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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.
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Ultrapar
Estratégia, governança e crescimento
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Ultrapar – Estratégia de atuação

Segundo maior
distribuidor de
combustíveis do
Brasil

Maior distribuidor de
GLP do Brasil



Posição de destaque em seus mercados de atuação



Marcas fortes



Escala operacional robusta



Negócios resilientes e ao mesmo tempo alavancados no
crescimento da economia brasileira



Estrutura de governança corporativa desenhada para
criação de valor



Sólida posição financeira
 Investment grade pela Moody’s e S&P

Maior produtor de
derivados de óxido
de eteno da América
Latina

Maior provedor de
armazenagem para
granéis líquidos do
Brasil

 1,5x dívida líquida / EBITDA1

1
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Setembro /11 – últimos 12 meses
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Ultrapar – Forte crescimento de resultados e criação de valor,
durante os diferentes ciclos econômicos
EBITDA

Lucro líquido
R$ milhões

R$ milhões

CAGR = 21%

CAGR = 27%

1.776

765

173
44
1998

1998

2010

2010

Forte desempenho das ações desde o IPO

Dividendos declarados

(out/99 – 2010)

R$ milhões

429
Dividendos
extraordinários

279
241

212
164

23

49

65

238

157 144

72

22%
18%aa
16%aa
7%aa

aa

de retorno, com reinvestimento dos dividendos

Valorização do Ibovespa

CDI médio anual no período

Inflação média anual no período

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Ultrapar – Negócios resilientes...
Mercado de GLP – segmento envasado
(milhões ton)

Crise financeira
mundial

Aumento de ~50%
no preço do GLP

GLP envasado

4,8

4,6

4,8

4,8

4,9

4,9

4,9

5,0

5,0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Bem de primeira
necessidade

Fonte: Sindigás

Crescimento contínuo da
frota de veículos leves

(% população)

(milhões de veículos)

Combustível para

+8%

veículos leves

• Produto essencial
• Baixa penetração de

Baixa penetração de veículos

25

+8%
28

30

50%

16%

22%

28%

36%

veículos
2008
Fonte: ANFAVEA

Armazenagem e

2009

2010

Brasil Argentina México

Coreia
do Sul

Polônia

Fonte: ANFAVEA – dados de 2009, exceto Brasil (2010)

Com economia forte, cresce movimentação de produtos

movimentação de
granéis líquidos
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Em momentos de instabilidade, cresce a armazenagem
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... e ao mesmo tempo alavancados no desempenho da economia
Mercado brasileiro de diesel

Mercados que

PIB (CAGR)

3,6%

Volume de diesel (CAGR)

3,4%

Mercado brasileiro de GLP granel

142

Crescimento de 1,0x PIB

PIB (CAGR)

4,5%

Volume de GLP granel (CAGR)

4,4%
119

Crescimento de 1,0x PIB
140

acompanham a

119

expansão do
PIB
2000

2002

2004

Volume Diesel

2006
PIB

2008

2010

Índice acumulado (100 = 2000)

Especialidades químicas da Oxiteno
3,6%

2006

2007

Volume granel

2008

2009

Índice acumulado (100 = 2006)

PIB

Capacidade de armazenagem de líquidos no Brasil
PIB (CAGR)

4,5%

Volume de especialidades (CAGR) 10,7%

Armazenagem (CAGR)

7,4%

Crescimento de 3,0x PIB

Crescimento de 1,7x PIB

PIB (CAGR)

2010

276

133

Mercados que
119

crescem mais
142

que o PIB

2000

2002

2004

Volume Especialidades
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2006
PIB

2008

2010

Índice acumulado (100 = 2000)

2006

2007

Armazenagem (mil m3)

2008
PIB

2009

2010

Índice acumulado (100 = 2006)

Fontes: ANP, Banco Central, Sindigas, vendas da Oxiteno no mercado interno, ABTL
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Ultrapar – Governança corporativa como elemento-chave na
criação de valor
1937 | 1970

1970 | 1999

Fundação da Cia
Ultragaz

Início da administração
profissional

Crescimento da
atividade de GLP

Distinção entre
propriedade e gestão
iniciada

Expansão para diversos
negócios – grande
grupo empresarial

Alinhamento de
interesses entre
gestores e acionistas
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1999 | 2011
IPO na BM&FBOVESPA e NYSE
1ª empresa brasileira a
conceder tag along a 100% do
valor da oferta

Outorga de ações

Remuneração variável atrelada
a metas de geração de valor

Processo de
reestruturação

Outorga de ações para nova
geração de executivos

Altos padrões de
controle e
transparência

Simplicidade nas
estruturas de
gestão

Ciclo de importantes
aquisições e investimentos
Separação do cargo de diretor
presidente e do presidente do
conselho de administração
Nova estrutura de governança
corporativa

Delegação e
responsabilidade
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Ultrapar – Principais elementos
governança corporativa

da

nova

estrutura

de

 Conversão de ações PN para ON na proporção de 1:1
 Fortalecimento dos órgãos de governança corporativa
 Conselho de Administração com pelo menos 30% de
membros independentes

Padrão de governança excede os
requisitos do Novo Mercado

 Comitê de remuneração
 Comitê de auditoria

Todos os acionistas passam a ser

 OPA por aquisição de participação relevante (20% do
capital), pelo maior preço pago nos últimos 6 meses

sócios com idênticos direitos para
participar ativamente nas

 Inexistência de poison pills, limitação de voto e
decisões da assembleia geral
regimes de tratamento diferenciado

 Migração para o Novo Mercado
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Ultrapar – Nova estrutura como instrumento de fortalecimento
e perenização da companhia e seu crescimento
Aprofundamento do alinhamento
de interesses e da administração
profissional

 Desvinculação total de propriedade e gestão
 Acionistas com iguais direitos políticos e
econômicos

 Aprofundamento da meritocracia

 Ação como moeda de aquisição
Maior capacidade de investimentos

 Potencial para projetos ainda mais ambiciosos

Perenização do crescimento da
companhia

 Maioria dos acionistas define o futuro da
companhia

Criar condições para que a Ultrapar repita nas próximas décadas o desempenho e criação
de valor desde a abertura de capital
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Ultrapar – Desempenho 3T11 e 9M11
EBITDA

Lucro líquido
R$ milhões

1.311

465

3T11

9M10

+22%

+10%
1.506

536

3T10

R$ milhões

+15%

+15%

205

9M11

634

225

3T10

520

3T11

9M10

9M11

 21º trimestre consecutivo de crescimento de EBITDA
 Patamares recordes de resultados...
 ... apesar do cenário macroeconômico menos favorável

 Aquisição do negócio de distribuição de GLP da Repsol no Brasil
 Início de operação da unidade expandida de óxido de eteno da Oxiteno em Camaçari e do
terminal expandido da Ultracargo em Suape
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Ultrapar
Estratégia dos negócios e desempenho
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Ultragaz – Estratégia de atuação
Fortalecimento dos atributos de qualidade e
diferenciação

Ganhos de escala

 Marca – Campanha “Ultragaz Especialista”

 Aquisição da Repsol Gás Brasil


Fortalecimento do negócio de GLP a granel da
Ultragaz



 Relacionamento

com

revendas

–

Programa



Melhorar

desempenho

da

rede,

gerando

maior

posicionamento

para

o

crescimento

-

segmento granel é correlacionado ao PIB

de

qualificação

Melhor



Ganhos de escala em logística e gestão



Valor de R$ 48 milhões

rentabilidade para a revenda e a Ultragaz

−

Volume de 22 mil toneladas

−

EBITDA pós-integração de ~R$ 500/ton

 Expansão em nichos de mercado


 Maior conveniência ao consumidor em canais de
revenda e meios de pagamento

Regiões com crescimento superior à média nacional –
Norte e Nordeste



Novos produtos e clientes - mercado de propelentes,
desenvolvimento de usos específicos

 Benefícios potenciais decorrentes do crescimento do
mercado brasileiro de petróleo e gás
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Aumento futuro da oferta de GLP
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Ultragaz – Desempenho 3T11 e 9M11
Volume

EBITDA
mil ton

+3%

132

+4%

3T10

3T11
Envasado

251
97

+2%

301

1.236

1.205

137

295

-8%

-18%

+3%

438

427

R$ milhões

370

+4%

387

835

+2%

850

9M10

9M11

231

79

3T10

3T11

9M10

9M11

Granel

Volume

EBITDA

 Envasado +2%
 Granel +4%


Crescimento da economia



Investimentos realizados para captura de novos

 Benefícios do maior volume vendido
 Efeitos da inflação sobre custos e despesas
 Campanhas de marketing e vendas

clientes
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Ipiranga – Expansão com foco no Centro-Oeste, Nordeste e
Norte
Crescimento acelerado do mercado

Oportunidade de expansão da Ipiranga na região

Baixa penetração de veículos

Participação de mercado – Ipiranga
(Jan-ago/11)

21%
16%
CONEN
12%

8%

S/SE

CO/NE/N

26%

Brasil

Crescimento regional superior
à média nacional

Potencial para expansão da rede

(Mercado de combustíveis 2010/2009)1



26%
12%
9%

8%

74%

Expansão orgânica




Novos postos / embandeiramentos

Aquisições

de

distribuidoras

regionais

Volume distribuidoras do Sindicom

S/SE

CO/NE/N

Brasil

Volume bandeira branca e distribuidoras regionais
1

Volume vendido de diesel, gasolina e etanol
Fontes: ANFAVEA, ANP e Sindicom
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Ipiranga – Fortalecimento da estratégia de diferenciação
Ampliação da oferta de produtos e serviços

Relacionamento com revendedores e consumidor final

4

2ª maior rede varejista em pontos de venda

4

4

1.104 franquias em set/11: +9% vs. set/10

 ~ 7 milhões de CPFs cadastrados

4

Implantação da rede de padarias

 Parcerias estratégicas

Programa de fidelidade – Km de Vantagens

 66 unidades já implantadas

4

4

798 franquias em set/11: +20% vs. set/10

 Programa de incentivo voltado aos funcionários

 Jet Oil Motos: 94 unidades já implantadas

4

Clube Vip
dos postos – Vendedores Ipiranga de Pista

Posto virtual
 Venda de crédito de combustíveis pela internet

4

Clube do Milhão
 Qualificação

e

relacionamento

com

revendedores

4

Posto

ecoeficiente

–

24

postos

em

funcionamento

Fortalecimento da marca

 Foco na gestão de água, energia, materiais e
resíduos – redução de impactos ambientais e custos

4

Promoções, campanhas publicitárias e patrocínios

4 Variedade de produtos

Fidelização, maior fluxo nos postos e novas fontes de receita
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Ipiranga – Desempenho 3T11 e 9M11
Volume

EBITDA e margem EBITDA
+10%

mil m³

+8%

+54%

+31%

16.072

5.777

14.826

5.245

988

394
60

+14%

2.924

+6%

2.200

3T10

+10%

3.339

8.186

2.324

3T11
Ciclo Otto¹

6.291

Diesel

+8%

9M10
Outros

8.967

256

58

49

6.777

9M11

61

51

9M11

9M10

3T11¹

3T10

R$ milhões

¹ Gasolina, etanol e GNV

R$/m³

¹Crédito de PIS/Cofins no 3T11

Volume

EBITDA

 Ciclo Otto

 Maior



Crescimento da frota brasileira de veículos leves



...

parcialmente

compensado

participação de gasolina


752

Investimentos na expansão da rede

pela

maior

volume

vendido

+

alavancagem

operacional
 Melhor composição das vendas


Maior

participação

de

gasolina,

que

possui

margens maiores

 Diesel


Crescimento da economia brasileira



Iniciativas comerciais
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 Crédito não-recorrente de PIS/Cofins no 3T11
+R$ 60 milhões
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Oxiteno – Estratégia de atuação
Vantagens competitivas


Conclusão de importante ciclo de investimentos

Único produtor de óxido de eteno no Brasil e de álcoois
graxos na

América Latina, com

Segmentos com forte crescimento

capacidade acima da

demanda local


Maior produtor de especialidades químicas na América Latina



Profundo conhecimento da tecnologia de óxido de eteno e

Detergentes

Cosméticos

derivados


Participação relevante e crescente em químicos de origem
natural
Tintas & vernizes

Agroquímicos

Petróleo

Internacionalização - motivações
Evolução da capacidade - Brasil


Acesso a mercado mais amplo
Especialidades



Acesso a matéria-prima competitiva

Óxido de eteno
440

986
312



Fertilização cruzada

503

 Intercâmbio de tecnologia de produtos e processos
 Relacionamento com clientes
2006

2011

2006

2011

 Oxiteno México como caso de sucesso
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Oxiteno – Desempenho 3T11 e 9M11
Volume

EBITDA e Margem EBITDA
mil ton

-6%

-2%
514
175

ajustado¹

481

172
29%

78

28%

30%

24%

70%

76%

71%

72%

3T10

3T11

9M10

9M11

Mercado interno

-3%

-66%
-24% vs. EBITDA

257

3T10



MI +7%: Maiores vendas de glicóis



ME -22%: Paradas na unidade de Camaçari e
desaceleração da economia mundial

 EBITDA

208

205

3T111

9M10

R$ milhões
1

 Volume

182

59

Mercado externo

3T11 vs. 3T10

187

231

9M11

US$/ton

Exclui efeitos de R$ 21 milhões dos custos históricos e R$ 11 milhões dos custos com paradas

9M11 vs. 9M10
 Volume


Ajustes dos estoques de clientes à desaceleração
da economia



Paradas

 EBITDA



Custos históricos maiores que o custo de reposição



Fortes margens no 1S11...



Custos extraordinários com paradas



... compensadas pelo menor volume e Real 8%



Real 6% mais valorizado
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mais valorizado
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Ultracargo – Estratégia focada na demanda crescente por
granéis líquidos
Fundamentos e vantagens competitivas

Potencializar benefícios da posição destacada
Localização privilegiada dos ativos



Líder no setor com diferenciais destacados


Ativos localizados nos principais portos do país



Maior escala operacional do mercado



Especialização em granéis que requerem
manuseio especial

4

Aspectos

regulatórios

e

ambientais

complexos

4

Segurança

e

confiabilidade

são

pré-



requisitos no setor

4

maior rentabilidade

Mercado reconhece diferenciação – maior
valor agregado
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Oportunidades de investimento nos terminais existentes –



Expansões em andamento em Santos e Aratu (68 mil m³)



Potencial para ampliar capacidade em ~50% nos próximos 5 anos



Possibilidade de expansão para portos onde não atua hoje



Aquisições como parte da estratégia
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Ultracargo – Desempenho 3T11 e 9M11
Volume

EBITDA
mil m3

+3%

+9%

587

590

577

560

30

28

3T11

9M10

9M11

37%

3T10

3T11
R$ milhões

Volume

9M10

9M11

Margem EBITDA

EBITDA

 Maior ocupação no terminal de Suape


45%

44%

43%

3T10

89

87

 Aumento do volume

Início da operação expandida no 3T11

 Parcialmente

compensada

por

redução



das

Maior ocupação no terminal de Suape

 Reajustes contratuais de tarifas

operações no terminal de Santos


Menores importações de derivados de petróleo



Menor disponibilidade de etanol

 Venda

dos

negócios

de

logística

interna,

armazenagem de sólidos e transporte rodoviário
em julho/2010
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Ultrapar
Considerações finais
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Ultrapar – Perspectivas
Perspectivas e oportunidades
 Fortalecimento da escala operacional dos negócios
 Aquisição do negócio de GLP da Repsol
 Conclusão das expansões da Oxiteno em Camaçari e da Ultracargo em Suape

 Negócios da Ultrapar
 Parte de natureza resiliente
 Parte alavancada no crescimento da economia

 Busca constante de boas oportunidades de investimentos, associada à
capacidade de planejamento e execução da companhia

Nova estrutura de governança corporativa
 Instrumento de fortalecimento e perenização da companhia e de seu
crescimento
 Maior capacidade de investimentos
 Potencial para projetos ainda mais ambiciosos
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Ultrapar Participações S.A.
Relações com Investidores
 55 11 3177-7014
 invest@ultra.com.br
www.ultra.com.br

ULTRAPAR > APIMEC 2011

25 >

