seja: seria necessária uma queda acumulada superior a 60% do patamar recente de
vendas de novos veículos para que a frota parasse de crescer.
Essa dinâmica, em conjunto com a nossa estratégia de expansão da rede e de
diferenciação com mais conveniência e serviços, colabora para permitir nossa confiança
no crescimento continuado da Ipiranga.
Passando agora para o slide da Oxiteno, número seis, o volume de vendas de
especialidades no mercado interno apresentou 3% de redução, devido principalmente ao
processo típico de ajuste de estoques dos nossos clientes quando a economia está
reduzindo seu patamar de crescimento, conforme já mostrei na pesquisa Focus do Banco
Central.
Observamos redução em praticamente todos os mercados servidos pela Oxiteno, exceto
pelo segmento de cosméticos e detergentes, caracterizado por sua alta resiliência.
Já o volume vendido de especialidades no mercado externo apresentou redução de 10%
nesse 2T, em função do menor nível de operações na Venezuela desde o início do ano,
pelas limitações na importação de matérias-primas no país, conforme já havíamos
destacado no último conference call.
O volume total vendido de glicóis apresentou redução de 25%, uma variação percentual
relevante, mas que não é incomum no caso deste produto. Isso ocorre pois, como
commodity, o glicol tem maior volatilidade de preços e de demanda. Isso leva a variações
quanto à atratividade de suas vendas, e as condições de comercialização no 1S13 foram
mais atraentes.
O efeito do Real mais desvalorizado em relação ao 2T13 foi positivo para a Oxiteno. Por
outro lado, o Real se manteve estável durante o 2T14, ao passo que durante o 2T13
apresentou forte desvalorização, movimento que foi bastante positivo para a Oxiteno,
dado o descasamento temporal entre o câmbio da receita e o câmbio do custo.
O EBITDA atingiu R$98 milhões, uma redução de 8% em relação ao mesmo período do
ano anterior, principalmente influenciado pelo menor volume no mercado interno, com
processo de desestocagem na cadeia, e pelas limitações de matéria-prima na Venezuela.
A nossa margem EBITDA atingiu US$232/tonelada.
À luz de um câmbio estável, de um menor nível de operações na Venezuela desde o
início do ano e dos efeitos de desestocagem na cadeia produtiva, a tendência para o
3T14 é de um resultado no mesmo patamar de EBITDA do 2T14.
Passando agora para a Ultragaz, no slide número sete. Conforme já mencionei, assim
como na Ipiranga, observamos na Ultragaz o efeito de dois dias úteis a menos, além da
menor demanda no segmento industrial. Em decorrência desses efeitos, o volume de
vendas do 2T14 foi 1% menor que o 2T13.
Esses efeitos foram parcialmente compensados pelos investimentos realizados na
captura de novos clientes, com destaque para os segmentos de condomínios e pequenas
e médias empresas, produzindo uma melhor composição de vendas.
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Tivemos mais um trimestre em que as iniciativas de redução de gastos puderam ser
evidenciadas na Ultragaz. Como podemos observar no gráfico ao centro, as despesas
operacionais da Ultragaz apresentaram uma redução de 5%.
Por outro lado, conforme havíamos adiantado no último conference call, demos
continuidade ao programa de requalificação, com uma quantidade maior de vasilhames
requalificados no trimestre, o que gerou um custo adicional de R$9 milhões.
O EBITDA da Ultragaz no 2T manteve-se estável comparado ao período anterior, e
totalizou R$73 milhões. Este resultado é consequência da requalificação programada de
uma maior quantidade de botijões, com o volume vendido 1% menor, e os efeitos da
inflação sendo compensados por iniciativas comerciais e de redução de gastos.
Se excluído o efeito estimado em R$9 milhões com a maior requalificação de botijões, o
EBITDA da Ultragaz teria crescido 12% em relação ao 2T13. E para o 3T, a tendência é
de um crescimento da mesma ordem de grandeza do EBITDA normalizado entre 2Ts.
Falando agora do nosso negócio de armazenagem de granéis líquidos, a Ultracargo, no
slide número oito. Neste 2T, a armazenagem média da Ultracargo manteve-se
praticamente estável quando comparada ao 2T13.
Observamos no trimestre a continuidade do crescimento de óleo combustível para
termoelétricas e de combustíveis automotivos, em função do crescimento dos respectivos
mercados. Por outro lado, esse crescimento foi neutralizado pela menor movimentação
de químicos, algo também já comentado na Oxiteno.
O EBITDA de R$43 milhões, 2% acima do ano anterior, principalmente em função da
melhor composição de produtos movimentados, com giro maior, parcialmente
compensado por maiores gastos com manutenção que tivemos nesse trimestre.
Para o trimestre atual, a dinâmica está muito parecida e, portanto, a tendência é que a
evolução do 2T se repita no 3T.
Passando agora para o slide nove, falando da Extrafarma. Durante esse 1S, conforme
havíamos planejado, avançamos à fase final de integração da Extrafarma e demos
continuidade à estruturação para o crescimento mais acelerado.
Entre os passos implementados desde fevereiro, destacamos: primeiro, a centralização
no centro corporativo das atividades de tesouraria, contabilidade, contas a pagar, jurídico
corporativo, seguros e auditoria. Segundo, o estabelecimento de uma nova estrutura
organizacional, com a criação de áreas dedicadas às funções de operações e expansão,
de forma a permitir maior especialização e agilidade no processo de abertura de lojas.
Terceiro, a alocação de gestores e analistas da Ultrapar e seus negócios para a
Extrafarma, de forma a fortalecer sua equipe e facilitar o processo de integração funcional
e cultural. Quarto, a implementação do EVA como mecanismo de incentivo e
alinhamento, ferramenta também utilizada em nossos outros negócios desde a década
passada.
Quinto, a realização de programa de treinamento e integração dos líderes da Extrafarma,
incluindo gerentes de lojas, à cultura e governança da Ultrapar. Sexto, melhoria em
sistemas operacionais, com resultados em produtividade e melhores controles. E sétimo,
o andamento do detalhamento do plano de trabalho para permitir aceleração de aberturas
de lojas a partir do final deste ano e início do ano que vem.
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No que tange às operações, a Extrafarma finalizou junho com 203 lojas nas regiões Norte
e Nordeste, um aumento de 13%, ou 23 lojas em relação a junho de 2013. O crescimento
das lojas existentes há mais de 12 meses, o chamado same-store sales, foi de 6% no
período, que aliado ao aumento de lojas levou a um crescimento de 15% no faturamento
total.
Esse bom crescimento de receita da Extrafarma foi parcialmente afetado pelo efeito da
Copa do Mundo, uma vez que tivemos um número maior de feriados onde temos uma
forte presença.
Na mesma comparação, as empresas associadas à Abrafarma tiveram um aumento de
9% no número de lojas, ante os nossos 13%, e as vendas cresceram 11%, ante nossos
15% de crescimento.
Em função da integração à Ultrapar e da estruturação da Extrafarma para o crescimento
mais acelerado, incorremos em despesas adicionais de R$6 milhões no trimestre.
O EBITDA totalizou R$14 milhões, ou R$21 milhões se excluirmos as despesas com
integração e estruturação, representando um crescimento de 5%. Tal crescimento é
função do maior faturamento, parcialmente reduzido pelos efeitos relacionados à Copa do
Mundo 2014, que mencionei, e pela maior quantidade de lojas abertas há menos de um
ano, portanto ainda em processo de maturação. Por fim, ele também foi parcialmente
reduzido pelo aumento acima da inflação das despesas unitárias com pessoal.
Para o 3T, vislumbramos neste momento um ambiente operacional similar ao do 2T, o
que leva a uma expectativa de EBITDA em patamar parecido com o do 2T.
Por fim, no slide dez, eu gostaria agora de transmitir a vocês como estamos olhando para
frente, em particular além das expectativas do trimestre imediato.
Neste último slide, buscamos separar partes dos nossos negócios em dois grandes
grupos. Do lado esquerdo, elencamos as principais linhas ou segmentos dos nossos
negócios que têm influência mais direta com o PIB do Brasil. E do lado direito, elencamos
as partes e os elementos nos quais outros fatores são mais importantes.
Na Ipiranga, praticamente metade do nosso volume corresponde a vendas de diesel, cujo
crescimento acompanha a tendência do PIB a um múltiplo observado de 1,7x. Já a outra
metade, composta basicamente de gasolina e etanol, tem seu crescimento influenciado
pelo crescimento pela frota, conforme eu procurei demonstrar no slide cinco, e com isso
tem perspectiva de crescimento continuado.
Já na Oxiteno, as vendas de especialidades no mercado interno, que representam 59%
do total, têm crescido a um múltiplo de 1,8x o PIB. Por outro lado, temos outra parte da
Oxiteno na qual o PIB do Brasil não é fator determinante, como as exportações, as
unidades internacionais e a conhecida influência do câmbio.
Na Ultragaz, temos o volume vendido no segmento granel, mais diretamente ligado ao
crescimento do Brasil, dado que servimos comércio, serviços e indústria. Já o volume do
envasado é praticamente inelástico à volatilidade da economia, sendo influenciado
principalmente pelo crescimento populacional.
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Na Ultracargo, quando a economia desempenha bem, geralmente a movimentação de
produtos cresce, ao passo que, em momentos de economia mais fraca, temos um
desempenho melhor na parte de armazenagem de produtos.
Por fim, em nosso novo negócio de drogarias, os principais direcionadores de
crescimento são altamente resilientes. O envelhecimento da população, fenômeno
inevitável no Brasil ao longo das próximas décadas, influencia o crescimento de vendas
de medicamentos. A crescente penetração de genéricos também contribui para o
crescimento do mercado farmacêutico, uma vez que amplia o acesso a medicamentos
através da redução relativa dos preços. Em adição, a venda de produtos de higiene e
beleza, cada vez mais frequente em drogarias, tem crescido de maneira independente da
evolução da economia.
Essa combinação de características dos nossos negócios, a forma como os
posicionamos e gerimos, bem como nossa governança, nosso planejamento e execução,
além das aquisições que temos executado, têm produzido resultados muito consistentes
e positivos ao longo dos anos.
Completamos, como já mencionei, oito anos de crescimento trimestral de EBITDA.
Olhando uma perspectiva mais ampla, temos 62 trimestres de comparação anual ao
longo da nossa vida como companhia aberta, desde 1999. Desses 62 trimestres, em 52
tivemos crescimento de EBITDA, tendo passado por oscilações relevantes não só do
crescimento econômico, mas por condições adversas de câmbio, de desemprego, renda
etc.
A combinação de nossos atributos e a nossa trajetória até aqui nos permitem olhar para
frente com otimismo, mesmo em um cenário macroeconômico mais desafiador.
Encerro aqui o que tínhamos preparado de exposição, e fico à disposição para eventuais
questões que vocês tenham.
Felipe Santos, JPMorgan:
Bom dia. Tenho algumas perguntas, a primeira em relação ao guidance, sua perspectiva
para a Ipiranga para o 3T e já olhando para 2015, como estão vendo o business.
A segunda, qual é o limite de redução de gastos que vocês veem na Ultragaz? Vocês
estariam chegando perto desse limite, podemos esperar que para frente fique flat?
E a terceira, só para confirmar: o guidance que você passou da Oxiteno é para o mesmo
patamar do EBITDA em USD ou é para o crescimento em Reais? Obrigado.
André Covre:
Felipe, obrigado pelas perguntas. Retomando a parte da Ipiranga, nós tivemos um 1T
com crescimento de EBITDA de 15%. Tivemos agora um 2T de crescimento de 9%, e se
considerados os dois dias úteis a menos e as despesas pontuais com a Copa, teria sido
um crescimento normalizado de 15%. E o que mencionei é que a tendência se mantém
para o 3T. Portanto, estamos nessa linha de tendência olhando para frente.
Com relação à Ultragaz, as iniciativas que têm permitido reduções de custo continuam
em andamento. Elas são, principalmente, maior automação nas bases; uma mudança no
modelo de operação em algumas regiões onde estamos transferindo operação própria
para revendedores; e, por fim, um formato diferente de contratação de fretes.
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Nossa expectativa é que isso continue produzindo benefícios, e isso é parte do que
permite a expectativa que eu passei para o 3T, que é de um crescimento da mesma
ordem de grandeza do crescimento normalizado que tivemos agora no 2T.
Por fim, na Oxiteno, para esclarecer sua pergunta, como as tendências que vimos agora
no 2T permanecem, nossa expectativa é de um resultado no 3T da mesma ordem de
grandeza em Reais que tivemos no 2T. Então, é o valor absoluto se repetindo em ordem
de grandeza, e não o crescimento ou a evolução percentual se repetindo.
Felipe Santos:
OK. Muito obrigado, André.
Christian Audi, Santander:
Obrigado. Parabéns pelos resultados. Eu tenho algumas perguntas, a primeira olhando a
Ipiranga: você mencionou no slide que vocês estão usando a expectativa de um
crescimento de frota de 5%, que basicamente implica em uma queda de licenciamento de
7%. Você se preocupa, pela forma como está a dinâmica da economia brasileira, que
esse número de 7% possa ser ainda maior e, como resultado, esse crescimento de frota
seja menor? Você está confortável com isso? Você acha que o risco está mais para o
downside para esse número que para um upside? Como você está vendo esse tema?
André Covre:
Christian, eu gostaria de lhe dar uma resposta educada, mas eu tenho que admitir que
sabemos muito mais de venda de combustíveis que de venda de carros. O que fizemos
aqui foi pegar a evolução acumulada até junho e repetirmos para o ano. Em outras
palavras, se pegarmos a venda de veículos leves do Brasil de junho deste ano contra
junho do ano passado no acumulado, ela caiu 7%.
Só para exemplificar o que isso significaria para a frota deste ano, assumimos que isso
continuaria. Mas não estamos fazendo um julgamento a respeito disso, e inclusive é por
isso que temos o próximo slide, que procura demonstrar que, seja qual for a dimensão de
uma redução de venda de veículos, o impacto é bastante reduzido em relação ao
crescimento da frota; estamos falando de, para cada 10%, 15% de variação na venda de
veículos, ter 1 ponto de variação percentual no crescimento da frota.
Christian Audi:
Obrigado. A outra pergunta é com relação à Ipiranga, mais uma vez: tirando esse efeito
de Copa, tirando o efeito de um trimestre com menos dias úteis, você sentiu que os
fundamentos do business de distribuição de combustível continuam sólidos, continuam
fortes, que é o que o leva a reiterar esse guidance para a segunda metade do ano de
crescimento de EBITDA. Você não viu nada anormal ou atípico nos fundamentos do
business, correto?
André Covre:
Christian, não posso ser mais claro: no change.
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Christian Audi:
Perfeito. E na Ultragaz, essas despesas de requalificação de botijão terminaram, ou
devemos esperar uma continuidade disso nos próximos trimestres?
André Covre:
Os maiores efeitos acabaram, tanto que vimos obtendo, no 1T e no 2T, crescimento, se
normalizarmos esse efeito, e agora teremos, como mencionei, expectativa para o 3T de
um crescimento efetivo, seguindo a tendência do 1S excetuando-se a normalização da
requalificação maior.
Christian Audi:
OK. E as últimas duas perguntas, André, olhando a Ultrapar como um todo no tópico de
despesas financeiras, que caíram em relação ao 1T, esse patamar que vimos no 2T deve
ser o patamar que podemos esperar para o resto do ano, mais ou menos?
André Covre:
Christian, despesas financeiras dependem fundamentalmente de três coisas: patamar de
juros, nível de dívida líquida e evolução do câmbio. Nas condições atuais, esse é mais ou
menos o patamar de despesa e receita financeira que temos.
Christian Audi:
Perfeito. A última pergunta, então: dado tudo o que vocês aprenderam nos resultados do
2T, o seu guidance em geral de crescimento de EBITDA da Ultrapar não foi alterado,
baseado no que você tinha falado no conference call do 1T?
André Covre:
Retomando pelos negócios, no final, quando passamos a expectativa para o ano, em
novembro do ano passado, nós dissemos que víamos continuidade de tendências na
Ipiranga, na Ultragaz, e portanto podíamos antever uma evolução de resultados para
2014 parecida com a de 2015. Considerados os aspectos de normalização que
mencionei, seguimos nessa tendência.
A mesma coisa vale para os volumes de Oxiteno, a diferença sendo o câmbio, que veio
se apreciando desde então.
E na Ultracargo e na Extrafarma, estamos dentro do planejado.
Christian Audi:
OK. Obrigado, André.
Vicente Falanga, Bank of America:
Boa tarde, André. Minha pergunta é em relação à Extrafarma. Queria saber se vocês
mantêm a expectativa de abrir em torno de 70 lojas este ano ainda, e se vocês ainda têm
despesas de integração nessa segunda metade do ano, ou se agora vocês esperam
crescer o número de lojas de forma mais acelerada. E também, se pudessem abrir o
same-store sales das lojas acima de três anos, eu agradeceria. Obrigado.
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André Covre:
Vicente, conforme o plano de aquisição, o foco do trabalho neste ano, como tive a
oportunidade de conversar com vocês em novembro do ano passado, é a integração da
Extrafarma ao Ultra, que estamos praticamente finalizados, e a estruturação da
Companhia para o crescimento mais acelerado.
Nessa segunda parte, estamos avançados, mas não terminamos, tanto que nossa
expectativa sempre foi de uma aceleração do ritmo de abertura de lojas a partir do final
do ano, início do ano que vem.
Se manteremos 70 lojas este ano ou não, eu não considero um aspecto fundamental. Em
outras palavras, se 20 ou 30 lojas escorregarem de um mês para o outro na linha de
corte do ano, esse não é um aspecto importante, em nossa visão. O aspecto importante é
preparar bem a Companhia para que a partir do final do ano, início do ano que vem,
possamos abrir um volume maior de lojas, com boa qualidade, dentro de um plano que
tem horizonte de cinco a dez anos.
Vicente Falanga:
OK. Obrigado, André.
Paula Kovarsky, Itaú BBA:
Boa tarde. Gostaria de fazer duas perguntas, a primeira sobre Ipiranga, André. Está claro
para todo mundo que o diesel sofre mais que o ciclo Otto, mas talvez você pudesse nos
ajudar a entender, dentro desse mercado de diesel, como vocês estão vendo. Se é mais
o B2B, se está batendo na venda de diesel na revenda também, até para que possamos,
eventualmente, fine tune um pouco as nossas projeções de margem, para entender um
pouco melhor a dinâmica de queda de volume nesse mercado, especificamente.
E a segunda pergunta, sobre Extrafarma, quando olhamos o crescimento de lojas
trimestre contra trimestre, ele foi razoavelmente tímido. Está claro para nós que a
expectativa é que haja realmente uma expansão mais acelerada no 4T, mas queria saber
se o pace está de acordo com a expectativa, ou se isso é net, e na verdade tem uma
parte que é crescimento ‘offesetada’ por fechamento de loja. E essa pergunta também
tem um pouco a ver com como vocês estão vendo a dinâmica do Nordeste, que tem
peers seus fechando mais loja, tem peer ganhando market share, segundo eles, em
todas as regiões. Só para entender como vocês estão vendo a competição na área de
atuação da Extrafarma, e isso, de alguma maneira, influencia a expectativa de
crescimento, ou muda plano em alguma instância.
André Covre:
Paula, no diesel, você certamente acompanhou no passado recente que o que era uma
evolução em geral 1:1 do mercado de diesel com o PIB, nos últimos três anos essa
relação se alavancou. Eu já tive a oportunidade de mencionar a vocês que nossa
premissa de trabalho é que tenhamos uma relação com a composição de crescimento do
PIB, onde, no passado mais recente, o setor agrícola tem tido melhor desempenho, o
setor de consumo tem tido melhor desempenho e o setor industrial tem tido pior
desempenho.
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No cômputo dessas coisas, como algumas delas consomem mais diesel que outras,
tivemos agora esse descolamento.
Isso tem reflexo nos diferentes segmentos do diesel; em outras palavras, revenda,
bandeira branca, grandes consumidores e TRR. No caso de revenda, esse é o segmento
menos afetado provavelmente menos afetado pela situação industrial, enquanto grandes
consumidores têm influência maior.
Então, o comportamento do diesel no mercado, e o nosso, guardam relação com o que
está acontecendo com o PIB e suas parcelas de crescimento.
No caso da Extrafarma, de fato tivemos uma abertura líquida de três lojas neste trimestre.
Em termos de aberturas e fechamentos, abrimos seis e fechamos três, o que, de
qualquer forma, não muda muito a foto. Não tínhamos expectativa de fazer aberturas
significativas de lojas até o 4T14, e é isso que está acontecendo.
Não estamos vendo alterações profundas na dinâmica competitiva, exceto pela chegada,
em alguns estados do Nordeste, de outros players, em particular um, que você
mencionou, em estados que ainda não operamos.
De qualquer forma, antevemos aqui uma dinâmica competitiva similar à que conhecemos
hoje no mercado de combustíveis. Em outras palavras, onde as redes formais, que têm
bons serviços, têm bom sortimento, tem condições de competir em relação às farmácias
informais, portanto garantem seu crescimento através disso, oferecendo mais
conveniência e mais serviços para os seus consumidores. É com essa ótica que olhamos
o setor e o desenvolvimento dos nossos competidores.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada, André.
Bruno Montanari, Morgan Stanley:
Bom dia. Uma pergunta rápida, André: olhando para o CAPEX, ainda fazendo aquela
conta da sazonalidade, continua a ter um trend bem menor que o budget. Queria
entender qual é a cabeça de vocês para CAPEX no 2S, se deveremos ver um pouco
menos de intensidade no nível de investimento. Obrigado.
André Covre:
Bruno, o CAPEX divulgado é sempre o plano aprovado pelo Conselho de Administração,
e portanto é sempre um limite. É comum que não gastemos tudo, porque se chegamos à
conclusão de que há coisas que não deveríamos fazer na hora em que olhamos o micro,
não fazemos.
Tendo essa ressalva, os investimentos devem se acelerar durante o 2S, e nossa
expectativa é de ter um investimento total próximo do orçamento que tivemos aprovado.
Bruno Montanari:
Obrigado.
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Luiz Carvalho, HSBC:
Bom dia. André, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao seu slide cinco,
onde você dá um pouco mais de detalhes sobre como o crescimento de frota
efetivamente impacta no crescimento de volumes; ou a redução do crescimento de frota
impacta no crescimento de volume, isso está bastante claro. Minha pergunta é muito
mais sobre como vocês enxergam a diluição de custos por conta do crescimento dessa
base, um crescimento, em termos de volume absoluto, muito maior quando você tem
uma base de volume maior também, e isso acaba distorcendo um pouco no percentual.
E como podemos olhar um impacto disso na margem à frente? É basicamente em cima
da pergunta da Paula, porque tem um pouco da diferença por conta do crescimento e o
impacto da economia aqui e ali, mas como podemos olhar a diluição de custos por conta
do crescimento da base impactando na margem?
E a segunda pergunta é mais direcionada a algumas coisas da indústria em si, talvez seja
mais um follow-up: como vocês estão vendo a questão dos estoques estratégicos da
ANP que começaram a valer em abril? Se isso teve algum impacto no trimestre e o que
podemos esperar para frente.
E uma última pergunta, em relação à renovação de bandeiras: estivemos com algumas
pessoas do segmento de varejo e notamos efetivamente uma dificuldade, principalmente
dos embandeirados de outras bandeiras, afiliados ao Sindicom, reclamando que existe
uma demora na troca de bandeira. Se o cara é da Raízen e vocês gostariam de trazê-lo
para a Ipiranga, vocês teriam um prazo de seis meses de intervalo para que ele virasse
bandeira branca e depois trocar a bandeira. Queria saber como vocês veem isso.
Obrigado.
André Covre:
Luiz, confesso que não tenho certeza se eu entendi sua primeira pergunta, então me
desculpe se eu sair pela tangente. Me corrija.
O que vemos da relação entre crescimento de frota e crescimento de Ciclo Otto é essa
relação muito bem estabelecida de 1:1. É óbvio que, se a venda de veículos fica estável à
medida que a frota vai crescendo, percentualmente este crescimento é menor, e isso se
refletiria em um crescimento menor de ciclo Otto, portanto uma menor diluição de custos.
Isso em um cenário estanque, onde nada dos outros aspectos mude.
Acho que já demos demonstrações no passado da nossa habilidade de nos adaptarmos
a cenários novos, com as situações gerenciais que buscam aumento de resultado, à luz
do que, por exemplo, temos na Ultragaz neste momento com as ações de redução de
custos e gastos, na prática reinventando a Companhia para ter crescimento de EBITDA
em um mercado que não cresce.
Com relação à sua segunda pergunta, do que você chamou de estoques estratégicos da
ANP, nas várias regiões em que isso se aplica a nós, em geral tínhamos estoques de
acordo com a nova regulamentação. Portanto, o impacto para nós foi reduzido.
E com relação à sua pergunta sobre renovações de bandeiras, eu simplesmente
desconheço o assunto. Não tenho o que comentar porque desconheço o assunto.
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Luiz Carvalho:
Está claro. Obrigado.
Lucas Brendler, GF Gestão:
Bom dia. Eu gostaria de voltar um pouco ao assunto da Extrafarma. Quando você
mencionou no slide nove sobre o EBITDA da Extrafarma, você também comentou sobre
as despesas de integração e estruturação; foram R$6 milhões que acabaram afetando o
EBITDA do trimestre.
Quando falamos de 3T e 4T, e que esse continua sendo um ano de contínua
reestruturação para o segmento, esse é um valor coerente para considerarmos no 3T e
no 4T também? E aliado a isso, quando falamos de crescimento de EBITDA para o 3T, é
o crescimento considerando essas despesas ou não, considerando a base dos R$14
milhões que seriam já com as despesas integradas? Seriam essas as minhas perguntas.
Obrigado.
André Covre:
Lucas, o direcionamento ao qual me referi do ponto de vista de resultados na Extrafarma
se refere aos R$21 milhões que tivemos no 2T14. Portanto, excluindo as despesas de
integração e estruturação, o que chamamos de base standalone. Olhando somente o
negócio como ele era, nossa expectativa é de continuidade, dado que as tendências
continuam presentes, e portanto, que o 3T tenha uma ordem de grandeza de EBITDA
parecida com o 2T.
As despesas que teremos no 3T relacionadas à integração, e principalmente agora à
estruturação, são maiores. Estamos chegando agora aos ‘finalmentes’ do nosso trabalho.
Então, elas são mais da ordem de grandeza de R$10 milhões a R$15 milhões. E para o
4T, depende de em quanto terminarmos neste trimestre.
Lucas Brendler:
OK. Obrigado.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Bom dia. Eu tenho três perguntas. Queria mais focar mesmo na história da Ipiranga, e
tem três pontos que quero trabalhar. O primeiro deles, quando voltamos atrás, no 2T, sua
mensagem era um pouco mais cautelosa que o resultado que acabou vindo. Foi uma
surpresa positiva para todo mundo, que acabou sendo muito boa. Eu queria só entender,
na cabeça de vocês, se estávamos passando por um momento de risco, de percepção do
que estava vindo por ali que era muito maior do que estamos agora, ou se temos um
risco potencial desse trend que você está indicando para o 3T ser um pouco diferente. A
primeira parte era por aí.
A segunda coisa, estávamos olhando para trás, e em todos os anos em que vocês
tiveram a Ipiranga – exceção de um, mas por uma diferença de poucos centavos –, o
EBITDA do ano foi consideravelmente maior que o EBITDA do 2T, e a indicação que
você deu agora aponta meio que para um EBITDA normalizado de 85,5%, quase. Eu
queria saber se vocês estão enxergando isso como uma nova base de crescimento para
o futuro, ou esse número está, talvez, forte?
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E a última coisa, vocês mencionaram no press release uma redução da alocação de
remuneração variável na Ipiranga e na Oxiteno, mas a sua mensagem está, como você
colocou, para no change de percepção de para onde estava indo. Eu queria saber se isso
é uma coisa que veremos reverter nos próximos trimestres, ou houve alguma
repactuação do seu EVA que consegue jogar esse negócio um pouco mais para baixo?
Obrigado.
André Covre:
Obrigado, Gattass. No primeiro ponto, eu não consigo me relacionar com a sua fala de
que a nossa mensagem foi mais cautelosa no 2T do que efetivamente aconteceu. O que
falamos na época foi que seria um trimestre de menor crescimento de volume e EBITDA
por conta de dois dias úteis a menos e do investimento na Copa.
Foi o que aconteceu. O resultado, do nosso ponto de vista, foi rigorosamente o que
achávamos. Temo que a leitura do mercado para uma coisa que era claramente pontual,
e nós procuramos colocar desta forma, tenha sido levada para outra coisa.
Com relação a essa comparação de ano e 2T, confesso que eu nunca havia feito, então
não sei muito bem o que opinar a respeito dela. Só posso retomar o que eu disse
anteriormente, que se você olhar os dois trimestres recentes e o que está acontecendo
no terceiro, nós temos uma linha de tendência que está se repetindo. Essa é a base para
eu falar que não tem nenhuma alteração do ponto de vista de guidance do negócio.
Com relação à remuneração variável, tivemos uma remuneração variável importante na
Oxiteno na comparação do 2T14 com o 2T13. No 2T13, tínhamos resultados em franco
crescimento, ajudados pelo vento a favor do câmbio, e nesse trimestre tivemos
exatamente o contrário. Portanto, isso é o que justifica a mudança no patamar de
remuneração variável.
No caso da Ipiranga, você provavelmente irá notar que mencionamos isso como um
aspecto mais importante na explicação das despesas entre o 1T e o 2T, porque de fato,
apesar dos eventos não recorrentes, ou pontuais que mencionei, o resultado do 2T foi
pior que o do 1T. Portanto, esse efeito da remuneração variável é, na verdade, na
Ipiranga, um degrau entre o 1T e o 2T, menos uma relação com o 2T13.
Gustavo Gattass:
André, se eu puder fazer um follow-up, quando você diz que o resultado veio pior no 2T
que no 1T, não sei se eu estou olhando para a coisa errada, mas o balizador dessa
remuneração variável é diferente do EBITDA? É algo mais bottom line, algo que não
enxergamos tão claramente?
André Covre:
O que estou me referindo é que o 1T da Ipiranga teve crescimento de 15%, e o 2T teve
crescimento de 9%. É um crescimento menor. Nossa remuneração variável não é
EBITDA, como você sabe ela é EVA, mas no curtíssimo prazo, como o capital não muda,
o EVA acaba sendo, de um trimestre para o outro, muito influenciado pelo EBITDA.
Gustavo Gattass:
OK. Depois eu vejo se entendo. Obrigado.
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Pedro Medeiros, Citigroup:
Bom dia, André. Parabéns pelo resultado. Na verdade, a maior parte das minhas
perguntas já foi respondida. Eu tenho duas perguntas relativamente objetivas, ambas
sobre a Ipiranga. Queria saber se você pode comentar sobre a evolução da contribuição
do resultado da área de franquias e outros serviços no resultado da Ipiranga, incluindo
ConectCar e a parte de serviços financeiros.
A segunda pergunta, confesso que é muito mais um esclarecimento sobre um comentário
no ITR da Empresa referente a uma provisão tributária de ICMS na Ipiranga, da ordem de
R$19,5 milhões, que não ficou clara para mim se aconteceu nesse trimestre ou se poderá
acontecer nos próximos trimestres. Se puder passar uma cor sobre isso, por favor.
André Covre:
Pois não, Pedro. Primeiro sobre a contribuição de não-combustíveis, eles variam entre
5% e 10% do EBITDA, mas esta é somente a contribuição direta. Os não-combustíveis
são parte da nossa estratégia de diferenciação, porque além da rentabilidade que trazem
– em outras palavras, de EBITDA que trazem –, eles contribuem para geração de tráfego
em nossos postos e resultam em benefícios para a cadeia como um todo.
Em outras palavras, a ótica é que nosso consumidor passa a ter produtos e serviços de
maior valor agregado, seja JetOil, seja Am/Pm, seja ConectCar, seja Km de Vantagem
etc.; nosso revendedor tem uma fonte adicional de receita e um tratamento e
posicionamento diferenciado, maximizando assim a rentabilidade da cadeia como um
todo, inclusive a da Ipiranga, que também se beneficia disso.
Com relação à provisão de ICMS que você mencionou, de R$19 milhões, ela é deste
trimestre. Uma parte deste valor impactou o resultado financeiro, e o restante afetou o
custo de produtos, que foi compensado por outras variações, outros crescimentos de
custos, resultando em um aumento no custo de produtos vendidos conforme a explicação
que conta do earnings.
Pedro Medeiros:
Perfeito. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André
para as últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Meus amigos, muito obrigado. Obrigado pela grande interação. É sempre uma honra ter
uma presença tão qualificada e com tantas perguntas. Agradecemos, e esperamos vocês
no próximo conference call. Como sempre, a equipe de RI está disponível para
interações no meio tempo e esclarecimentos a respeito das nossas tendências. Um
abraço a todos.
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Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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