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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 3T16.
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. Thilo Mannhardt, Diretor Presidente, o Sr. André Pires
de Oliveira Dias, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar, e o Sr.
Ricardo Tadeu Martins, representante da Apimec-SP.
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 o seu encerramento, por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições
econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o
desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem materialmente
daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Thilo Mannhardt, que iniciará a conferência.
Por favor, Sr. Thilo Mannhardt, pode prosseguir.
Thilo Mannhardt:
Boa tarde a todos vocês, e bom apetite, obviamente. Quero agradecer a presença de todos
em mais uma reunião pública, e também conference call, sobre a Ultrapar. Agradeço
também a presença da Apimec, aqui representada pelo Sr. Ricardo Martins.
O André Pires e eu teremos o prazer de expor a vocês, falar sobre a Ultrapar e seus
negócios, e, como já de costume, na sequência abriremos para uma sessão de perguntas
e respostas, primeiro aqui no salão e. subsequentemente. para os participantes via
teleconferência.
Quero inicialmente falar um pouco sobre a estratégia do Ultra e de seus negócios, e
acredito que todos vocês estão muito bem familiarizados com a nossa Empresa. É
importante relembrar que somos uma companhia multinegócios, o que significa uma gestão
ativa e compartilhada.
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É um posicionamento diferente de uma holding mais tradicional, que acompanha de forma
menos envolvente seus investimentos. Não é isso que nós fazemos. Existe de fato uma
estratégia corporativa à frente desta companhia multinegócios.
Só para lembrar, o Ultra nasceu como uma distribuidora de GLP, ao lançar o gás
engarrafado no País, mudando o hábito dos brasileiros, que, até então, tinham fornos e
fogões a lenha. Isso foi há quase 80 anos, idade que celebraremos em 2017.
Este fato, na verdade, construiu nosso pioneirismo, nossa adaptabilidade e senso de
oportunidade, que resultaram na atual configuração do Ultra, com cinco negócios,
operando em combustíveis, em GLP, em especialidades químicas, em operações
portuárias e no varejo farmacêutico.
Nosso propósito é nos tornarmos, ao longo dos anos, uma referência mundial em
multinegócios, com liderança e consolidação em nossos mercados, sendo referência em
rentabilidade e reputação, com alto foco dos nossos clientes e com a abertura para
diferentes modelos societários de empreendimentos.
Nós privilegiamos muito a excelência em processos, a solidez financeira do Ultra, e
procurarmos cada vez mais incorporar a inteligência digital na execução dos nossos
negócios.
A estratégia corporativa do Ultra, falarei um pouco sobre isso nos próximos minutos,
reserva atributos em comum entre todos os nossos negócios. Primeiro, nossa governança
é única. A Diretoria Executiva é composta pelo Diretor Superintendente de cada um dos
negócios, pelo André e por mim. Neste grupo, ocorrem discussões e passos estratégicos
de cada negócio e do Ultra como um todo, com participação das nossas lideranças.
Neste processo, valorizamos a profundidade analítica e o planejamento detalhado das
nossas ações. E é fundamental, em todo este processo, mantermos certa humildade, e
também saber identificar as nossas limitações.
Desta forma, buscamos manter entre nós discussões de qualidade, que também estão
presentes em nossos diálogos com o Conselho de Administração, em uma interação
constante e aberta.
Um exemplo recente, que explica um pouco essa governança única, posso rapidamente
relatar a vocês, é o processo de discussão que nos levou à parceria estratégica com a
Chevron em lubrificantes.
Esse projeto inicialmente surgiu de uma discussão sobre o futuro do nosso respectivo
negócio dentro da Ipiranga. O que precisamos fazer para levá-lo a um novo patamar? Onde
devemos focar nossos esforços? Conforme buscávamos responder perguntas, a parceria
surgiu como uma opção que nos proporcionaria escala, intercâmbio de boas práticas e
complementaridade entre os dois parceiros.
Uma vez criada a convicção sobre os benefícios, evoluímos para uma transação que será
capaz de gerar valor significativo através de um ativo relativamente pequeno dentro do
Ultra, e isso sem desembolso de caixa.
A mensagem que gostaria de reforçar aqui, quando falamos de Ultra, é que nossos
negócios são muito mais fortes juntos, não apenas pela capacidade financeira do Grupo,
mas também pela visão ampla e complementar criada pela nossa estratégia multinegócios.
São experiência distintas que se completam, alavancando a visão de um conjunto todo.
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Entrando nos negócios, e começando pela Ipiranga, é muito claro que, quando
abastecemos o nosso carro, não imaginamos a estrutura que está por trás da bomba de
combustíveis. Aliás, espero que todos vocês abasteçam no Posto Ipiranga.
O combustível percorre um longo caminho até chegar ao consumidor final, e a
infraestrutura e escala são determinantes para a competitividade, principalmente quando
isso envolve a movimentação de combustíveis em um país com a extensão do Brasil. Esse
é o pulmão da Ipiranga, e também uma de suas fortalezas.
Desde 2011 até hoje, investimos cerca de R$ 600 milhões na construção ou expansão das
nossas bases logísticas. Operamos em quase 80 bases, espalhadas por todo o país, das
quais mais de 50 são próprias ou compartilhadas com outros distribuidores. Temos
capacidade para armazenar o combustível consumido por todo o mercado brasileiro
durante três dias. São quase 600.000 m³ de capacidade.
Também investimos em nossa rede de postos, aumentando nossa capilaridade com mais
de 1.300 postos adicionados nos últimos cinco anos.
Nossos investimentos levaram ao crescimento que vocês têm acompanhado. A equação é
essa: investir com disciplina e planejamento, executar o plano de negócios, e colher os
frutos. É o que temos feito continuamente na Ipiranga.
Além do nosso dia a dia, que eu pincelei em minhas palavras, tivemos duas novidades até
hoje, em 2016. A primeira delas é a aquisição da rede AleSat, que anunciamos em junho,
e trará complementaridade geográfica à Ipiranga, sobretudo na região Nordeste. Essa
transação demonstra nossa confiança e nosso compromisso com o setor de combustíveis,
e estamos bastante ansiosos para receber nossos novos revendedores.
A segunda foi aquela que citei anteriormente, a associação com a Chevron, que fortalece
nossa posição em lubrificantes.
Outro aspecto evidente em nossa estratégia na Ipiranga é toda a diferenciação através de
inovação e conveniência. Acredito que a maioria aqui conhece essa pessoa que está na
tela, o Batata, das campanhas publicitárias da Ipiranga. O que ele mais fala é “pergunta lá
no Posto Ipiranga”. O bordão extrapolou a tela da TV e caiu na boca dos brasileiros. Esse
bom humor é uma forma de nos aproximarmos dos nossos consumidores.
É através das propagandas que conseguimos mostrar uma relação muito mais ampla com
o consumidor, e satisfazer as diferentes necessidades, que ultrapassam o simples
abastecimento do carro. Isso traz uma visão humanizada da Ipiranga, preocupada com o
dono do carro, e não só com o veículo em si.
Esse posicionamento da Ipiranga, focado na diferenciação em conveniência e serviços, é
o que fortalece nosso vínculo também com os revendedores, peça-chave para o sucesso
do negócio.
Não por acaso, portanto, a Ipiranga foi lembrada pelos consumidores – essa é uma
pesquisa oficial – como a marca mais forte do mercado de combustíveis. Manter essa força
da marca Ipiranga, de novo, também fortalece muito os nossos revendedores.
As lojas am/pm ajudam a compor a oferta ao consumidor de ganho de tempo, praticidade
e segurança. Trazem a facilidade de atividades do cotidiano, como sacar dinheiro com
segurança, fazer recarga de celular, ou comer um lanche enquanto o carro é abastecido.
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E mesmo já sendo a maior rede de loja de conveniência do Brasil, nós acreditamos que o
terreno para crescimento da am/pm permanece, em boa parte, ainda inexplorado.
Na Ipiranga, buscamos constantemente agregar e ampliar os serviços. É um processo
contínuo, que ocorre de acordo com o mercado e a evolução do próprio consumidor. O
aplicativo Abastece Aí e a gasolina DT Clean são os exemplos mais recentes desse tipo
de evolução. Trazem conveniência e qualidade à experiência de abastecimento.
Permitam-me mudar para o nosso segundo negócio, a Oxiteno. Na Oxiteno, evoluímos ao
longo dos anos para focar em produtos e aplicações onde podemos nos diferenciar em
tecnologia e processos. Temos a ambição na Oxiteno de torná-la uma referência mundial
em tensoativos e suas aplicações.
Nessa jornada, criamos fortalezas na área de inovação, passando a desenvolver muito
mais produtos customizados para os nossos clientes. Intensificamos as atividades de
pesquisa e desenvolvimento, especificamente ampliando nosso foco de cocriação.
Inovação está hoje no centro da estratégia da Oxiteno. Nossos investimentos em pesquisa
e desenvolvimento buscam soluções que atendam os clientes, causem menos impactos
socioambientais, e estejam em sintonia com as macrotendências. Este ano, foram
aproximadamente 60 novos produtos desenvolvidos.
Outra frente de desenvolvimento da Oxiteno é nossa consciente expansão nos Estados
Unidos. Ela se iniciou em 2012, quando adquirimos uma pequena planta de especialidades
químicas em Pasadena, na região de Houston, Texas, e no ano passado, vocês devem
estar lembrados, anunciamos investimentos em uma nova planta de alcoxilação, neste
mesmo site, que passou a ser implementada a partir de 2016.
Ao longo desses últimos dez meses, evoluímos no desenvolvimento da nova planta, cuja
parte reacional está sendo construída em formato de módulos, na Tailândia, e será
transportada para os Estados Unidos para a montagem final, com a conclusão prevista
para o fim de 2017 e início de 2018.
Portanto, 2017 também será um ano de preparação da estrutura da Oxiteno nos Estados
Unidos para acompanhar e executar esta expansão.
Esses investimentos ampliam a nossa presença nas Américas, e o alcance de nosso
portfólio de tensoativos e especialidades químicas em um dos maiores mercados do
mundo, e onde temos condições estruturais de custos mais favoráveis.
Mudando para a Ultragaz, como mencionado no começo, fundada há 80, foi responsável
por iniciar o mercado de gás engarrafado neste país, além de ser a primeira empresa a
comercializar o GLP em forma de granel no mercado nacional.
No desenvolvimento deste mercado, a Ultragaz também liderou o processo de
autorregulação do setor, que, posteriormente, se transformou na própria regulação deste
mercado.
A Ultragaz, ao longo de suas décadas e de sua trajetória, desenvolveu uma relação muito
próxima com o consumidor, colocando-o como protagonista nesta relação. Buscamos
refletir isso em nosso posicionamento mercadológico recente, com o slogan ‘Quem faz usa
Ultragaz’. Os comerciais mostram nossos clientes em ação em seu dia a dia utilizando
nossos produtos, nossos serviços e nossas soluções.
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Especialmente ao longo dos últimos anos, também dedicamos mais recursos para seguir
nos diferenciando e oferecendo soluções inovadoras. Esses recursos foram direcionados
para investimentos em sistemas de informação para suporte das decisões, uso de
inteligência digital e geolocalização para prospecção de clientes, customização para a
oferta de serviços, e novas formas de relacionamento, tanto com os nossos revendedores,
como com os nossos clientes.
Com isso, nossos revendedores estão hoje mais equipados para aprimorar seus negócios,
nossas equipes de atendimento possuem ferramentas para respostas muito mais rápidas
aos clientes, a prospecção é muito mais efetiva, e nossos consumidores finais têm maior
comodidade na forma de pedir, receber e pagar o botijão. Tudo isso acompanhado pela
disciplina em custos e despesas usuais na Ultragaz.
Uma novidade que a Ultragaz foi capaz de oferecer aos revendedores Ipiranga este ano é
a limpeza automotiva a vapor. Em um processo desenvolvido em conjunto, a Ultragaz
oferece um formato de lavagem automotiva que consome apenas 7 litros de água, e utiliza
vapor para substituir a lavagem tradicional.
Vamos dar uma olhada, juntos, na Ultracargo. A Ultracargo é a maior empresa de
armazenagem de granéis líquidos do Brasil, e movimenta, anualmente, cerca de 6 milhões
de toneladas de produtos. É um setor com oportunidades de investimento de longo prazo,
principalmente pela demanda por infraestrutura logística em nosso país.
Nós estamos estrategicamente localizados nos principais terminais portuários do Brasil,
com atuação em seis diferentes portos. A abrangência geográfica da Ultracargo, única no
setor, contribuiu para a maior flexibilidade operacional e agilidade do negócio.
Nossa flexibilidade operacional permitiu uma adaptação importante diante da conjuntura
atual. A Ultracargo tem se fortalecido como um prestador de serviços de qualidade para o
mercado de combustíveis, posição esta que foi fortalecida desde a nossa entrada no Porto
de Itaqui, em 2012.
O momento mais desafiador da economia vem se traduzindo em um fluxo comercial menos
intenso na parte de químicos, que tem sua atividade bastante ligada ao desempenho
econômico. Isso a tornou uma operadora natural para absorver a demanda adicional por
movimentação de combustíveis nos portos brasileiros, algo que se intensificou nos últimos
anos, e foi especialmente visível em 2016.
Finalmente, nosso quinto negócio, a Extrafarma. É quase incrível, mas em alguns meses
completaremos três anos de atuação nesse mercado de varejo farmacêutico, onde
ingressamos no início de 2014 com a aquisição da Extrafarma. A trajetória até aqui tem
sido de bastante trabalho, muito entusiasmo das equipes e um aprendizado compensador.
Nossa primeira prova foi passar por um momento de economia que não estava previsto em
nenhuma projeção de especialistas. Vimos o faturamento do varejo farmacêutico crescer
durante os dois últimos anos, muito diferente de outros mercados, o que pode ser atribuído,
em parte, ao aspecto demográfico, com o crescimento da população idosa neste País.
Olhando agora para aquilo que está em nossas mãos, no ano passado, para crescer de
forma acelerada e sustentável, optamos por fortalecer nossa plataforma de varejo. Deixemme explicar: relançamos a marca Extrafarma, com um novo posicionamento que reforça
atributos de confiança e proximidade no relacionamento com todos os nossos clientes.
Aliado a um novo modelo de loja, isso forma parte importante dessas iniciativas que visam
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proporcionar maior conforto, comodidade e, no total, uma melhora experiência de compra
aos nossos clientes.
As novas lojas já foram pensadas neste novo conceito, enquanto as lojas existentes estão
sendo reformuladas para se adequarem a essa nova identidade.
Na gestão de varejo, entre outras coisas, continuamos a evoluir na gestão de categorias,
com o roll out das categorias revisadas no final do ano passado, e a extensão deste
trabalho para os demais produtos vendidos em nossas lojas.
Otimizamos o número de SKUs, alteramos a exposição, facilitando o manuseio pelo cliente,
e reorganizamos produtos acessórios. Também repensamos o Clube Extrafarma, o
programa de fidelização dos clientes, o que foi bem recebido por eles, nossos
consumidores, e no todo gerou uma redução de custos para a Extrafarma.
Com essa plataforma, agora muito mais robusta, estamos adensando nossa presença nas
regiões Norte e Nordeste do país, e hoje estamos nos aproximando de 300 lojas em dez
estados. Além disso, entramos em novos estados, como Tocantins, Paraíba e
Pernambuco, assim ampliando gradativamente nosso raio de atuação.
Quero agora passar a palavra para o meu colega, André, que dará sequência à
apresentação com o desempenho de cada um dos nossos negócios. Ao final, retornarei
com algumas perspectivas e considerações adicionais.
André, por favor.
André Pires de Oliveira Dias:
Obrigado, Thilo. Boa tarde a todos aqui presentes e também aos participantes que estão
via call. Muito obrigado pela presença e pelo interesse.
Eu gostaria de começar apresentando o histórico de resultados da Ultrapar. Mesmo tendo
passado pelos mais diferentes ciclos econômicos, a Ultrapar apresentou, entre 2011 e
setembro de 2016, um crescimento anual médio de 10% da receita líquida, 16% do EBITDA
e 14% do lucro líquido.
A natureza resiliente dos nossos negócios e a capacidade de execução de nossas equipes,
conforme o Thilo acabou de expor, nos garantiram entregar resultados nos momentos de
crescimento da nossa economia, mas também nos momentos mais desafiadores.
Também não é por acaso que as ações da Ultrapar apresentaram forte performance desde
o IPO, com o desempenho operacional se refletindo em seu valor de mercado. Nossas
ações apresentaram um crescimento anual médio de 22% desde a abertura de capital,
considerando o reinvestimento dos dividendos, o que é superior aos diversos benchmarks
de mercado.
Além disso, o crescimento consistente dos nossos resultados e a consequente geração de
caixa têm permitido à Companhia pagar dividendos crescentes.
Quando falamos sobre a Ipiranga, no slide número 15, o objetivo agora é comentar em
alguns detalhes o desempenho dos negócios, e como foi o 3T16. Começando pela
Ipiranga, conforme a tendência dos últimos trimestres, o volume consolidado no 3T16 caiu
10% comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.
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O ciclo Otto também apresentou queda de10%, em linha com a queda apresentada nas
vendas do volume de diesel. Isso é reflexo da conjuntura econômica, com a piora dos níveis
de emprego, e também com a deterioração na relação preço de combustíveis e renda da
população, que todos vocês vêm acompanhando.
Adicionalmente, há um fato também importante, que quando olhamos o mercado
representado pelas empresas associadas ao Sindicom, sobretudo no diesel, vemos
também o impacto de importações feitas por distribuidoras independentes. Nos 9M16, a
Ipiranga acumula um volume consolidado vendido 7% menor que o volume no mesmo
período do ano passado.
Como resultado dos investimentos em expansão e fortalecimento da nossa rede,
adicionamos mais de 260 postos nos últimos 12 meses. O 2S tem geralmente um ritmo
mais acelerado de abertura de postos, portanto seguimos conforme o planejado para
atender a adição bruta esperada para este ano, que já comentamos, em torno de 400
postos.
Além da expansão da rede de postos, demos continuidade à nossa estratégia de
diferenciação para inovação em produtos, serviços e conveniência. A Ipiranga ampliou a
am/pm, maior rede de lojas de conveniência do País, em quase 250 lojas desde o 3T15,
que agora estão presentes em 27% dos postos Ipiranga. Junto com essas ações, devemos
ainda considerar os movimentos no mercado interno e externo de combustíveis.
Todos esses efeitos levaram o EBITDA para R$788 milhões no 3T, 29% acima do EBITDA
do 3T15. No acumulado dos 9M16, o EBITDA foi 17% maior que o alcançado no mesmo
período do ano anterior.
Quando olhamos para o trimestre em curso, para falar de nossas expectativas e visões,
primeiro, é sempre bom lembrar que não se tratam de projeções específicas, mas sim de
tendências e patamares da evolução de resultados.
Na Ipiranga, para o 4T16, a tendência é parecida com os trimestres recentes, exceto pelos
efeitos dos ajustes de preço dos combustíveis, que subiram no 4T15 gerando ganhos de
estoque, vocês se lembram bem, e já tiveram dois movimentos de redução no 4T16
somente, com impacto inverso ao do 4T15, portanto. Estamos implementando medidas
para, ao longo de novembro e dezembro, mitigar esse efeito.
Para 2017, a melhora gradual da economia deverá refletir positivamente sobre o mercado
de combustíveis. Além disso, a nova política de preços da Petrobras inviabiliza as
vantagens pontuais que os independentes tiveram em 2016 com as importações de
combustíveis. Com isso, o volume do Sindicom tende a se beneficiar, bem como nosso
modelo de negócio.
Do lado de investimentos, aceleramos a expansão da rede de postos a partir do 3T16,
seguindo com nosso objetivo de adicionar pelo menos 400 postos em 2016, como já falei,
o que alavanca o crescimento de 2017, conforme esses postos venham a maturar.
Além disso, não podemos nos esquecer que, no próximo ano, temos as integrações da
AleSat e a associação com a Chevron em lubrificantes, que passaremos a executar tão
logo tenhamos a aprovação do CADE.
A combinação desses fatores beneficia os volumes da Ipiranga, e nos proporciona a
expectativa de crescimento em 2017 em patamar similar ao crescimento anual de 2016.
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Passando agora para o slide 16, para a Oxiteno, observamos que o volume de vendas
apresentou aumento de 5% em relação ao 3T15, e quando decompomos esse resultado,
o volume de especialidades foi 4% maior que no 3T15, indicando o início de uma suave
recuperação da economia brasileira, com destaque para os segmentos de agroquímicos,
petróleo e gás e tintas e vernizes.
Em commodities, vimos uma variação positiva de 11% no volume de vendas ano contra
ano, representando nossos esforços em busca de eficiência na maior otimização da
capacidade e diluição de custos fixos das plantas, como já vinha ocorrendo nos trimestres
anteriores. O volume consolidado vendido no acumulado de 9M16 foi 1% acima do mesmo
período do ano anterior.
Além disso, neste trimestre tivemos alguns efeitos que pressionaram o resultado de
maneira oposta aos impactos do mesmo período do ano anterior. Em primeiro lugar, a
apreciação do Real desde o começo do ano tem pressionado as margens, como
consequência do descasamento temporal entre o câmbio da receita, do custo e do menor
patamar de câmbio médio na comparação ano contra ano. Além disso, tivemos aumentos
de preços de certas matérias-primas, como, por exemplo, o óleo de palmiste, cuja
referência internacional quase dobrou de valor do ano passado para este.
Isso resultou em um EBITDA de R$99 milhões no 3T16, que representa uma queda de
54% quando comparamos ao 3T15. No acumulado de 9M16, o EBITDA foi 26% abaixo em
relação ao mesmo período de 2015.
Olhando para o 4T agora, a tendência de recuperação da economia vem se confirmando,
com volumes crescendo nos mesmos patamares de crescimento do 3T16. Porém, o
EBITDA segue pressionado pelos mesmos efeitos explicados acima.
Para 2017, a expectativa é de continuidade dessa gradual recuperação na parte de
volumes. Já em resultados, lembro que a Oxiteno pode sofrer os impactos da volatilidade
do câmbio e dos preços de matéria-prima, que deixam o cenário ainda mais desafiador.
Vamos agora passar para a Ultragaz, no slide 17, para falar um pouco sobre o que vem
acontecendo neste ano de 2016. A Ultragaz continuou apresentando crescimento de
volumes superior ao crescimento de mercado. No 3T16, o volume consolidado de vendas
cresceu 4% em comparação ao 3T15. Este resultado reflete os investimentos para adição
de novas revendas no segmento envasado, que cresceu 2%, como também os
investimentos para captura de novos clientes no segmento a granel, que evoluiu 8% no
período. Nos 9M16, a Ultragaz acumulou um volume de vendas 3% maior quando
comparamos com os 9M15.
Além da captura de clientes e revendas, as iniciativas da Ultragaz estendem-se também
para diferenciação e oferta de maior conveniência e comodidade aos consumidores, como
o Thilo trouxe em sua apresentação.
Neste trimestre, tivemos um efeito pontual específico com propaganda e marketing, da
ordem de R$15 milhões, dando continuidade ao processo de fortalecimento da marca no
mercado, que destaca os atributos de conveniência e serviços ao consumidor. Se
excluirmos este efeito, o EBITDA teria crescido 19% no 3T16 versus o 3T15, contra um
crescimento reportado de 4% no mesmo período. Nos 9M16 o EBITDA cresceu 31% na
comparação com o mesmo período do ano anterior.
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Para o trimestre em curso, esperamos uma evolução de resultados compatível com a
média dos últimos trimestres. Conforme já comentamos, tivemos uma concentração de
despesas com marketing que não se repetirá no 4T.
Para 2017, seguiremos trabalhando no aprofundamento da nossa estratégia de
diferenciação e conveniência, mantendo o foco na gestão de custo, com a expectativa de
manter um crescimento em patamares absolutos equivalentes ao crescimento de 2016.
Agora, no slide número 18, falamos sobre a Ultracargo, nosso negócio de armazenagem
de granéis líquidos. No 3T16, a armazenagem média total da Ultracargo, apresentou
aumento de 7% em relação ao 3T15 devido à maior movimentação de combustíveis nos
terminais de Suape, Aratu e Santos. Nos 9M16, a ocupação média dos terminais da
Ultracargo ficou estável, comparada ao mesmo período do ano anterior.
Neste trimestre, não houve adiantamento de seguros referente ao incidente ocorrido em
Santos. Assim, a Ultracargo apresentou um EBITDA total de R$23 milhões no 3T16, um
aumento de 59% comparado ao 3T15. Isso se deve à maior armazenagem média, ao
reajuste de tarifa nos terminais e a menores despesas com o incêndio de Santos.
Nos 9M16, a Ultracargo apresentou EBITDA de R$97 milhões, um aumento de R$84
milhões com relação aos 9M15.
Fazendo uma breve atualização do acidente em Santos, finalizamos o
descomissionamento no 3T16, com a remoção, transferência e destinação de produtos e
resíduos, e estamos agora trabalhando no comissionamento, ou seja, na reparação e
reconstrução da área afetada.
Isso nos possibilitará a solicitação do licenciamento operacional junto às autoridades.
Nossa previsão é retomar as atividades no terminal em meados de 2017, o que significa
que 150.000 m³ de capacidade total da Ultracargo voltarão à operação ao longo do 1S17.
Para o trimestre em curso, estamos trabalhando na regulação do seguro, e deveremos
também ter um nível maior de despesas em função do comissionamento. Excluindo as
operações de Santos, o desempenho deverá ser similar ao ano anterior.
Para 2017, à medida que a parte afetada pelo incêndio de Santos retome às operações,
deveremos voltar a apresentar resultados mais compatíveis com o histórico da Ultracargo.
No slide 19, passando agora para a Extrafarma, encerramos o 3T16 com 293 lojas, um
aumento de 20%, ou seja, de 49 lojas, comparado ao 3T15. Ao longo do 3T16, foram
abertas 20 novas lojas, mesmo patamar de abertura do 2T. Vale destacar que a Extrafarma,
como o Thilo comentou, abriu duas lojas em Tocantins e está presente agora em dez
estados. Ao final do 3T16, 43% das lojas possuíam até três anos de operação, em
comparação a 34% no 3T15.
A receita bruta da Extrafarma totalizou R$433 milhões no 3T16, aumento de 20% em
relação ao 3T15, em função do crescimento de 28% do faturamento de varejo, excluindo
telefonia. Isso se deve ao maior número médio de lojas e ao same-store sales, excluindo
telefonia, 20% maior. Nos 9M16, a receita bruta da Extrafarma ficou 15% acima dos 9M15.
O EBITDA da Extrafarma totalizou R$6 milhões no 3T16, crescimento de 7% em relação
ao 3T15, principalmente em função do crescimento no faturamento e de ações
implementadas para elevação do padrão de gestão de varejo farmacêutico.
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Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo maior número de lojas ainda em
maturação, pelo relançamento da marca e por menores verbas da indústria quando
comparamos com o 3T15. Nos 9M16, o EBITDA da Extrafarma foi 19% maior que nos
9M15.
O 4T é sazonalmente mais forte na Extrafarma. Logo, a tendência é de que o EBITDA do
4T seja maior que o do 3T.
Para 2017, a maturação das lojas leva a um crescimento importante de EBITDA, e nossa
expectativa é acelerar a abertura de lojas para um patamar de 100 novas lojas no ano de
2017.
Agradeço a atenção de vocês, e passo a palavra de volta para o Thilo.
Thilo Mannhardt:
Obrigado, André. Para finalizar, gostaria de reforçar aqui algumas das nossas prioridades.
Conforme mostramos ao longo dessa exposição, temos uma trajetória passada de
crescimento e evolução como organização Ultra. Isso foi fruto de muito planejamento,
investimento e execução.
Houve anos de maior e anos de menor crescimento, mas essa evolução foi consistente,
olhando um horizonte de longo prazo. O que vemos pela frente no dá confiança de que o
planejamento, os investimentos e a execução continuarão gerando seus frutos.
Algumas sementes já foram plantadas. Temos duas transações, a AleSat e a associação
com a Chevron, que passarão a ser executadas em algum momento no próximo ano.
Nossa visão de longo prazo nos permite continuidade de investimentos orgânicos, que
também têm sido engrenagem para nosso crescimento, sempre de forma diligente, para
poder aproveitar oportunidades de criação de valor.
Não é surpresa se digo que as condições econômicas permanecem desafiadoras, mas os
primeiros sinais de melhora, apesar de lenta e gradual nos dão a perspectiva de retomar,
em um futuro próximo, o crescimento em volumes dos nossos segmentos de atuação mais
alavancados na economia.
Essa recuperação potencial é bastante positiva para a Ultrapar, que é, em boa parte,
alavancada na economia e para o ambiente de negócios do Brasil.
Completo aqui o que havíamos preparado para hoje, e agradeço novamente a atenção de
todos vocês. Podemos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas, começando pelos
aqui presentes. Obrigado.
Caio Carvalhal, Banco Brasil Plural:
Boa tarde. Eu tenho algumas perguntas, mas focarei em apenas uma, para deixar espaço
para os colegas perguntarem. Acho que é uma curiosidade bastante comum. Gostaria de
discutir um pouco como fica a estratégia de posicionamento, tanto em termos de market
share quanto em volumes de importação, com os cortes recentes da Petrobras, tanto
especificamente no 4T, quanto alguma mudança estratégica em relação ao ano que vem.
Imagino que a Companhia tenha investido alguma coisa em relacionamento, em ampliação
de exportação. Acho que a questão da perda ou ganho de estoque é um pouco mais clara.
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Se possível, focar um pouco em como fica a questão da margem. Temos visto o custo do
produto vendido caindo bastante em relação à receita.
Enfim, se puderem discutir um pouco como fica no 4T especificamente essa questão, e
com um pouco mais de abrangência em 2017, imaginando que a Petrobras irá implementar
efetivamente uma política de combustíveis mais associada ao preço internacional.
André Pires de Oliveira Dias:
Caio, obrigado pela pergunta. Temos vários ângulos em relação a esse tema. Temos dito
com bastante insistência ao longo do ano de 2016 que as oportunidades de importação
eram muito mais questões pontuais e de oportunidade do que efetivamente uma mudança
estrutural do mercado.
Então houve, por uma série de razões, e tem havido, principalmente por conta das
oportunidades de arbitragem, essas oportunidades de importação, por nós e por outros
participantes do mercado.
Não é uma mudança de estratégia da Ipiranga por conta de eventualmente essas
oportunidades de importação diminuírem. A estratégia da Ipiranga tem sido mantida
constante, que é o investimento em sua rede, em diferenciação e inovação, foco no posto
completo. Isso não muda, e nossa expansão de rede, inclusive, tem sido acelerada.
É óbvio que, quando há um impacto de redução de preço como ocorreu essa semana, há
uma perda de estoque, enquanto, obviamente, quando houve o aumento de preço no 4T15,
houve um ganho de estoque. Isso é natural no nosso negócio.
Olhando para frente, uma coisa que é importante também ressaltarmos é que, se
imaginarmos que essas oportunidades de arbitragem ficarão menores por conta da
mudança da política da Petrobras, isso reduz um pouco o espaço de atuação das redes
independentes que tinham condição de uma participação mais ativa nesse mercado, e
reforça ainda mais a nossa estratégia de investir na nossa rede.
Então, eu diria que, a médio e longo prazo, essa mudança de estratégia de precificação da
Petrobras só reforça a nossa estratégia.
Thilo Mannhardt:
Só para complementar dois aspectos que o André mencionou, se pegarmos uma
perspectiva estrategicamente pensada do que devemos deve fazer no médio e longo
prazo, estamos convictos do nosso modelo de operação baseado tanto em escala e
crescimento, quanto em diferenciação.
Não vamos esquecer que, se os preços caem hoje, e a nova política da Petrobras é
consistente, quando o preço do óleo, do barrel, aumenta, também virá um movimento
contrário.
Essa nova política nos indica uma situação muito melhor para planejamento e
transparência. E se critérios aplicados pela Petrobras, de ter um pequeno premium acima
do preço de paridade, e esses elementos são constantemente aplicados, se materializam
tanto as oportunidades, quanto aquela situação que o André descreveu entre rede
Sindicom e independentes.
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Acho importante que não pensarmos somente em um lado, de decrescimento de preços,
mas também em movimentos contrários que podem acontecer, devido à volatilidade da
economia mundial e à volatilidade que já havíamos visto, e temos visto agora, por um longo
prazo de tempo no preço do barril de óleo.
Julia Ozenda, UBS:
Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é se vocês podem dar um pouco de detalhe
sobre como está, em que pé está a negociação da Liquigás com a Petrobras.
E a outra, temos visto que a Petrobras tem mudado o comportamento dela no downstream.
A Ultragaz já falou que não vai mais pleitear preço, e já falaram a mesma coisa para a
distribuição de combustíveis. Especialmente para a distribuição de combustíveis, vocês
têm algum plano de expansão em tancagem?
Thilo Mannhardt:
Sobre esse negócio de expansão de tancagem, não esqueçamos o que foi falado durante
nossa apresentação, que investimos ao longo dos últimos cinco anos, em infraestrutura na
Ipiranga, R$600 milhões. Estamos operando em tancagem em 80 diferentes localidades.
Na verdade, a única mensagem que eu quero dizer é, devido à evolução da demanda
regionalmente neste País, o nosso trabalho de aprimorar nossa infraestrutura logística é
um trabalho contínuo, que acompanha também todo o processo de crescimento e
expansão das nossas revendas.
André Pires de Oliveira Dias:
Para complementar, e respondendo a sua pergunta sobre a Liquigás, publicamos um Fato
Relevante dia 14 de outubro, e é o que está no Fato Relevante.
Franco Consonni, investidor acionista:
Bom dia. Vocês poderiam nos dar alguns detalhes adicionais sobre essa parceria com a
Chevron? Do que se trataria? Qual seria o benefício resultante para a Ipiranga e para o
Ultra? E quando a implementação acontecerá? Por favor.
Thilo Mannhardt:
Alguns aspectos para iniciar essa discussão: ambos hoje são players no mercado, ainda
relativamente fragmentado, de lubrificantes neste País. Segundo, ambos têm marcas,
brands muito fortes, que em parte se complementam; têm infraestruturas que podem ser
otimizadas, aí tem benefício; e têm uma maior disponibilidade de óleo para lubrificantes
advinda da configuração mundial da Chevron.
Então, temos tanto nos fatores de input, como no potencial de formular e formatar um
mercado mais organizado, diferenciado do lado comercial e da oferta, que nos dá a
perspectiva não só de forte posicionamento no mercado, mas de benefícios para os
consumidores e, consequentemente, para a parceria Ipiranga-Chevron.
Felipe Gouvêia, Bradesco:
Eu gostaria de focar um pouco no deal de AleSat. Se pudessem dividir conosco se existe
algum tipo de estratégia para retenção da base de cliente. Vamos imaginar que o deal seja
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aprovado em 2017 e, por algum motivo, o revendedor AleSat, não seja da vontade dele
permanecer com a Ipiranga. Existe alguma estratégia que vocês possam implementar para
tentar retê-lo? Ou até mesmo contrato, dentro do que vocês possam dividir conosco,
assumindo que se houvesse uma saída da base de clientes haveria algum ajuste no preço
pago.
André Pires de Oliveira Dias:
Obrigado pela pergunta, Felipe. Eu acho que é até importante, quando falamos sobre o
ano de 2017, quando falamos sobre o médio e longo prazo da Ipiranga, sempre
lembrarmos dessa aquisição, que, em nossa visão, traz um potencial de geração de valor
muito grande.
Sobre sua pergunta especificamente, a estratégia efetivamente é implementar um modelo
de negócios da Ipiranga gradualmente, na medida em que tenhamos a autorização do
CADE para fazer a integração da rede. A estratégia não é diferente da que foi executada
quando houve a compra da rede da Texaco pela Ipiranga.
Os contratos, na média no mercado, não é o caso específico da AleSat, são contratos de
cinco anos. Então, quando fizermos a integração, teremos alguns contratos que estarão
próximos do vencimento, em outros faltará muito tempo para vencerem. Trata-se de uma
renovação normal, assim como faríamos em nossa rede.
Não há nenhum tipo de ajuste de preço; se um revendedor depois de alguns anos sair da
rede, aí passa a ser, obviamente, risco nosso, mas temos bastante segurança na nossa
capacidade de implementação do nosso modelo de negócios. Repetindo, isso funcionou
muito bem no caso da Texaco, e não vemos razão para não funcionar bem no caso da
AleSat.
Thilo Mannhardt:
Felipe, só para acrescentar um ponto que nós colocamos, e é importante nesta
movimentação que nós fizemos: a complementaridade regional. A AleSat é muito forte no
Nordeste do Brasil e em Minas Gerais, onde tradicionalmente a participação mercadológica
da Ipiranga é menos expressiva.
Então, se pegaremos a complementaridade geográfica e os elementos que o Pires acabou
de dizer, juntarmos o nosso modelo de diferenciação de negócio, discuti-los com os
revendedores e aplicar, isso dará aquilo que é nossa confiança em um crescimento que se
acelera na medida em que essas revendas venham para a Ipiranga.
Outra coisa que temos de levar em consideração, e isso foi entendido e analisado por nós
com muito ânimo, é que a força e a qualidade da revenda a ALE são muito boas para
receber exatamente isso que o André indicou, de nos aproximarmos, especialmente no
lado da diferenciação, dos elementos além da própria bomba que nos darão essa confiança
do processo de integração, pela qualidade daquilo que está se juntando a Ipiranga.
No conjunto, isso nos dá essa perspectiva. Esse é um elemento muito forte em nossa
perspectiva para o futuro.
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Vicente Falanga, Bank of America:
André, se você puder repetir o guidance para Ipiranga para o ano que vem. Você
mencionou tendências parecidas a 2016. Isso é tanto para volume quanto para EBITDA?
E qual que é a sua premissa de PIB dentro desse guidance?
E segundo, em uma visão um pouco mais estratégica, se começarmos a ter leilão de
gasoduto no Brasil no ano que vem, esse é um business que tem tido lá fora de mais ou
menos 9% a 11% em USD desalavancado, se a Ultra teria interesse em participar.
André Pires de Oliveira Dias:
Sobre as expectativas, para ser bem claro, quando falamos de crescimentos semelhantes
ao patamar de crescimento de 2016, isso é para o EBITDA. Em relação ao volume,
claramente, não esperamos que a trajetória de volumes que temos tido, e teremos em
2016, será repetida em 2017.
Basicamente, a premissa, como comentamos, que não é uma premissa nossa, mas talvez
a premissa hoje no mercado, é de uma gradual recuperação da economia brasileira. Acho
que hoje, a expectativa do mercado para crescimento de PIB em 2017 pelo Focus é de
1,2% de crescimento.
Então, não fechamos as nossas premissas totalmente, mas olhando o que se espera em
termos de desempenho econômico para o Brasil no ano que vem, a nossa expectativa é
de um crescimento de EBITDA semelhante ao que será em 2016, mas com volumes
melhores, obviamente.
Thilo, você quer falar sobre os gasodutos como potencial investimento?
Thilo Mannhardt:
Sobre gasoduto como potencial investimento para o Ultra, tudo que está acontecendo
atualmente com a Petrobras, empresas como as nossas, que têm um forte relacionamento
de interdependência, e dependência em partes, são temas que são analisados, mas não
existe nenhuma intenção concreta neste minuto.
André Pires de Oliveira Dias:
Só para fazer um comentário adicional, a tecnologia sempre ajuda quando esquecemos
alguma coisa, mas para o Felipe, quando ele falou da AleSat, não podemos esquecer que,
no nosso contrato, temos a previsão de que, a partir do momento que tenhamos a
autorização do CADE e comecemos o processo de integração, o atual CEO, o Presidente
da AleSat, um dos acionistas, permanece conosco por mais um ano.
Isso ajuda muito na transição, pelo relacionamento que ele tem com os revendedores, pelo
conhecimento que ele tem da rede. Isso foi muito importante na estrutura do nosso contrato
e na estratégia de aquisição.
Diego Mendes, Itaú BBA:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira é relacionada à Ipiranga: tivemos um
aumento de CAPEX neste ano, uma expectativa maior de CAPEX neste ano, e vocês
estavam dando um guidance muito parecido de abertura de postos. Eu gostaria de
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entender se daqui esse é o novo patamar de CAPEX que devemos trabalhar para mesma
abertura de postos, e o que levou a esse aumento de CAPEX.
E a segunda, com relação a essas novas aquisições, já vimos uma grande acontecendo,
tem uma potencial segunda para sair e, como vocês colocaram, a Petrobras tem muitos
ativos que estão à venda, e tem muita coisa que tem fit dentro do seu portfólio de vocês.
Gostaria de tentar entender o que é o apetite para aquisição. Se essa aquisição que
estamos vendo, da Liquigás, acontecer, como fica o espaço para novas aquisições?
Obrigado.
André Pires de Oliveira Dias:
O CAPEX da Ipiranga, esse orçamento adicional veio não somente para expansão da rede,
mas também para outros investimentos em infraestrutura. Ele está ligado a uma
oportunidade que temos visto de aumentar o nosso pipeline de expansão.
Nossa expectativa de abertura bruta de 400 postos em 2016 está mantida. Se olharmos, o
1S foi mais lento, abrimos 50 postos; somente no 3T abrimos 115, e estamos em linha e
bastante confortáveis para chegar aos 400 postos até o final deste ano.
Claro que isso faz com que tenhamos um pipeline mais robusto para 2017, como parte da
nossa estratégia. Então, o ritmo de abertura para os próximos dois anos deve ser parecido
com esse que atingiremos em 2016. Essa é a nossa expectativa.
Thilo Mannhardt:
Diego, me faça favor: repita sua segunda pergunta. Você mencionou Liquigás.
Diego Mendes:
Vocês já fizeram uma grande aquisição, que foi a ALE, e tem a Liquigás, que
potencialmente pode sair. Como fica o apetite para novas aquisições daqui para frente,
dada a quantidade de ativos disponíveis que têm fit estratégico dentro da sua Empresa?
Thilo Mannhardt:
Obrigado, Diego. Você também está pegando os outros negócios, isso não estava
totalmente claro na minha cabeça.
Lembrando um pouco da nossa vida até hoje, do nosso histórico, nós sempre fomos muito
diligentes na escolha das oportunidades. Nunca quisemos, no que fazemos, abandonar um
conceito, uma crença importante para nós, que é sempre manter a nossa solidez financeira
acompanhando todo esse processo.
Lembre-se que, quando iniciamos a Extrafarma, veio muito rapidamente a pergunta “e
vocês vão adquirir outras redes de farmácia? Vocês querem participar do processo de
consolidação do mercado”? E nós falamos muito claramente que o nosso plano de
crescimento e de entrada neste segmento era baseado em um crescimento orgânico. O
inorgânico vem quando boas oportunidades se mostram, e analisamos isso o tempo todo.
Por que eu cito esse exemplo? Nos momentos que se deram como a aquisição da AleSat,
e possivelmente outras aquisições de porte que estão em negociação e podem vir, nós,
primeiro, olhamos muito claramente a oportunidade e o reforço da estratégia de cada um
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dos negócios, e se é uma plataforma evolutiva para o próximo passo de crescimento dentro
dos moldes e das ambições estratégicas que cada um dos nossos negócios tem.
Mas se AleSat e outros são aquisições de certo porte, isso não significa que não estamos,
em qualquer um dos outros negócios, continuando a fazer a nossa lição de casa, onde se
mostram oportunidade, de novo, que se complementam e são plataformas para o futuro,
que não as consideramos, não analisamos, e no momento oportuno, caso se mostre de
uma força vital para o desenvolvimento dos negócios, executamos.
Se você pergunta pelo apetite, ou pela atenção em cada um dos nossos negócios, de
continuar continuamente a evolução orgânica, e você acabou de ouvir do André sobre a
evolução orgânica que se dá neste ano e no ano que vem dentro da Ipiranga, e mesmo
assim fomos acolher a AleSat, raciocínios semelhantes sempre estão presentes nos outros
negócios, da mesma forma.
Gustavo Allevato, Santander:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas relacionadas à Ipiranga. A primeira, entre 2011 e 2014,
um dos grandes drivers de crescimento e melhora de margem da Ipiranga, foi a
alavancagem operacional devido à estrutura da Companhia, com volumes crescentes.
Vocês mostraram que investiram cerca de R$600 milhões em infraestrutura nesse
business.
Olhando para frente, provavelmente o mercado de combustíveis deve apresentar alguma
leve recuperação para 2017. Porém, essa perda de market share que vocês tiveram nesses
últimos 16 meses, como isso pode impactar esse driver de crescimento que foi a
alavancagem operacional, e impactar potencialmente em margens, olhando o business da
Ipiranga?
Minha segunda pergunta, também relacionada à Ipiranga, um dos fatores que vocês
também colocaram como queda de consumo de combustíveis foi o aumento de
desemprego e a queda na renda disponível da população. Olhando para frente,
provavelmente deve haver alguma leve melhora, mas dificilmente deve voltar aos
patamares que vimos até 2014, com uma leve recuperação em diante.
Gostaria de entender até que ponto vocês acham que a estratégia que vocês estão
buscando, de oferecer mais serviço de conveniência, que foi bem acertada até 2014,
cobrando um preço um pouco mais alto que os competidores, principalmente de bandeira
branca, é sustentável em um ambiente em que o desemprego continua alto e a renda
disponível continua pressionada.
André Pires de Oliveira Dias:
Gustavo, obrigado pela pergunta. Foi uma pergunta longa, então vamos tentar endereçar
todos os seus pontos.
A estratégia de crescimento, como você mencionou, entre 2011 e 2014, o modelo de
negócios e a estratégia da Ipiranga, a estratégia permanece a mesma. Continuamos
entendendo que a alavancagem operacional é fundamental para garantir a continuidade
do crescimento.
É óbvio que, durante esses períodos, há conjunturas diferentes. Foi isso que vivemos e
temos vivido nos últimos anos. Tivemos uma conjuntura muito favorável no período que
você mencionou, e de 2014 para cá tivemos uma conjuntura desfavorável. Mas mesmo de
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2014 para cá, no final do dia, o que devemos ressaltar é a capacidade da Ipiranga de
continuar apresentando resultados crescentes. Não dá para esquecer que neste trimestre
estamos crescendo o EBITDA em 29%, mesmo com essa queda de volume.
Isso mostra a capacidade de adaptação da Ipiranga, sem mudar a sua estratégia core de
médio e longo prazo. E como essa estratégia core de médio e longo prazo continuará sendo
implementada? Continuamos focando na expansão.
Como mencionei há pouco, nossa expectativa de abertura de postos este ano está em 400
postos. Temos a aquisição da AleSat, que, repito, gerará um tremendo valor para a
Ipiranga, para a Ultrapar e para os seus acionistas. Estamos convictos disso.
E essa escala, essa alavancagem operacional poderá ser realizada com essa estratégia.
Eu não focaria ia muito dessas variações de mercado que acontecem eventualmente no
curto prazo por questões conjunturais.
Quando damos um passo para trás e olhamos um período mais longo, nesse cenário,
estamos entregando crescimentos significativos de EBITDA e gerando bastante valor com
a operação da Ipiranga, continuaremos gerando daqui para frente também através dessa
estratégia, e não vamos abrir mão da alavancagem operacional. Ela continuará sendo uma
alavanca importante de crescimento para a Ipiranga.
O fato de provavelmente haver um crescimento da economia mais lento, de fato isso pode
acontecer, mas, de novo, estaremos com uma escala cada vez mais preparada para
continuar entregando essa geração de valor.
Thilo Mannhardt:
Só para adicionar um aspecto estratégico ao que você mencionou, e é correto o que você
falou, que sempre veremos a evolução da Ipiranga de certa forma atrelada ao crescimento
da frota. Isso continua totalmente presente, mas os níveis hoje de crescimento líquido são
muito menores do que 2012 e 2013.
E você menciona também o fato que é conjuntural, e aí eu pego o ponto do André, de maior
desemprego, menos share of wallet etc. Mas o interessante é que na evolução do lado não
combustíveis na Ipiranga, em tudo que é conveniência, temos também agora quatro postos
da Ipiranga no Norte e Nordeste com farmácias, todo esse lado de não combustível está
crescendo e evoluindo.
Então, a presença de conveniência, disponibilidade, fácil acesso através dos diferenciais
de lojas de conveniência no posto e outras facilidades, na verdade se mostra forte e, de
certa forma, resiliente como diferencial para a Ipiranga, e fortalece nossa estratégia, que
obviamente tem um efeito, uma alavancagem de escala extremamente importante, como
o André comentou.
Ronaldo, holding familiar:
Boa tarde. Para o longo prazo, como a Ultrapar, mais especificamente a Ipiranga, pensa o
futuro da distribuição de combustíveis no País, tendo em vista alguns países europeus com
bastante estímulo, inclusive governamental, com a aprovação de algumas leis, para a
proibição de fabricação de veículos a combustão? Temos alguns exemplos, como
Alemanha, Holanda, Noruega, inclusive com grandes fabricantes já com metas bastante
audaciosas.
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Thilo Mannhardt:
Essa pergunta é, de verdade, muito interessante. É interessante também porque
observamos no mundo essas tendências, esses desenvolvimentos. Uma das visões que
eu pessoalmente tenho é que, quando se pensa em Noruega, a Alemanha agora quis fazer
um movimento para parar motores de combustão até 2030, isso, na verdade, são
elementos para forçar a indústria e outros que participam desses setores a pensar em criar
soluções para lá. Isso não acontecerá dessa forma.
Segundo, se você olha hoje, a tendência de desenvolvimento do motor elétrico ou híbrido
dos Estados Unidos, e o American Fuel Institute deu uma abertura disso para nós, é um
movimento lento, demorará até 2050 e além.
Isso não significa, e quero deixar muito claro, que nós podemos, como Ultrapar, ficar
sentados aqui tranquilos e não pensar sobre isso. Aliás, já estamos. E um dos elementos,
que é só um indicativo de que estamos muito presentes, estamos refletindo sobre essa
evolução, é a parceria recente que a Ipiranga fez com a BMW de colocar pontos de recarga
para o BMW 3i, que está sendo importado para o País. Ter essa facilidade, acostumar o
consumidor brasileiro a essas novas tendências.
Isso, obviamente, é uma movimentação gradual e de longo prazo, e dependendo das
tendências, do que acontecerá, a Ipiranga, e nós, o Ultra, já estamos refletimos o que isso
poderia trazer de impacto.
O prazo de mudança, eu gostaria de deixar registrado, é bastante longo. Nos dá
tranquilidade de que temos um pouco de tempo para pensar.
Suzana, Citi:
Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, voltando à primeira pergunta de política de
preços da Petrobras, mas mais por um ângulo da receita. Se puderem tocar no ponto de
como estão hoje os contratos, principalmente B2B, na questão da rapidez e facilidade de
vocês conseguirem repassar preço para eles.
Estou um pouco mais preocupada, no momento em que talvez a Petrobras tivesse que
aumentar o preço nos combustíveis, o quão rápido vocês conseguem repassar isso para
os seus clientes, principalmente os B2B. Obrigada.
André Pires de Oliveira Dias:
Historicamente, toda vez que houve movimentações de preços por parte da Petrobras,
sempre tivemos a capacidade, seja na parte da revenda efetivamente, como na parte do
B2B, de repassar esses aumentos muito rapidamente, na medida em que nosso custo
subiu.
Da mesma forma, no caso do B2B, é um processo de negociação. Claro que as coisas não
são absolutamente automáticas, mas é um processo de negociação.
Portanto, acho que dependerá muito de como o mercado irá reagir. Acho que o mercado
foi pego de surpresa, não pela movimentação em si, mas pela magnitude da queda de
preço, principalmente do diesel, e o mercado vai se ajustando.
Já estamos na metade do mês de novembro, na metade do trimestre, então o impacto,
quando pensamos no 4T16, será proporcional ao período em que essa mudança foi
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realizada. É um processo um pouco de negociação, mas normalmente os ajustes
acontecem.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Obrigado por pegarem minha pergunta. Parabéns pelos resultados, foi um resultado
excelente. Eu gostaria de voltar um pouco ao assunto das aquisições. Quando eu olho o
seu negócio de combustíveis pela Ipiranga, e agora a aquisição da AleSat, ele já traz uma
participação de mercado bastante relevante. Olhando o mercado da Ultragaz, e olhando a
hipótese de uma eventual aquisição da Liquigás, chegamos à mesma conclusão, que a
Ultrapar também fica com uma participação de mercado relevante.
E o mesmo com a Oxiteno; a Companhia já é a líder no óxido de eteno e referência em
especialidades. O que sobraria é uma possível participação na consolidação do mercado
farmacêutico e uma expansão logística. E a Companhia, naturalmente, é uma grande
geradora de caixa.
Para onde poderíamos olhar, visando mais o futuro, alguns anos à frente, essa possível
expansão da Ultrapar como plataforma multinegócios? Vai ocorrer dentro do mercado
farmacêutico? Há outro nicho de participação dentro da logística, da movimentação de
graneis? Ou alguma outra forma de negócio que vocês já estão pensando para fazer uso
desse eventual caixa que se tornará disponível para a Companhia? Obrigado.
Thilo Mannhardt:
Obrigado pela sua pergunta. A resposta é bem simples, e eu já havia mencionado isso,
que em todos os negócios nós temos estratégias claras, explícitas, olhando um bom
pedaço de tempo para frente. Todas as observações que você falou fazem parte dessa
reflexão.
Como mencionamos, estamos ativamente atentos a possibilidades de consolidação de
mercado no setor farmacêutico. Nós temos investimentos na Ultracargo em expansão de
capacidade, especificamente no Norte e Nordeste do País, na verdade na gaveta, prontos.
Faltam, já há algum tempo, a regulamentação e aprovação pelas respectivas autoridades,
tendo em vista a necessidade de maior movimentação, especificamente de combustíveis
nessa parte do Brasil.
Então, existem não só projetos em todos os negócios, eu mencionei dois, mas em todos
os nossos negócios, que, na medida das oportunidades, do fit com a estratégia de cada
negócio e da Ultrapar, irão se materializar, ou poderiam ser considerados se as
oportunidades corretas se apresentarem.
No todo, se pensamos estrategicamente, o Ultra tem espaço nos seus negócios para
evolução, crescimento e expansão no futuro.
Lucas Brendler:
OK. Obrigado.
Régis Cardoso, Credit Suisse:
Boa tarde. Obrigado por aceitarem a pergunta. Falando um pouco sobre o mercado de
distribuição de combustíveis, acho que esse é um momento interessante deste mercado.
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Existem muitas mudanças que estão em curso. Minha pergunta é: como vocês imaginam
o negócio da Ipiranga daqui a cinco a dez anos?
E aí eu me refiro a alguns pontos: se vocês enxergam o mercado fornecedor, ou seja, de
refinadores, como um mercado que deixará de ser monopsônico, e como isso impactaria
o negócio da Ipiranga.
Outra forma também, como o mercado está mudando, se vocês enxergam, daqui cinco a
dez anos, o mercado de distribuição de combustíveis como mais intensivo em capital, em
especial para expandir a infraestrutura de distribuição. E outra forma, os preços se tornam
mais voláteis, qual impacto isso teria para margens? E, por fim, se o negócio de retail, as
lojas am/pm tendem a tomar um take maior da rentabilidade da Ipiranga.
André Pires de Oliveira Dias:
Obrigado pela pergunta, Régis. A conexão não estava boa, só vou repetir para ver se é
isso mesmo. Você teceu alguns comentários sobre potenciais mudanças do modelo de
fornecimento de combustíveis no Brasil, deixando de ser algo monopsônico e tendo uma
abertura maior, e o que isso significaria de impacto para nós.
Não temos ainda uma visão muito clara, se de fato existe, qual será o potencial modelo de
fornecimento para o futuro. Hoje, o mercado, de certa forma, já apresenta algumas nuances
de não necessariamente fornecimento monopsônico. Falamos muito durante este call,
durante esta conversa, sobre as oportunidades de importação que existiram no mercado
em 2016, e podem voltar a existir. Então, hoje já existe algum tipo de mudança em relação
a simplesmente ter um fornecedor único no País.
É muito difícil tentar especular o que isso significa, caso, de alguma forma, haja essa
mudança. Estamos preparados, estamos acompanhando potenciais mudanças que
possam vir a acontecer. É fato que o investimento em logística é de maior capital intensivo,
e em refino de ainda maior capital intensivo, mas nosso foco é realmente a parte de
distribuição e a logística associada a essa distribuição, que é onde temos nossas bases.
Nessa estrutura, nessa estratégia, continuamos acompanhando, e continuamos com o
objetivo de estarmos bastante presentes nesse setor.
Régis Cardoso:
Obrigado.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Thilo
Mannhardt para as considerações finais. Por favor, senhor Thilo, prossiga com suas últimas
considerações.
Thilo Mannhardt:
Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, o diálogo que tivemos nessa
última hora e meia. Nosso próximo encontro também servirá os meios tradicionais de
comunicação, com o André na ponta.
Como Ultrapar, continuamos à disposição de vocês, e desejamos um excelente final de
semana a todos. Muito obrigado pela vossa presença.
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Operadora:
Obrigada. A teleconferência e reunião dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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