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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 4T13 e ao ano de 2013.
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 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 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 um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos
discutir o desempenho da Ultrapar no 4T13, e também os resultados do ano completo,
que foi mais um ano de evolução positiva de resultados.
Estão aqui comigo, para ajudar a responder as suas perguntas, os diretores dos nossos
negócios que acompanham todos os processos de divulgação. Também está aqui
comigo a equipe de Relações com Investidores.
Eu queria inicialmente chamar a atenção de vocês para o slide número dois, onde estão
destacados os critérios adotados na preparação das informações desta apresentação e
das informações que foram divulgadas.
Começo nossa discussão dos resultados pelo slide três, com o desempenho consolidado
da Ultrapar. Apresentamos neste 4T13 o 30º trimestre consecutivo de crescimento de
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EBITDA. Com o perderão do trocadilho, o principal combustível deste desempenho foram
os fortes e consistentes investimentos que fizemos nos últimos anos.
Nos últimos cinco anos, investimos R$7 bilhões em nossos negócios. Esses
investimentos proporcionaram maior abrangência geográfica das redes de distribuição da
Ipiranga e da Ultragaz, com crescente qualificação dos revendedores e diferenciação aos
clientes. A infraestrutura logística foi ampliada, tendo hoje abrangência nacional e
crescente capilaridade.
Na Oxiteno, reforçamos o foco da Empresa em especialidades químicas, com maior
diferenciação e escala. Na Ultracargo, aumentamos significativamente a nossa
capacidade de armazenagem, com terminais expandidos e cobertura geográfica
ampliada.
Em 2013, o EBITDA da Ultrapar cresceu 21%, e o lucro líquido 20%. Com este
desempenho, atingimos 15 anos de crescimento de resultados no patamar de 20%.
Este crescimento de resultados se deu conjugado à melhora na rentabilidade da
Companhia. Como vocês podem ver no gráfico superior direito, nosso retorno sobre o
patrimônio líquido passou de 18% em 2012 para 20% em 2013.
Mesmo com os fortes investimentos dos últimos anos, desenhados para manter a
Companhia na tendência de crescimento que mencionei há pouco, a evolução de
resultados e a geração de caixa dos nossos negócios permitiram que não só
mantivéssemos, mas reforçássemos a sólida posição financeira da Empresa. A
alavancagem financeira da Companhia caiu de 1,3x dívida líquida/EBITDA em 2012 para
1,2x ao final de 2013.
A geração de caixa dos nossos negócios tem também permitido pagamentos crescentes
de dividendos, que totalizaram R$744 milhões, relativos ao lucro de 2013, o que
representa um aumento de 19% sobre o ano anterior.
Esses fatos demonstram a habilidade da Companhia de investir no seu crescimento
rentável e pagar dividendos crescentes, sem afetar nossa sólida posição financeira.
Essa combinação de crescimento com rentabilidade e manutenção de sólida posição
financeira contribuiu para gerar bons retornos aos acionistas. Em 2013, as ações da
Ultrapar apresentaram valorização de 21%, bem acima dos índices de mercado.
Em adição, os dividendos declarados proporcionaram um dividend yield de 3% sobre o
preço médio das ações em 2013, mantendo, assim, o patamar dos anos recentes.
Para entender como chegamos a estes resultados, vamos agora ao desempenho dos
nossos negócios, começando pela Ipiranga.
A demanda de combustíveis segue crescendo, principalmente em decorrência do
aumento da frota de veículos leves, como mostra o gráfico inferior esquerdo. Mesmo sem
crescimento no número de licenciamentos em 2013, estima-se que a frota brasileira
tenha atingido 37 milhões de veículos leves, com crescimento de cerca de 7%, o que
impulsionou a venda de combustíveis do ciclo Otto.
Da nossa parte, continuamos a expandir a rede de postos da Ipiranga. Temos feito isso
através de investimentos significativos em novos postos e embandeiramentos, com foco
na região de maior crescimento, o CONEN.
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Fechamos 2013 com 6.725 postos, 4% acima do número de postos ao final de 2012.
Esses investimentos têm permitido à Companhia crescer acima do mercado e obter uma
melhor composição de volumes, com crescente participação das vendas através de
postos, também conhecida como segmento revenda.
E é exatamente no segmento revenda que encontramos o maior potencial para nossa
estratégia de diferenciação, através da inovação constante em serviços e conveniência,
que ajudam a aumentar o fluxo, a satisfação e a fidelização dos nossos clientes.
Essa filosofia já ficou conhecida através de algumas campanhas, sendo as mais famosas
a “pergunta lá no posto do Ipiranga” e “Ipiranga, um lugar completo esperando por você”.
Estas campanhas sintetizam a proposta mercadológica aos clientes da Ipiranga.
Por fim, temos conseguido avanços na formalização do mercado, notadamente no
consumo de etanol, trazendo benefícios aos consumidores, aos revendedores e à própria
Companhia, além da maior arrecadação ao Governo.
Uma demonstração dessa tendência de formalização é o aumento da participação no
volume vendido de etanol pelas empresas associadas ao Sindicom em relação ao
mercado total. Essa participação passou de 62% há um ano para 69% no 4T13, como
mostra o último gráfico à direita.
Essa evolução coincide com um período de iniciativas importantes para maior
formalização, como o recolhimento de todo o PIS/COFINS da cadeia no produtor, a partir
de maio do ano passado, e os investimentos no embandeiramento de bandeiras brancas.
Esses quatro fatores estão intrinsecamente ligados à nossa evolução de resultados.
Como vocês podem ver no gráfico superior à esquerda, nosso volume cresceu 7% no
4T13, mantendo o patamar de crescimento do ano de 2013, que cresceu 6%.
O EBITDA totalizou R$624 milhões, com crescimento de 20% em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior. No entanto, se excluirmos os efeitos pontuais ocorridos, e que
estão listados no gráfico de EBITDA, o crescimento foi de 14%. No ano, o EBITDA da
Ipiranga ultrapassou, pela primeira vez, R$2 bilhões, com crescimento de 23% sobre
2012.
Quando olhamos para frente, as tendências de mercado e nossa estratégia de atuação
seguem mantidas. Portanto, podemos esperar mais do mesmo.
Especificamente para o 1T14, temos uma expectativa de evolução de volumes
ligeiramente melhor do que tivemos entre 4Ts, e, com isso, uma evolução de EBITDA
também um pouco melhor. E aqui estou me referindo à evolução de EBITDA entre 4Ts,
excluindo os efeitos pontuais.
Passando agora para a Ultragaz, no slide cinco, no 4T13 o volume de vendas cresceu
2% em relação 4T12. O crescimento foi concentrado no segmento granel, com aumento
de 3%, fruto da captura e maturação de investimentos realizados em novos clientes,
notadamente no segmento de condomínios e de pequenas e médias empresas,
segmentos que favorecem a composição de vendas.
O EBITDA seguiu na trajetória de crescimento neste trimestre, apresentando aumento de
16% em relação ao 4T12, e fechando o ano 14% maior que 2012. Em adição ao aumento
no volume granel, com melhor mix, este crescimento deu-se principalmente em função
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das iniciativas comerciais e de redução de custos implementados, dentre as quais eu
destaco a conversão de lojas próprias em revendas, maior automação nas bases de
engarrafamento, e mudanças graduais no regime de contratação de fretes.
Atenuando os benefícios dessas ações gerenciais, tivemos neste 4T uma quantidade
maior de botijões que passaram por processo de requalificação, conforme havíamos
antecipado na divulgação do 3T.
A maior requalificação decorre de uma análise que mostrou, neste momento, ser melhor
fazer requalificação dos botijões existentes, o que reduz a necessidade de investimentos
em aquisição de novos botijões no futuro.
Para o trimestre em curso, temos tido temperaturas excepcionalmente altas, que têm
afetado negativamente a demanda de GLP. Além disso, o patamar de custos com o
programa de requalificação deve se repetir no 1T14, e, como consequência desses dois
elementos, temos a expectativa de um EBITDA pontualmente sem crescimento para o
1T14.
Passando agora para a Oxiteno, no slide seis. O volume de vendas da Oxiteno no 4T13
totalizou 179.000 toneladas, com crescimento de 6% em especialidades químicas, que é
a área central da estratégia da Companhia e chave para sua rentabilidade.
A atuação da Oxiteno em especialidades químicas está fundamentada em
desenvolvimento de novas tecnologias e inovação. Esses elementos asseguram ao
negócio maior rentabilidade, menor volatilidade e maior proximidade aos clientes.
O volume de especialidades no mercado interno cresceu 5%, o que representa um
múltiplo de cerca de 2x o crescimento do PIB estimado para o ano. Isso foi viabilizado
pela presença da Oxiteno em segmentos com crescente demanda, como cosméticos e
detergentes, tintas e vernizes, e agroquímicos. Foi também viabilizado por um segundo
elemento, que foi a conclusão de um importante ciclo de expansões no ano de 2011,
permitindo, assim a capacidade adicional de produção.
No mercado externo, o crescimento de especialidades foi de 8%, fruto da aquisição da
planta de especialidades químicas no Uruguai, em novembro de 2012. O crescimento em
especialidades foi compensado por menores vendas de glicóis, devido aos efeitos da
parada programada no polo de Camaçari. Desta forma, o volume de vendas consolidado
da Oxiteno no 4T13 ficou 4% abaixo do 4T12, porém, produzindo uma melhor
composição de vendas.
No acumulado do ano, o volume total vendido cresceu 2%, com a evolução no volume de
especialidades parcialmente compensada por menores vendas de glicóis durante o 2S,
em decorrência da já mencionada parada no polo de Camaçari.
O EBITDA da Oxiteno no 4T13 cresceu 47%, fechando 2013 25% maior que 2012.
Contribuíram para este crescimento o Real mais depreciado e a composição de vendas
mais favorável, com maior participação de especialidades. Esses efeitos foram
parcialmente compensados principalmente por gastos relacionados ao início das
operações da Companhia nos Estados Unidos e no Uruguai.
Olhando agora para frente, o 1T indica uma extrapolação das tendências do 4T. Assim,
temos a expectativa de crescimento do volume de especialidades e do EBITDA da
mesma ordem de grandeza da que tivemos no 4T13.
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Passando agora ao slide sete, a armazenagem efetiva da Ultracargo apresentou
crescimento de 9% no trimestre e 13% no ano de 2013. Esta evolução decorre
principalmente dos investimentos em expansão realizados nos últimos anos, que
resultaram em maior movimentação nos terminais de Suape e de Aratu. Ela também
resulta da aquisição do terminal em Itaqui, em agosto de 2012.
O EBITDA da Ultracargo apresentou crescimento de 6% no trimestre e 10% em 2013,
principalmente em função da maior armazenagem média. O crescimento foi influenciado,
por outro lado, por algumas despesas pontuais, principalmente relacionadas a projetos.
Em relação ao 1T, as despesas pontuais que tivemos no 4T13 não devem se repetir, e
com isso, temos expectativa de crescimento de EBITDA maior, similar ao crescimento
que tivemos no ano completo de 2013.
Falando agora de uma atualização e expectativas na Extrafarma, concluímos a transação
em 31 de janeiro, conforme esperado, tendo a presença de 74% do capital na assembleia
e aprovação de 99,8% dos acionistas.
Começamos a trabalhar na execução do plano de negócios que fundamentou a nossa
entrada no setor. Para lembrá-los, é um plano de expansão orgânica, com a aceleração
do patamar de abertura de lojas. A Extrafarma abriu em 2013 cerca de 40 lojas, e nós
nos propusemos a abrir, após um período de preparação e transição, pelo menos 130
lojas ao ano, e, com isso, atingir um EBITDA de cerca de R$300 milhões em cinco anos.
Dentro deste plano, 2014 é um ano de preparação, conforme mencionamos na época do
anúncio da transação. Essa preparação consiste em duas frentes: primeira, integração
operacional ao Ultra, que inclui, por exemplo, migração das áreas financeiras para São
Paulo e implementação de EVA já para as metas de remuneração variável em 2014.
Este processo já está em andamento, e já estamos, por exemplo, fazendo o fechamento
diário do caixa da Extrafarma na tesouraria centralizada em São Paulo. É nossa
expectativa ter essa frente finalizada neste 1S.
A segunda frente, também já em andamento, consiste na adequação da estrutura e
redesenho de processos para permitir a abertura de lojas em mais larga escala para uma
expansão mais acelerada. Dentre as ações já desenvolvidas nesta frente, destaco a
criação de uma equipe dedicada à expansão das lojas e desenvolvimento.
Esse processo de preparação para o crescimento mais acelerado tem impacto nos
resultados de 2014. Em síntese, para alcançarmos o EBITDA de R$300 milhões em cinco
anos, vamos incorrer em gastos que devem levar o EBITDA de 2014 a ser menor que o
de 2013, conforme havíamos previsto em nosso plano de negócios da transação.
Em outras palavras, 2014 é um ano de investimento, cujos resultados, de forma
ascendente, serão colhidos nos anos seguintes.
Independente disso, é nossa expectativa que 2014 apresente crescimento relevante de
faturamento, e que no 1T14, o faturamento da Extrafarma cresça cerca de 15%.
Passando agora para o último slide, eu iniciei a apresentação de hoje destacando como
os investimentos permitiram nosso crescimento até agora. Gostaria de fechar falando
como eles continuarão permitindo essa trajetória.
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No plano de 2014, temos R$1,4 bilhão de investimento, grande parte direcionada à
expansão da Companhia. Na Ipiranga, seguiremos investindo na expansão da rede, tanto
de postos quanto de franquias am/pm e Jet Oil, com foco nas regiões Centro-Oeste,
Nordeste e Norte, e também no reforço da infraestrutura logística, de modo a atender de
forma eficiente a demanda crescente.
Na Ultragaz, os investimentos em expansão serão concentrados na construção de uma
base de engarrafamento em São Luis, Maranhão, e no UltraSystem, nosso negócio de
granel de pequeno porte, em função da perspectiva de captura de novos clientes,
continuando com foco em condomínios e pequenas e médias empresas.
A Oxiteno, por sua vez, planeja investir principalmente na conclusão da expansão da
capacidade em Coatzacoalcos, no México, que acrescentará 30.000 toneladas ao ano de
capacidade a partir de 2014. Temos também uma potencial expansão da capacidade
produtiva em Pasadena, nos Estados Unidos.
A Ultracargo planeja uma expansão do terminal de Itaqui, com entrada em operação
durante 2015.
E no nosso novo negócio, a Extrafarma, os investimentos serão direcionados
principalmente à abertura de novas lojas e à expansão da infraestrutura de distribuição.
É nossa expectativa que esses investimentos propiciem maior escala e produtividade,
melhor posicionamento de mercado e diferenciação, e assim nos mantenham na
trajetória dos últimos 15 anos.
Finalizo aqui o que havíamos preparado para hoje. Agradeço muito a atenção de vocês, e
coloco-me à disposição para responder perguntas que vocês tenham.
Diego Mendes, Itaú BBA:
Bom dia. Duas perguntas, na verdade. A primeira é com relação à Oxiteno. No ano
passado houve a expectativa de uma aquisição grande nos Estados Unidos. Essa
aquisição não se confirmou e vocês fizeram uma aquisição menor, e agora a expansão lá
está um pouco mais devagar do que vocês tinham planejado. Queria entender como está
o pensamento estratégico para Oxiteno agora, para crescimento mais forte nos Estados
Unidos ou no México, depois da expansão dessas duas unidades que vocês estão
fazendo.
E a segunda pergunta é relacionada à Ipiranga. Você falou bastante do ganho da
formalização do etanol, subindo para 69% a participação do Sindicom. Se você puder nos
dar uma ideia do que foi a evolução de margem específica do etanol nesse período, o
que podemos esperar daqui para frente.
André Covre:
Diego, obrigado pela presença. Começando pela sua primeira pergunta, no que tange ao
crescimento nos Estados Unidos, acreditamos que a lógica estratégica de estar presente
nos Estados Unidos é muito forte, porque temos produtos cuja tecnologia e diferenciação
podem viajar para outras geografias, e temos relacionamentos comerciais que também
podem ser transferidos para outras geografias.
Junta-se a isso o fato da atratividade recente de matéria-prima nos Estados Unidos do
ponto de vista de custo, e acho que temos elementos, tanto do ponto de vista de
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demanda quanto de oferta de matéria-prima, muito atraentes para estarmos nos Estados
Unidos.
A forma de se fazer isso pode ser tanto orgânica quanto através de uma aquisição. Nós
somos, em princípio, agnósticos entre essas duas opções, tendo em mente que
aquisições não dependem só de nós, e as expansões dependem mais de nós.
Estamos neste momento trabalhando pela rota das expansões, e aprendendo como se
faz isso nos Estados Unidos, aprendendo como se lida com licenças, com construção,
mas estamos abertos a aquisições. Este é um assunto em desenvolvimento.
No caso da Ipiranga, acho que o indicador Sindicom/ANP parece mostrar uma evolução
na formalização do mercado. De fato, acho que temos dois elementos importantes neste
ano, que são o recolhimento do PIS/COFINS da cadeia na usina, e também o volume de
embandeiramento sendo feito pela Ipiranga, mas também pelas outras empresas do
Sindicom, o que ajuda a criar um mercado com maior formalização, um level playing field.
A evolução que notamos em margens é, naturalmente, difícil de se atribuir exatamente a
um fator, mas você deve se lembrar que, algum tempo atrás, as margens de etanol eram,
ordem de grandeza, metade das margens de gasolina. Isso evoluiu para estarmos agora
na ordem de grandeza de 60%, e isso parece ser, intuitivamente, um reflexo da maior
formalização do mercado.
Diego Mendes:
Está ótimo. Muito obrigado.
Vicente Falanga, Merrill Lynch:
Bom dia. André, se você pudesse comentar qual é a expectativa do impacto que poderia
haver na Oxiteno, qual solução vocês veriam caso haja um racionamento? Vocês estão
preparados para algum tipo de potencial apagão, vocês têm geração própria?
Segundo, como esse apagão poderia beneficiar a Ipiranga? Poderia beneficiar de alguma
forma? Vocês poderiam movimentar mais diesel para térmica, alguma coisa assim?
André Covre:
Vicente, infelizmente, acho que esse assunto nunca é notícia boa. Mesmo que haja,
eventualmente, algum benefício de deslocamento de um energético para o outro, como
você aludiu no caso da Ipiranga, que é potencialmente uma possibilidade, mas é muito
difícil de tangibilizar isso no momento, é um assunto que preferiríamos que não existisse.
No caso específico da Oxiteno, primeiro do ponto de vista econômico, o custo de energia
representa algo como 2,5% do custo variável. Aqui, nossa exposição é menos sobre o
efeito econômico, mas mais em uma situação crítica, como um blecaute ou interrupções
mais longas de energia elétrica. Nessas situações, as operações da Oxiteno
provavelmente sofrerão impacto, como já vimos em algumas situações nos últimos anos.
Vicente Falanga:
OK. Mas existe risco de danificar algum equipamento se cai a energia, ou vocês têm
como desligar os equipamentos de forma mais gradual, alguma coisa assim, André?
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André Covre:
Vicente, infelizmente, nós tivemos apagões nos últimos anos, e nenhum deles teve aviso
prévio, e não tivemos nenhum dano em nossas instalações.
Vicente Falanga:
OK. Obrigado, André.
Luiz Carvalho, HSBC:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas, André. A primeira se refere àquele centro de
distribuição que vocês estão desenvolvendo para suprir um número maior de produtos,
de SKUs para lojas am/pm. Eu queria entender o que você espera de impacto disso para
este ano, se efetivamente é alguma coisa que já veremos uma realização forte neste ano,
em termos de aumento de produtos.
E segundo, em relação à Ipiranga também, como vocês estão esperando o ramp-up de
novos postos, dependendo da abertura que você de am/pm e o crescimento de volume
que você tem de um posto “completo” para um posto sem Jet Oil, sem am/pm. Obrigado.
André Covre:
Luiz, eu não sei se é por você estar eventualmente falando no telefone celular, mas
infelizmente houve momentos em que eu não ouvi sua voz direito, a ligação quebrou. Eu
terei que pedir para você me repetir, talvez de forma sumária, sua pergunta.
Luiz Carvalho:
A primeira é o que você espera em relação ao centro de distribuição que vocês estão
implementando, para aumento de distribuição de am/pm. E segundo, qual é o tempo que
você espera, depois das aberturas das lojas am/pm e eventualmente uma Jet Oil, de
aumento de volume comparado a um posto “completo”, com Jet Oil e am/pm, versus um
posto sem as duas. Obrigado, e desculpe pelo barulho aqui.
André Covre:
Sem problemas, Luiz. No caso do projeto de melhoria de suprimentos para as lojas
am/pm, abrimos um CD este ano, no Rio de Janeiro, e há intenção, à medida que isso se
prove atraente para o fornecimento aos nossos revendedores, nossos franqueados, que
desenvolvamos isso para o restante do País, e isso provavelmente é um deployment de
algo como três anos.
Este projeto tem um impacto pequeno no resultado da Ipiranga. Assim como todos os
elementos de conveniência e varejo, ele tem uma importância muito maior no
posicionamento que traz ao mercado do que na sua contribuição direta a resultados.
Nesse assunto, isso se aplica também, e o que estamos procurando fazer é ajudar o
nosso franqueado a ter uma am/pm melhor, que vá vender mais produto, vá fazer seu
negócio melhor, atrair mais gente para o posto e criar mais fidelização, e com isso vender
mais e melhor combustível.
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Se entendi bem, sua segunda pergunta é quanto tempo demora para o volume crescer,
uma vez que você passe de um posto que só tenha combustíveis e passe a ter am/pm e
Jet Oil. É isso?
Luiz Carvalho:
Exatamente isso.
André Covre:
Estatisticamente, olhando o passado, vemos que a abertura de uma am/pm e de uma Jet
Oil cresce o volume de vendas de um posto ao redor de 18%. Como a própria am/pm e
Jet Oil têm sua curva de maturação, isso acaba acontecendo ao longo de um período de
três anos, em média.
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:
Muito obrigado pela presença de todos. Esperamos vocês em nossa próxima divulgação
de resultados. Bom fim de semana.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor,
consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos
importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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