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Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar, para discussão do Fato Relevante divulgado ontem, dia 30 de setembro de
2013. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via
Webcast, podendo ser acessado no site www.ultra.com.br/ri, onde a apresentação
também está disponível para download. Hoje conosco está presente o Sr. André
Covre, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar, junto com
executivos da Companhia.
Informamos que esse 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 desse 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 essa 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 à
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês nesse dia
tão especial para falar da nossa associação com a Extrafarma. Estão aqui comigo
para ajudar responder as perguntas ao final da apresentação algumas das pessoas
que tiveram papel-chave nessa transação.
Rodrigo Pizzinatto, que vocês conhecem, Diretor de Planejamento, M&A e Relações
com Investidores; Roberto Kutschat, Diretor de Controladoria da Ultrapar; Marcello de
Simone, que é Diretor de Tesouraria, Informática e Comunicação; e a Maristela, que
cuida do Planejamento e de Relações com Investidores.
Eu queria chamar a atenção de vocês, antes de começar, para o slide dois, onde nós
estamos destacando que a consumação da transação está sujeita à aprovação do
CADE, e posteriormente será submetida às assembleias de acionistas da Ultrapar e
da Extrafarma. Com essa introdução vamos à apresentação.
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A nossa agenda de hoje começa com o racional do nosso interesse pelo mercado
farmacêutico brasileiro. Na sequência, abordamos especificamente a Extrafarma e
alguns dos detalhes da transação.
Passando para o slide três. Já não é de hoje que vocês nos ouvem falar que olhamos
tanto oportunidades de investimento dentro dos nossos negócios atuais como também
em outros negócios que tenham alguma sinergia e/ou nos quais nós possamos ter
uma atuação diferente da existente no respectivo mercado.
Nós estudamos o assunto do varejo farmacêutico já há algum tempo, eu diria há
alguns anos. E foi no início desse ano, com a chegada do Thilo, que a formulação
estratégica que viabilizou essa transação foi desenhada.
Isso não é muito diferente do que nós vivemos há alguns anos, com a aquisição da
Ipiranga. Era um mercado diferente para nós, porém, com pontos de contato com a
Ultragaz e características que nos mostravam uma boa sintonia estratégica com a
Ultrapar.
Entre os elementos dessa sintonia estratégica nós tínhamos, primeiro, o mercado
crescente, mas ao mesmo tempo com resiliência. Segundo, crescente formalização.
Terceiro, setor em consolidação; e quarto, a possibilidade de uma estratégia de
diferenciação com maior serviço e conveniência para os clientes.
A nossa entrada no mercado de varejo farmacêutico no Brasil se dá por razões
similares, com o varejo farmacêutico tendo características comuns aos nossos
negócios atuais. O mercado crescente e resiliente, informação e consolidação, e onde
podemos ter uma atuação diferenciada focada em crescimento acelerado, oferecendo
mais conveniência e serviços ao consumidor.
O mercado farmacêutico no Brasil é um mercado muito significativo. O faturamento
total de drogarias no Brasil superou 60 bilhões em 2012, um crescimento real anual
médio de mais de 10% nos últimos anos.
No entanto, o consumo per capita no País ainda é pequeno, se comparado a outros
lugares. No Brasil, cada habitante consome na média US$ 110 por ano em
medicamentos, enquanto na Europa isso é cerca de US$260 por ano. No Japão e
Estados Unidos verificamos níveis muito maiores de consumo, em um patamar de
US$ 800 e US$ 1.000 por ano.
Portanto, há muito espaço para que o consumo de medicamentos no Brasil continue
se expandindo por muitos anos a exemplo do que já ocorreu no passado recente.
O consumo per capita ainda baixo, combinado a fatores econômicos e demográficos
do Brasil, e algumas particularidades do mercado de varejo farmacêutico nos
proporciona uma convicção de que esse mercado seguirá crescendo por muitos anos
pela frente.
O primeiro fundamento é o investimento da população brasileira, como vocês podem
ver no gráfico no canto superior direito. Atualmente, existem no Brasil cerca de 20
milhões de habitantes com mais de 60 anos, ou cerca de 10% da população.
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Segundo estimativas do IBGE, esse contingente atingirá 40 milhões de pessoas em
2030, representando um crescimento médio de 4% ao ano. A população acima de 60
anos é a que mais consome medicamentos.
Hoje, apesar de representarem somente 10% da população, eles consomem mais da
metade do total de medicamentos no País. Ou seja, esse fenômeno do
envelhecimento da população faz com que o mercado de medicamentos siga
crescendo de maneira resiliente por muitos anos, independente do crescimento
econômico.
O segundo fator que contribui para o crescimento do mercado é o aumento da renda
da população. Essa, sim, no longo prazo, ligada ao desenvolvimento da economia.
Isso ocorre porque o aumento da renda amplia, entre outras coisas, o dispêndio com
cuidados pessoais e saúde.
Como mostra o gráfico no canto inferior esquerdo, em 2003 a população das classes
A, B e C, maiores consumidores de medicamentos no país, era composta por cerca de
80 milhões de habitantes. A expectativa é que essas classes totalizem mais de 140
milhões de habitantes em 2014.
Isso possibilita maior acesso a planos de saúde. Por exemplo, a expectativa é que a
população com plano de saúde salte de 32 milhões de pessoas em 2003 para 54
milhões em 2014. Esse fator contribui para o maior consumo de medicamentos,
naturalmente.
A evolução de renda também influencia positivamente o consumo de produtos de
higiene e beleza, e, além disso, cresce pelo deslocamento dos canais tradicionais para
as farmácias, por conta da maior conveniência.
O terceiro fator que nós destacamos aqui é a venda de medicamento genérico, que
apresentou crescimento médio de mais de 30% ao ano nos últimos oito anos, como
podemos ver no gráfico inferior à direita do slide três. A venda de genéricos amplia o
acesso da população a medicamentos, uma vez que eles são mais baratos que os
seus equivalentes de marca.
Passando agora para o slide número quatro, onde temos mais alguns aspectos
positivos do mercado farmacêutico, de varejo farmacêutico, além do crescimento. Ao
longo dos últimos anos, nós observamos diversas evoluções relacionadas à
formalização no setor e consequentes investimentos, que contribuíram para melhoria
do mercado, em especial para as redes de drogaria.
Destaco aqui duas medidas na legislação fiscal: primeiro, tivemos a substituição
tributária em 2008, através da qual os tributos passaram a ser recolhidos no produtor,
reduzindo assim o espaço para a evasão fiscal. Traçando um paralelo com a Ipiranga,
onde vimos os efeitos da substituição tributária na gasolina e no diesel, esse é o tipo
de medida que traz benefícios significativos ao setor.
Outra medida também relevante foi a adoção da nota fiscal eletrônica em 2009,
contribuindo para a maior formalização e redução da evasão fiscal.
Com esse ambiente institucional mais fortalecido, as redes de farmácia passaram a
investir mais na abertura de novas lojas. E as lojas de rede têm em geral sortimentos,
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conveniência e serviços mais atraentes para os consumidores, portanto um diferencial
em relação a drogarias independentes.
Em outras palavras, nós temos, no mercado, pontos de venda crescentes nas redes
de farmácia e de melhor qualidade, produzindo benefícios aos consumidores, e ao
mercado como um todo.
Em relação a esse processo que está andamento, nós teremos a partir de 2014 a
exigência do teste de bioequivalência para os produtos similares, produtos que
possuem maior participação nas vendas por farmácias independentes ou pequenas
redes. Isso deve contribuir para maiores vendas de genéricos, que são produtos
típicos de farmácia de rede.
Apesar do recente processo de formalização e dos crescentes investimentos das
redes, o mercado de varejo farmacêutico ainda é altamente fragmentado, como se
pode ver no lado direito do slide quatro. Apesar da participação das cinco maiores
redes ter evoluído de 16% do mercado em 2005 para 29% do mercado em 2012, esse
patamar é bem inferior ao de outros países.
Nos Estados Unidos, as cinco maiores redes representam mais do que o dobro do
Brasil, ao passo que em alguns países emergentes como o México e Chile
apresentam patamares próximos de 75%.
Falamos das perspectivas de crescimento, formalização e consolidação do mercado
farmacêutico, todas elas muito positivas e muito alinhadas ao tipo de negócio que nós
temos na Ultrapar e desejamos ter. Vamos falar um pouco agora da Extrafarma, uma
das líderes na região Norte e Nordeste.
Com faturamento estimado para 2013 na casa de R$1,1 bilhão, a Extrafarma é uma
das dez maiores redes de drogarias no país, tanto em faturamento quanto em número
de lojas. Essa é a posição divulgada pela Abrafarma, a associação das principais
redes de drogarias do Brasil, da qual a Extrafarma faz parte.
Extrafarma possui uma forte escala regional, suas 186 lojas encontram-se distribuídas
em cinco estados do Norte e Nordeste. Como mostra o mapa, cerca de metade das
farmácias está no estado do Pará, onde a Extrafarma iniciou suas atividades há 50
anos, e onde está localizada a sede da companhia, em Belém; aliás, onde estamos
todos nós nesse momento.
As demais farmácias são basicamente distribuídas nos estados do Ceará e Maranhão,
porém, a Extrafarma tem se expandido também para outros estados vizinhos.
O Norte e o Nordeste são regiões que têm apresentado as maiores taxas
crescimento do mercado, e possuem maior potencial de crescimento de consumo
medicamentos no Brasil. Nos dois últimos anos, o mercado de medicamentos
região apresentou crescimento médio acima do crescimento das demais regiões
Brasil, da ordem de 5 p.p.

de
de
na
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Passando agora para o slide seis, no qual eu gostaria de falar um pouco do
alinhamento da filosofia de negócios e gestão entre Extrafarma e Ultrapar.
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Desde que nós iniciamos as análises da Extrafarma, e conforme essas análises foram
se aprofundando, nós percebemos diversas semelhanças entre as duas companhias.
Ambas compartilham valores e visão de negócios comuns em vários aspectos
relevantes, começando por algo que é crucial para nós, que é a governança
corporativa.
Na Extrafarma já existe hoje uma clara separação entre propriedade e gestão do
negócio, definida, inclusive, através de acordo de acionistas e um conselho de
administração com membros independentes.
Outra evidência da qualidade da sua gestão e da qualidade de seus controles são
demonstrações financeiras auditadas por uma das quatro grandes auditorias, e
equipes de campo suportadas por ferramentas de inteligência de informação efetiva.
Por exemplo, a equipe comercial é toda equipada com tablets, através dos quais eles
podem acessar todas as informações de cada loja durante as suas visitas.
Além do alinhamento de visão e valores, a equipe da Extrafarma é composta por
profissionais experientes e reputados, com os quais contaremos para dar continuidade
à gestão do negócio e implementar o nosso plano de expansão acelerado. Neste
grupo gestor está incluído o principal executivo da Extrafarma, o Paulo Lazera, que é
também um dos acionistas e filho do fundador da Companhia.
Outro foco de convergência é que, assim como as demais empresas da Ultrapar, a
Extrafarma destaca-se pela qualidade. A qualidade de suas lojas e de seus serviços
com o foco no consumidor.
Acho que nada é melhor do que uma imagem para tangibilizar o que estamos dizendo,
e para isso incluímos nesse slide algumas fotos. Caso tenha a chance de visitar as
regiões onde a atuação da Extrafarma ocorre, vocês verão que todas as lojas
possuem uma imagem exterior padronizada, conforme a foto central desse slide.
Já a parte interna é arejada, com uma ambientação ampla e organizada. E
adicionalmente, o sortimento de produtos e serviços da loja é adaptado às
necessidades e desejos dos clientes e sua área de influência.
Combinando os fundamentos positivos do mercado que eu mencionei anteriormente
com essas características da Extrafarma, fica clara a nossa motivação para que ela se
torne o quinto negócio do Ultra, sendo o nosso terceiro negócio de distribuição de
varejo especializado, junto com a Ultragaz e a Ipiranga, que distribuem um produto
especializado, petróleo.
Eu queria ressaltar aqui a vocês, é muito fácil olhar para a Ultragaz e para a Ipiranga e
considerá-las empresas de petróleo. Já faz muitos anos que nós passamos a
gerenciar esses negócios com um foco no consumidor, e não na fonte de produtos.
Portanto, a forma correta, a forma como nós olhamos a Ultragaz e a Ipiranga é como
negócios de varejo especializado, e, portanto, nessa ótica, a Extrafarma está
profundamente alinhada com os negócios que nós temos.
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Passando agora para o slide sete, no qual abordamos a forma da combinação Ultrapar
e Extrafarma, como ela resulta em um potencial de crescimento e geração de valor
que excedem o potencial das duas companhias individualmente.
De um lado, a Extrafarma traz uma escala inicial significativa, uma excelente rede
como ponto de partida, conhecimento e experiência específica do setor através de sua
reputada equipe de gestão, e uma cultura de governança corporativa reconhecida.
A combinação com a Ultrapar permitirá à Extrafarma uma maior capacidade de
investimentos. Como vocês sabem, nós temos uma sólida posição financeira, uma
dívida líquida de apenas 1.3x EBITDA, e um investment grade pelas principais
empresas de rating, com acesso a capital a custos atrativos.
Além disso, desde a operação do novo mercado em 2011, o mercado de capitais
voltou a ser um viabilizador importante de investimentos, como é inclusive o caso
dessa operação, que é realizada através de uma troca de ações.
A combinação também proporciona à Extrafarma acesso aos mais de 10 mil pontos de
venda do Ultra, compostos pelos postos Ipiranga e pelas revendas Ultragaz para a
abertura de novas drogarias.
Além de acelerar o potencial de crescimento desses negócios, a eventual abertura de
drogarias em postos de revenda acelera a maturação das lojas, pela existência de
público cativo desses pontos de venda.
Da mesma forma, as drogarias e pontos de venda Ultra potencializam o seu volume,
ao aumentar a conveniência e serviços oferecidos aos clientes, consequentemente,
aumentando o tráfego de pessoas nesses estabelecimentos e valorizando seu
posicionamento de mercado, focado em conveniência e serviço ao consumidor.
Assim como fizemos nas demais transações realizadas nos últimos anos, nós temos a
intenção de implementar na Extrafarma nossos mecanismos reconhecidos de
governança, incentivos e alinhamentos de interesses como ferramentas adicionais
para geração de valor. Tais mecanismos contribuem para a implementação acelerada
de aquisições, e permitem uma integração eficiente das operações.
A Ultrapar possui também experiência em expansão acelerada de seus diferentes
negócios em grande escala. Nós temos nos últimos anos, por exemplo, aberto entre
400 e 500 postos Ipiranga, cerca de 300 a 400 revendas Ultragaz, 200 lojas AM/PM,
só para citar alguns exemplos.
Através dessa combinação nós temos, portanto, a perspectiva de um crescimento
muito mais acelerado da Extrafarma, e com modelos de atuação que sejam cada vez
mais atraentes para os seus consumidores.
Com a implementação dessa visão de crescimento orgânico, viabilizada pela
associação, nós temos a expectativa de levar a Extrafarma em cinco anos ao porte
atual de EBITDA da Ultragaz, ou seja, ordem de grandeza, R$ 300 milhões.
Esse crescimento deverá se acelerar à medida que vamos aumentando o ritmo de
abertura de lojas, que deverá requerer nesse período de cinco anos,
aproximadamente R$ 500 milhões de investimentos.
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Passando agora para o slide oito, onde nós temos alguns dos detalhes da operação.
O valor da transação totaliza R$ 1,006 bilhão de enterprise value, que é compreendido
pela emissão de até 16 milhões de ações da Ultrapar, e pela assunção de R$ 106
milhões de dívida líquida.
Esses valores estão sujeitos aos ajustes usuais de capital de giro e dívida no
fechamento e ajustes de potenciais contingências cujo fato gerador seja anterior ao
fechamento.
Eu queria gastar um momento para esclarecer alguns dos números relacionados ao
preço dessa associação. Nós estimamos, junto com a Extrafarma, que ela terá um
EBITDA de R$ 77 milhões para este ano de 2013, o que significa um múltiplo
EV/EBITDA de 13x.
O múltiplo atual da Ultrapar no EBITDA de 2013 é 12x. Portanto, em particular,
considerando que se trata de uma troca de ações, nós estamos falando de valores
equivalentes tanto para o múltiplo de Ultrapar, quanto para o múltiplo de Extrafarma.
Se olharmos para as empresas listadas no mercado, nós temos duas. A BR Pharma e
a Raia Drogasil. Começando pela BR Pharma, eu queria primeiro destacar que para
os que estão utilizando os dados da Bloomberg, há um erro nos dados que lá estão.
Não consta do cálculo da Bloomberg uma conta que se chama contas a pagar por
aquisição de investimentos, que a própria BR Pharma considera financiamento,
empréstimo, em outras palavras.
Se nós fizermos essa correção, a BR Pharma está negociada nesse momento a 11x o
EBITDA de 2013. Alguns de vocês devem ter acompanhado que por questões
específicas da companhia, a sua ação teve uma queda nos últimos tempos.
Para tirar esse fator com tanta força, pegamos a média de seis meses, a BR Pharma
esteve negociada a 13x o EBITDA de 2013. Portanto, a nossa transação com a
Extrafarma é em linha com o múltiplo da BR Pharma recente.
Olhando para a Raia Drogasil, o múltiplo atual é 15,2x o EBITDA de 2013. A média de
seis meses é muito próxima, 15,5x, o que significa que a nossa transação com a
Extrafarma ocorre a um desconto de 15% em relação à Raia Drogasil.
Agora, isso é o hoje ou é o passado. A nossa inspiração nessa transação é de fazer
um crescimento muito mais acelerado para a Extrafarma.
Se nós olharmos um período inicial de implementação desse crescimento mais
acelerado, um horizonte de cinco anos, e considerando a expectativa de
aproximadamente R$ 300 milhões de EBITDA que eu acabei de mencionar, e o
investimento necessário de R$ 500 milhões para chegar lá, o múltiplo é da ordem de
5x EBITDA, o que é similar às transações de distribuição que fizemos nos últimos
anos, considerando o múltiplo pós-implementação do plano de negócios da transação.
Como eu mencionei, a transação se dará por uma incorporação de ações, estrutura
essa que permite que os atuais acionistas da Extrafarma tornem-se acionistas de
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longo prazo da Ultrapar, proporcionando maior alinhamento de interesses. Essa
estrutura também evidencia a convicção dos acionistas da Extrafarma sobre o
potencial do setor farmacêutico no Brasil, e sobre o projeto que desenvolveremos em
conjunto.
As ações da Ultrapar, fruto da incorporação, terão um lock up faseado, sendo
aproximadamente 1/3, 33,5% liberados imediatamente após o fechamento, cinco
tranches anuais de 8,3%, e os 25% restantes no sexto ano, após o fechamento da
operação.
Como mecanismo para os ajustes de capital de giro, endividamento líquido e/ou
contingências, ficou estabelecido que esses últimos 25% das ações serão entregues
sob a forma de bônus e subscrição e poderão ser reduzidos na hipótese de ocorrência
dos fatores de ajustes.
Como eu já mencionei anteriormente e enfatizo, o Paulo Lazera permanecerá no
comando da Empresa e integrará a diretoria da Ultrapar como diretor superintendente
do nosso quinto negócio.
Nossa expectativa é de concluir a operação durante o 1T14, lembrando mais uma vez
que ela está sujeita à aprovação do CADE, e uma vez ocorrida, será submetida às
assembleias da Extrafarma e da Ultrapar.
No momento oportuno, portanto, os acionistas da Ultrapar serão convocados para
votar nessa Assembleia, e esperamos poder contar com o interesse e o suporte de
vocês.
Passando agora para o último slide, em função dos fundamentos da Ultrapar e da
estratégia que temos desenvolvido ao longo dos últimos anos, nós pudemos abrir a
nossa visão para novos e atraentes negócios. Foi assim no caso da Ipiranga, e é
assim no caso da Extrafarma.
A Extrafarma possui uma forte sintonia com os nossos negócios, e nós já analisamos
muitas oportunidades para firmar um negócio como esse. É muito difícil. Não é fácil
encontrar uma empresa em um mercado com essa atratividade.
Provavelmente, quem nos conhece há algum tempo já leu os bullets do quadrante
superior em alguma apresentação nossa, uma vez que essa é a forma como nós nos
descrevemos.
Esses atributos também se aplicam à Extrafarma, assim como a Ipiranga, Ultragaz,
Oxiteno e a Ultracargo, a Extrafarma possui posição de destaque entre os mercados,
marca forte, com amplo reconhecimento no Norte e Nordeste do País, inovação
constante de produtos e serviços – por exemplo, o Clube Extra foi primeiro programa
de relacionamento de farmácias no Norte e Nordeste.Quatro, escala operacional
robusta, e quinto, resiliência e crescimento alavancado no crescimento da economia
brasileira. As características dos negócios são reforçadas por atributos de governança
corporativa e gestão tanto da Ultrapar quanto da Extrafarma, que abordei há pouco na
apresentação.
As características dos nossos negócios e os atributos de governança e gestão
permitiram, até agora, um histórico de crescimento e criação de valor diferenciado.
8

Transcrição de Teleconferência
Fato Relevante
Ultrapar (UGPA3 BZ)
01 de Outubro de 2013

Como vocês sabem, chegamos no2T13 à marca de sete anos, ou 28 trimestres
consecutivos de crescimento de EBITDA, marca alcançada através do planejamento e
execução consistentes da nossa estratégia.
Além disso, desde a abertura de capital, em 1999, apresentamos, em média,
crescimento de 21% no EBITDA e 25% no lucro líquido, o que, não por acaso, resultou
em um retorno da ação média de 24% ao ano, incluindo o reinvestimento de
dividendos.
Nós acreditamos, e estamos trabalhando para que possamos repetir este desempenho
no futuro, agora contando, também, com essa nova frente de criação de valor.
Finalizamos aqui o que tínhamos preparado para vocês hoje. Agradeço a atenção, e
estamos à disposição para responder suas perguntas.
Paula Kovarsky, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Eu quero começar com duas perguntas, ainda que a lista seja longa.
A primeira delas, André, nós fizemos uma conta rápida, mas se imaginarmos que esse
business cresce 10% ao ano, então esses R$ 77 milhões de EBITDA poderiam se
tornar algo parecido com R$ 100 milhões em cinco anos.
Então, você estaria fazendo um primeiro movimento, um primeiro entry de R$ 1 bilhão
para um EBITDA de R$ 100 milhões em cinco anos, e a indicação de vocês é que o
investimento adicional de R$ 500 milhões geraria o dobro do EBITDA, somando os R$
300 milhões que vocês estão indicando como perspectiva em um horizonte de cinco
anos.
A pergunta que ficou na nossa cabeça, e não estou nem discutindo múltiplos, mas
acho que R$ 1 bilhão sempre é um ticket alto, então, por que pagar R$ 1 bilhão para
esse primeiro movimento de entrada, quando aparentemente ou eventualmente um
investimento built from scratch poderia ter um retorno significativamente mais alto? Só
para entender o movimento, a dinâmica, como vocês percebem este crescimento e por
que este primeiro movimento. Essa seria a primeira pergunta.
A segunda pergunta, eu queria explorar com vocês, está claro o movimento de ser
uma quinta linha de negócio, mas queria conversar sobre como isso influencia o
business da Ipiranga em particular.
Uma coisa que já aprendemos é que esse setor de drug stores é um setor que quando
você acelera crescimento, via de regra reduz margem, porque você tem uma despesa
fixa inicial relevante e um ramp up não tão rápido das lojas.
Eu queria entender se, por exemplo, dentro dessa proposta, poderíamos pensar em
uma estrutura diferente de aluguel dentro do posto, que tipo de share facilities vocês
estão pensando? É meio de pagamentos? É entrar no programa de vantagens da
Ipiranga? O que é a cabeça de vocês de integração e sinergia com o business de
distribuição de combustíveis daqui para frente?

André Covre:
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Paula, obrigado pelas perguntas e pela presença. Quanto à primeira pergunta, não
tem uma parte sem a outra. Em outras palavras, não tem um crescimento acelerado
de farmácias conosco separados, e também não tem um crescimento acelerado de
farmácias da Extrafarma separada.
O que eu procurei trazer na apresentação é que há grande complementaridade entre
as companhias. A Extrafarma se beneficia com a nossa capacidade de investimento,
os pontos, a governança, a experiência em roll-out muito significativa. Nós nos
beneficiamos por ter, de fato, uma empresa que é uma das líderes do setor, que vem
com gestão, com marcas, com profissionais reputados, com um negócio que está em
andamento.
Nós poderíamos começar isso do zero, já que temos os postos, temos as revendas e
vamos contratar profissionais. Eu não diria que isso é impossível, mas acho que você
vai simpatizar comigo que o grau de risco para um início orgânico desta natureza é
muito maior.
Segundo, essa lógica que você descreveu, de quanto se ganha por uma aquisição e
quanto se ganha por uma expansão, ela se aplica igualmente para todas as aquisições
de distribuição que fizemos.
Talvez a conta seja um pouco diferente, podemos falar a respeito dela off-line, mas ela
teria se aplicado à aquisição da Ipiranga lá atrás, teria se aplicado à aquisição da
Texaco, teria se aplicado à aquisição da Shell Gás pela Ultragaz há alguns anos.
O importante para nós é que a combinação de Extrafarma e Ultra é o que permite isso.
Independentemente, na nossa visão, nenhuma das duas empresas chegaria lá, ou
teria um risco muito significativo de não chegar lá.
Com relação ao modelo de trabalho junto à Ipiranga, e destaco que não é só junto à
Ipiranga, mas junto à Ultragaz também, porque as duas companhias têm estratégias
muito parecidas, aplicadas de forma diferente: na Ipiranga, a linha de conveniência e
serviços de manifesta com a presença de várias coisas no posto, como am/pm, JetOil
etc.; e na Ultragaz isso tende a se materializar através de conveniência na entrega e
na forma de pagamento. Por exemplo, nós entregamos botijão em qualquer lugar do
Brasil em que operamos em menos de 30 minutos.
Aqui é um bom exemplo do potencial de sinergia que tem com o negócio de drogarias.
Eu, pelo menos, na minha vida pessoal, nunca consegui ter um remédio entregue em
30 minutos. Talvez isso seja um diferencial que nós criaremos.
Nós temos plano de fidelidade para utilizar nas três companhias, temos cartão de
crédito para utilizar nas três companhias, temos uma infinidade, portanto, de situações
de cross-selling que podem ajudar na conveniência e em serviços melhores para os
clientes.
É isso que pretendemos fazer perante o consumidor, além de ter lojas em postos e
lojas em revendas por si já criando maior conveniência, já que são pontos de tráfego.
Paula Kovarsky:
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OK. Só fazendo um follow-up da primeira questão e um da segunda: está claro, André,
que a conta a se fazer, e acho que você tem toda razão ao lembrar que o track record
é esse mesmo, que já tivemos essa discussão em outras aquisições, que no final do
dia você pensará nessa conta de maneira consolidada.
O que estávamos querendo entender, talvez, é como funcionou o processo, como
funcionou a cabeça de vocês para fazer o movimento desta forma. Eu só queria ter
certeza que entendi direito, tem um componente de redução de risco relevante neste
movimento, da forma como ele foi feito?
André Covre:
Não quero mencionar nomes específicos, mas algumas experiências no Brasil de fazer
startups que tinham grandes ambições não foram muito bem. Nós temos ciência do
que sabemos e do que não sabemos. Estamos procurando suprir o que não sabemos.
Paula Kovarsky:
OK. É isso mesmo que queríamos entender.
Outra pergunta, nós havíamos ficado mais confusos com que tipo de sinergia poderia
ter com a Ultragaz. Não parecia fazer sentido imaginar que vocês fariam farmácia em
posto de distribuição de GLP. Está clara essa ideia de você eventualmente se utilizar
de delivery. Vocês estão imaginando, realmente, que os produtos de farmácia podem
fazer parte do conceito de distribuição da Ultra. É isso mesmo?
André Covre:
É isso mesmo. Tenha em mente também, Paula, que as revendas para as cidades de
São Paulo e Rio de Janeiro, que é a maioria das cidades em que as pessoas que
estão na linha aqui moram, os postos Ipiranga são muito mais visíveis e óbvios, mas a
importância das revendas da Ultragaz no interior do Brasil, no Nordeste em particular,
é muito grande. É aí que elas terão um poder muito grande de penetração no
mercado.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Bom dia. Eu gostaria de contextualizar um pouco mais essa aquisição da Extrafarma
pela Ultrapar do ponto de vista um pouco mais estratégico. Quando olhamos a
Ultrapar entrando no segmento de farmácias, está certo que a Ipiranga tem, em
números absolutos, mais postos do que farmácias da Extrafarma no Nordeste, mas
ainda é uma concentração pequena quando olhamos as regiões Sul e Sudeste.
Como essa expansão se daria? Ela se concentraria mais na região Nordeste, ou ela
viria trazendo farmácias em direção ao Sudeste do país? Ou você tentaria colocar
postos com as farmácias nessas regiões em que vocês têm mais interesse nos últimos
anos, o CONEN?
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Continuando nessa linha estratégica, recentemente, mais precisamente em março de
2013, vocês assinaram um acordo de prestação de serviços com a Panvel, que
inclusive já foi apreciado pelo CADE. Aí cabe a pergunta: existe alguma sinergia ainda
que vocês tenham em mente agora com a aquisição da Extrafarma em relação à
Panvel?
Também, tentar entender um pouco como performam aquelas restrições que vocês
têm de acordo de não concorrência com a Dimed em relação a essa aquisição da
Extrafarma do ponto de vista mais regional e de desenvolvimento dos negócios.
Obrigado.
André Covre:
Obrigado pelas perguntas, Lucas. Sobre o contexto estratégico desta associação,
primeiro de tudo, vamos esclarecer que uma das motivações fundamentais para nossa
entrada neste negócio é que é um excelente mercado. Como eu falei, é um mercado
grande, que cresce de forma acelerada, com uma dinâmica positiva de formalização e
de consolidação.
Dentro desta atratividade de mercado, os postos Ipiranga e as revendas Ultragaz são
um dos ativos que podemos alavancar para ter um papel relevante. É natural que
comecemos pelas regiões onde a Extrafarma está localizada; em outras palavras, no
Norte e Nordeste. A Ipiranga está investindo muito nessas regiões, e continuará
investindo, pela sua própria lógica, e especialmente no Nordeste, a Ultragaz já tem
uma penetração bastante grande.
Além disso, ao longo do tempo, temos a capacitação e a ambição de nos tornarmos
uma das líderes do setor, portanto, transcendendo essa geografia inicial que
mencionei.
Com relação à Dimed, que opera com a marca Panvel no Sul do País, nos estados do
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós temos dois entendimentos com eles,
e um é que eles abram farmácias em nossos postos lá. Aqui, nada muda, business as
usual, eles continuarão seguindo o plano que concordamos.
O acordo de consultoria perde o sentido a partir de agora, e, portanto, deixa de ter
qualquer relevância e provavelmente será retrabalhado, rescindido. Ainda
trabalharemos isso com a Dimed.
O importante é que, com a Panvel, temos uma estabilidade de relação para que eles
continuem colocando as farmácias Panvel no Sul do País.
Lucas Brendler:
OK. Fazendo um follow-on, o meu interesse é se agora, com a aquisição da
Extrafarma, o Ultra tem um ativo que seria equivalente ao ativo da Dimed. Poderíamos
considerar um prosseguimento, uma evolução desse processo, fazendo um grande
player nacional de farmácias, evoluindo Extrafarma com Dimed? Além disso, se vocês
pensam em usar esses agentes como agentes consolidadores em novas aquisições
daqui para frente.
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E terminando, se vocês me permitem a última pergunta, o quanto essa aquisição
poderia agregar de EBITDA/m³ no negócio da Ipiranga e da Ultragaz?
André Covre:
Eventuais oportunidades de associações, transações futuras no setor serão uma parte
integral da estratégia. Portanto, serão estudadas e discutidas à medida que estiverem
disponíveis.
Com relação a uma das suas perguntas de equipe de gestão, a Extrafarma passa a
ser a equipe de gestão do negócio farmacêutico do Ultra. Portanto, faremos juntos os
movimentos que forem atraentes para Extrafarma e para Ultra. Extrafarma e Ultra se
tornam uma coisa só, a partir de agora.
Por fim, a questão de o quanto uma farmácia adiciona para o m³ da Ipiranga, ou a
tonelada para a Ultragaz, aqui a resposta provavelmente você já me ouviu dizer que
na estratégia da Ipiranga – e isso vale para a Ultragaz também – não é um aspecto
individualmente que tem relevância.
Em outras palavras, não é o fato de ter am/pm ou JetOil em um posto que adiciona
certo número de R$/m³, mas a combinação desses fatores, e é muito difícil medir a
contribuição individual de cada um.
Aqui vale a mesma coisa para drogarias. Sabemos que elas adicionam tráfego no
posto, sabemos que adicionam posicionamento de mercado, mas é muito difícil medir
exatamente quantos R$/m³ elas adicionam.
Lucas Brendler:
Obrigado pelas respostas e parabéns pela aquisição.
Auro Rozenbaum, Bradesco:
Bom dia. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem dar um
pouco mais de cor sobre o papel dos pontos de varejo da Ultrapar dentro da expansão
da Extrafarma. Se vocês imaginam, especialmente nos postos, drogarias completas,
ou se serão mais segmentados em linhas específicas de produtos. Essa é a primeira
pergunta então, do papel dos pontos de varejo da Ultrapar dentro da expansão.
A segunda pergunta, André, se você pudesse voltar um pouco a um assunto que você
tocou na sua exposição, quanto ao crescimento de EBITDA. Pelo que eu entendi, você
falou que poderia dar um equivalente de 5x. Se você pudesse dar um pouco de cor
nisso, voltar um pouco, eu agradeceria.
André Covre:
Começando pelo último, só para ter os números claros, a Extrafarma estima ter um
EBITDA de R$ 77 milhões neste ano, ela está em um ritmo de abertura de lojas da
ordem de grandeza de 40 lojas por ano, a caminho de 50 lojas por ano.
Nós temos o potencial de crescimento de mercado que mencionei, potencial de
formalização de mercado, nossa disponibilidade de capital, disponibilidade de pontos,
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e as nossas experiências em roll-outs muito significativos, temos condição de ter um
crescimento de lojas que seja no mínimo equivalente ao dos líderes do assunto no
mercado.
É com esse pensamento que imaginamos que, em cinco anos, a companhia possa
estar com um EBITDA similar ao que a Ultragaz tem hoje, em outras palavras, falando
em ordem de grandeza, R$ 300 milhões de EBITDA anual. Para fazer este
crescimento, imaginamos um investimento da ordem de grandeza de R$ 500 milhões.
Portanto, se eu pego o enterprise value da transação, que é R$ 1 bilhão, mais R$ 500
milhões, é R$ 1,5 bilhão, dividido por R$ 300 milhões de EBITDA, chegamos ao
múltiplo de 5x que eu mencionei.
Sua segunda pergunta, Auro, se eu bem entendi é a respeito do formato das drogarias
e sua integração com os postos Ipiranga e as revendas Ultragaz, não?
Auro Rozenbaum:
Exatamente, e a importância delas dentro dessa expansão planejada.
André Covre:
As expansões da Ultragaz e da Ipiranga são decisões da estratégia de cada um
desses negócios. Elas não são, e não serão determinadas pela expansão de
farmácias.
A expansão das farmácias terá sempre a ótica da atratividade do formato de loja para
aquele micromercado. Em outras palavras, os formatos de drogarias vão variar dentro
dos postos Ipiranga. Haverá postos com uma drogaria grande, com certo tipo de
sortimento, e haverá lugares onde provavelmente será uma drogaria menor, com mais
genéricos, somente HPCs de muita conveniência, enquanto outras lojas podem ter um
sortimento mais completo.
A grande sabedoria, na nossa visão, é saber qual é o sortimento que aquela região de
consumo tem interesse, e é uma das coisas que a Extrafarma sabe fazer muito bem,
até voltando ao ponto da pergunta da Paula. Uma das coisas que a Extrafarma traz é
essa experiência de gestão para o micromercado. Em outras palavras, vai variar, acho
que é a melhor resposta, de acordo com o que o consumidor quer.
Nós teremos tempo para apenas mais uma pergunta, infelizmente, porque às 10h – e
são 10h – nós temos o conference call em inglês e uma série de eventos na
sequência. Lamento, nós vamos pegar uma última pergunta, e eu sei que tem várias
pessoas na fila. Procuraremos atendê-los ao longo do dia, eu, o Rodrigo e a Maristela.
Mandem-nos e-mails, tentaremos falar com vocês durante o dia. Vamos para a última.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Eu tinha várias pequenas perguntas, mas vou perguntar mais no call em inglês. Só
para deixar duas rápidas, só para entendermos um pouco do conceito mais histórico: a
Extrafarma chegou a fazer alguma aquisição no passado? Eles têm alguma coisa
dessa expertise, ou isso vem mais do lado do Grupo Ultra? Essa é a primeira.
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A segunda parte, quando vocês falam dos R$ 500 milhões de investimento e o
crescimento para R$ 300 milhões, eu só queria entender, isso é um número que já
leva em consideração uma expansão para fora das regiões Norte e Nordeste,
provavelmente outros centros de distribuição, ou isso é um plano só realmente para
localidades?
André Covre:
Gattass, a Extrafarma não tem experiência relevante em aquisições, eles têm
experiência relevante em roll-outs orgânicos, como mencionei. O lado de aquisições é
uma das coisas que o Ultra traz.
Com relação à expansão das lojas, os R$ 500 milhões de investimentos, como
estamos falando de um período de cinco anos, naturalmente, eu mencionei, a nossa
expectativa é, em um período como este, já estar entre as líderes do setor. Não estou
colocando que seremos a líder, pelo contrário, estaremos entre as líderes do setor, o
que provavelmente passa por uma presença que transcende a região Norte-Nordeste.
Gustavo Gattass:
OK. Obrigado.
André Covre:
Muito obrigado pela presença de todos. Lamento que não possamos endereçar no call
em português todas as perguntas. Para os que tiverem a oportunidade, convido-os
para estarem no call em inglês, na sequência, e depois estamos disponíveis na
sequência para conversar com vocês.
Muito obrigado. O dia aqui é muito cheio. Voltamos a nos falar.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas
agora.
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