Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T19
Ultrapar (UGPA3 BZ)
16 de maio de 2019

Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao 1T19. O evento também está sendo
transmitido simultaneamente pela Internet, via Webcast, podendo ser acessado no site
ri.ultra.com.br e pela plataforma do MZiQ. Hoje quem irá conduzir essa teleconferência
será o Sr. André Pires, 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 seu encerramento por um período de 7 dias.
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 Pires, que dará início a
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires:
Bom dia a todos. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para discutirmos o
desempenho da Ultrapar no 1T19 e também trazer nossas perspectivas e prioridades para
os próximos trimestres.
Estão aqui comigo os diretores dos nossos negócios e a equipe de Relações com
Investidores.
Antes de começar, gostaria de chamar a atenção para o slide dois, onde estão destacados
os critérios adotados na preparação das informações divulgadas, em especial uma
mudança que valerá a partir de 2019.
Começando no 1T19, passamos a adotar prospectivamente os critérios do IFRS 16, que
rege sobre a contabilização de arrendamentos e traz alguns impactos às nossas
demonstrações financeiras.
Além do IFRS 16 e, com o intuito de proporcionar maior transparência sobre as despesas
e melhor comparabilidade com empresas pares, nós segregamos o segmento corporativo
dos negócios. O destaque deste novo segmento gerencial engloba as despesas referentes
à estrutura da holding da Ultrapar. As duas alterações estão descritas em detalhe no nosso
earnings release, junto às tabelas comparativas.
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Para fins de comparabilidade das informações apresentadas ao longo dessa apresentação,
tendo em vista que essas alterações, como já falei, foram feitas prospectivamente, ou seja,
sem alteração do passado, as discussões de resultado serão mantidas no critério anterior
já conhecido por todos.
Passando agora para o slide número três. Falando da economia de maneira geral, ao longo
desse 1T, o ritmo de crescimento da economia foi gradualmente mostrando sinais de
desaceleração, com reflexo na redução das expectativas do PIB para o ano e desempenho
mais fraco do segmento industrial. Na tabela do canto superior direito do slide, vemos
alguns indicadores de mercado relacionados aos nossos setores de atuação.
Dados da Abrafarma mostram aumento expressivo da competição no varejo farmacêutico,
com forte expansão das redes associadas nos últimos trimestres em todas as regiões do
Brasil.
Já no setor de distribuição de GLP, podemos observar uma redução do consumo nacional
nos últimos trimestres.
Dentre os nossos setores de atuação, o único que seguiu em crescimento foi a distribuição
de combustíveis, com recuperação no volume vendido nos últimos trimestres.
Especificamente no 1T19, os volumes de diesel e ciclo Otto do mercado cresceram 2% e
3%, respectivamente.
Passando para os resultados da Ultrapar no trimestre, o EBITDA foi de R$782 milhões
após as mudanças do IFRS 16. O EBITDA ajustado desconsiderando este impacto foi de
R$698 milhões, um crescimento de 37% sobre o valor reportado no 1T18. Em bases
comparáveis, ajustando pelo break-up fee da Liquigás pago ano passado, houve uma
redução de 12% no EBITDA em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Nós vamos
entrar em mais detalhes em cada um de nossos negócios ao longo da apresentação.
O lucro líquido foi de R$251 milhões, contra R$73 milhões reportado no 1T18, que foi
afetado, também, pela multa da Liquigás. O fluxo de caixa gerado pelas atividades
operacionais foi de R$462 milhões no trimestre, bastante superior ao 1T18.
Passando agora para o desempenho da Ipiranga, no slide número quatro. Mantendo a
trajetória de crescimento observada nos últimos meses de 2018, o volume vendido no 1T19
atingiu 5,6 milhões de m³, um incremento de 2% em relação ao 1T18, com crescimento de
3,2% no ciclo Otto, um pouco acima do mercado, e de 2% no diesel, em linha com o
crescimento do mercado.
Encerramos o 1T19 com uma rede composta por 7.218 postos, o que implica uma adição
líquida de 138 unidades em relação ao 1T18, e estável se comparado ao 4T18. Além da
rede de postos, seguimos nossa estratégia baseada na diferenciação e inovação, incluindo
a expansão da nossa rede de franquias.
O aplicativo Abastece Aí continua ganhando tração, atingindo 7,7 milhões de transações
realizadas no 1T19 e adição de aproximadamente 700.000 novos clientes neste trimestre,
totalizando 2,2 milhões de CPFs cadastrados com pelo menos 1 abastecimento.
As despesas da Ipiranga apresentaram redução de 8% em comparação ao 1T18. Essa
queda é uma combinação de menores despesas da ICONIC, que no 1T18 teve custos de
integração e de iniciativas promovidas também na Ipiranga para racionalização de
despesas, com destaque para redução de gastos com propaganda e marketing, além de
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menor nível de provisionamento para créditos de liquidação duvidosa, consequência da
melhora nos índices de crédito de sua carteira de clientes.
Com isso, o EBITDA Ajustado foi de R$538 milhões, uma redução de 8% em relação ao
1T18. Esse desempenho deve-se ao menor nível de margem bruta no ciclo Otto,
parcialmente compensado pelo maior volume vendido e pela redução de despesas no
período. A rentabilidade manteve a tendência de recuperação apresentada nos últimos
trimestres e o EBITDA unitário foi de R$96 por metro cúbico, uma evolução sequencial
sobre o 4T18, apesar do efeito sazonal negativo entre períodos. Considerando os ajustes
do IFRS 16 e a segregação das despesas corporativas mencionados anteriormente, o
EBITDA Pós-ajustes da Ipiranga foi de R$594 milhões.
O aumento dos preços internacionais do petróleo e seus derivados observado nos últimos
meses, combinado com expectativas menos favoráveis no ambiente econômico, impõem
desafios a uma recuperação mais acelerada. Nesse contexto de maior cautela de curto
prazo, continuaremos trabalhando em diversas frentes para otimizar a eficiência
operacional e a alocação de capital e recursos da companhia, incluindo iniciativas de
redução de despesas. Em paralelo, seguimos com foco maior no desenvolvimento das
iniciativas de conveniência e digitais, agora com estruturas dedicadas a essas frentes. Para
o ano em curso, nós mantemos a expectativa de um crescimento de volume de vendas
acima do PIB e uma recuperação no EBITDA em relação a 2018.
Indo agora para o slide número cinco, falando da Oxiteno, o volume vendido pela Oxiteno
no 1T19 totalizou 180.000 toneladas, estável em comparação ao 1T18. O volume de
commodities aumentou 12% sobre o mesmo período do ano anterior, impulsionado por
novos contratos de vendas, enquanto o volume de especialidades reduziu 2% na mesma
comparação, em função da desaceleração da economia brasileira, impactando nosso mix
de vendas.
Com isso, o volume vendido no mercado interno reduziu 2% em comparação com o 1T18.
Já no mercado externo, o ramp-up da unidade de Pasadena contribuiu para o aumento de
4% no volume vendido, principalmente no mercado americano.
Esse foi um trimestre atípico para a Oxiteno, provavelmente a rentabilidade mais baixa
apresentada em um trimestre em muitos anos. No que tange às margens, a velocidade e
intensidade da queda nos preços de referência dos petroquímicos principalmente em
função da ampla oferta de produtos e elevados patamares de estoque no mercado
internacional, exerceu pressão significativa sobre a rentabilidade da Oxiteno, conforme
demonstrado no gráfico inferior esquerdo.
Com isso, a Oxiteno apresentou EBITDA de R$34 milhões no trimestre, uma queda de
33% em relação ao 1T18, em função do menor patamar de margens unitárias em dólar, do
mix de vendas, com maior participação de commodities, e dos maiores custos com a planta
de Pasadena, apesar da desvalorização cambial de 16% do Real frente ao dólar.
Considerando os ajustes do IFRS 16 e a segregação das despesas corporativas
mencionados anteriormente, o EBITDA Pós-ajustes da Oxiteno foi de R$39 milhões.
Devemos apresentar crescimento no volume de vendas no 2T, porém continuamos a
observar margens pressionadas nos produtos mais commoditizados. Este efeito
combinado deve levar a uma melhora sequencial nos resultados, porém ainda abaixo do
mesmo período de 2018. Diante do ambiente mais desafiador, estamos trabalhando em
iniciativas para redução de despesas e capital.
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Indo agora para a Ultragaz, no slide número seis, onde, no 1T, o volume vendido pela
Ultragaz apresentou redução de 4% em relação ao 1T18, frente a uma queda no mercado
em torno de 2% nos dois segmentos. O volume do segmento envasado foi 4% menor na
mesma comparação, como consequência da retração no consumo e da interrupção
temporária no fornecimento do produto em algumas refinarias que impactaram
pontualmente o abastecimento. Já no granel, o volume vendido diminuiu 3%, com redução
no consumo por parte de clientes industriais, seguindo a tendência que temos observado
na atividade industrial como um todo.
No 1T19, apesar da disciplina de custos costumeira da Ultragaz, tivemos um incremento
de R$33 milhões nas despesas com vendas, gerais e administrativas em função de maior
provisionamento pontual para créditos de liquidação duvidosa, maiores despesas com
indenizações trabalhistas, devido a ajustes na organização e despesas com processos
judiciais pontualmente maiores no 1T19.
Com isso, o EBITDA da Ultragaz foi de R$97 milhões no trimestre, 17% menor que o
EBITDA reportado no 1T18 ajustado pela multa da Liquigás. Considerando os ajustes do
IFRS 16 e a segregação das despesas corporativas mencionados anteriormente, o EBITDA
Pós-ajustes da Ultragaz foi de R$108 milhões.
As questões de fornecimento de GLP que mencionei foram superadas em abril, de tal forma
que não esperamos impactos adicionais significativos. Portanto, a expectativa é de retomar
gradualmente a trajetória de crescimento moderado esperada para o ano de 2019.
Passando para o slide número sete, falando da Ultracargo, onde no 1T19 a armazenagem
média da Ultracargo aumentou 5% comparado com o 1T18. Esse resultado deve-se
principalmente à maior movimentação no terminal de Santos, combinado com maior
movimentação de etanol nos terminais, compensando a redução na movimentação de
combustíveis.
No trimestre, o EBITDA da Ultracargo foi de R$52 milhões, 27% superior em relação ao
mesmo período do ano anterior, resultado da combinação de maior armazenagem média,
reajustes contratuais nos terminais e aumento da eficiência operacional. Considerando os
ajustes do IFRS 16 e a segregação das despesas corporativas mencionados
anteriormente, o EBITDA Pós-ajustes da Ultracargo foi de R$59 milhões.
Para o ano, esperamos uma manutenção na dinâmica de mercado, com trajetória similar
à do 1T19.
Além disso, anunciamos ontem o desfecho de um acordo com o Ministério Público acerca
do incêndio no terminal de Santos em 2015. O valor total do acordo foi de R$67,5 milhões,
que serão desembolsados até setembro de 2020. Nós já possuíamos uma provisão de
R$15 milhões para essa finalidade, e no 2T19, complementaremos a provisão no valor
remanescente.
Passo agora para o slide número oito, para falar sobre a Extrafarma. A Extrafarma encerrou
o 1T19 com 440 lojas, adição bruta de 65 lojas nos últimos 12 meses e 9 lojas no trimestre.
Ao final do período, 54% das lojas possuíam até três anos de operação, mesmo patamar
do 1T18.
No 1T19, a receita bruta da Extrafarma aumentou 1% em relação ao 1T18, com
crescimento de 3% na receita de varejo, resultado do maior número médio de lojas e do
reajuste anual nos preços dos medicamentos, efeitos que foram atenuados pelo
acirramento do ambiente competitivo.
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O avanço de competidores nos principais mercados de atuação da Extrafarma tem
reduzido as margens de rentabilidade da companhia.
Com isso, o EBITDA do trimestre foi negativo em R$21 milhões, principalmente impactado
pelo ambiente competitivo ainda pressionado e pelos efeitos da expansão. Considerando
os ajustes do IFRS 16 e a segregação das despesas corporativas mencionados
anteriormente, o EBITDA Pós-ajustes da Extrafarma foi de R$1 milhão.
Para o trimestre em curso, não esperamos alteração significativa no ambiente competitivo,
que segue pressionado. Entretanto, esses efeitos devem ser gradualmente compensados
ao longo dos próximos trimestres pela maturação de faturamento e reajuste anual nos
preços, melhora no nível de serviço advindo da estabilização do novo sistema de varejo,
melhor gestão de despesas e fechamento de lojas com baixa performance.
Para finalizar, olhando o slide número nove, gostaria de destacar algumas das nossas
iniciativas no início do ano e também as nossas prioridades e perspectivas para 2019.
Participamos com sucesso das licitações portuárias promovidas pelo governo no início do
ano. Através de participação em consórcios, a Ipiranga venceu as licitações para investir e
operar lotes nos portos de Cabedelo, na Paraíba, e Vitória, no Espírito Santo, e poderá
explorar as áreas pelo prazo mínimo de 25 anos. A Ipiranga também levou a concessão de
duas áreas no porto de Miramar, no estado do Pará, pelo prazo mínimo de 15 anos. Esse
movimento é estratégico para a Ipiranga, que passa a ter capacidade de armazenagem
própria nos portos de Cabedelo e Vitória e expande sua capacidade no porto de Miramar,
aumentando sua eficiência logística na distribuição de combustíveis e a qualidade do
atendimento nas respectivas regiões.
A Ultracargo venceu a licitação de terminal no porto de Vila do Conde, no estado do Pará,
pelo prazo mínimo de 25 anos. O terminal terá capacidade mínima de 59.000 m³, e o início
de operação está previsto para 2023. Esse será o sétimo terminal da Ultracargo,
configurando um movimento estratégico em uma área com demanda crescente por
combustíveis. Os investimentos relacionados às concessões serão desembolsados ao
longo dos próximos cinco anos.
Realizamos nossa assembleia em 10 de abril na qual os acionistas aprovaram temas
importantes, incluindo: (a) a eleição dos membros do Conselho de Administração para os
próximos dois anos, com a entrada de quatro novos membros, que agregam experiência e
complementariedade ao Conselho; e (b) a adequação do estatuto social da Companhia ao
novo regulamento do Novo Mercado, dois anos antes do prazo estabelecido.
Apesar do desempenho operacional ainda abaixo dos níveis históricos, nós estamos
comprometidos com medidas para melhorar a rentabilidade dos negócios e manter a nossa
solidez financeira, com iniciativas para redução de despesas e foco em alocação de capital,
sem abrir mão do crescimento de longo prazo da companhia. Além disso, continuamos
vendo uma trajetória consistente desde o segundo semestre do ano passado de melhora
de nossa geração de caixa.
Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a atenção de todos vocês!
Podemos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas.
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Luiz Carvalho, UBS:
Olá, André. Bom dia. Eu tenho três perguntas, se você me permitir. A primeira relacionada
à Ultrapar. A gente teve resultados relativamente fracos quase em todos os businesses,
exceto Ultracargo e a gente sabe que a característica dos negócios da Companhia é de
maior resiliência, ou seja, não a gente não deve ter um rebound radical, um turnaround de
um trimestre para o outro. Eu queria entender o que podemos esperar para o restante de
2019. Eventualmente o que você tiver de visibilidade para 2020 do ponto de vista de
crescimento, o quanto isso dependeria de PIB?
A segunda pergunta é com relação a Ipiranga. Nesse trimestre vocês tiveram uma adição
de 43 postos, mas coincidentemente também perderam 43 também. Pelas contas que
vocês apresentam, vocês devem ter algo próximo a 250 ou 260 postos que estão prontos,
mas sem operador. Fazendo uma média de 200.000 ou 300.000 litros por posto, daria
quase 80 milhões de litros por mês. O que dá para fazer para colocar esses postos
operando? Qual é o pipeline que a gente pode esperar para ver, de fato, esse volume
vindo?
E a terceira pergunta é em relação a Extrafarma. Eu sei que é relativamente pequeno para
o resultado da Ultra como um todo, mas a Companhia vem queimando caixa quase por
cinco trimestres consecutivos. Aparentemente aquela tese de maturação das lojas vem
sendo um pouco postergada. Eu queria de entender qual é a estratégia de alocação de
capital? Por que não cortar o CAPEX e trabalhar com o portfólio atual, dado que você
mesmo comentou que as margens dos competidores vêm caindo? Ou seja, o que esperar
daqui para frente? Obrigado.
André Pires:
Oi Luiz, obrigado pelas perguntas. Começando pela primeira, assim, obviamente o
resultado do 1T não está em linha com o que a gente espera, mas eu não concordo com
você na afirmação de que o resultado foi fraco em todos os negócios com exceção da
Ultracargo. Acho que tiveram razões diferentes para esse resultado, e elas claramente não
são as mesmas para todos os negócios.
De fato, a Ultracargo teve um bom resultado, ela continua com uma dinâmica muito positiva
de aumento da armazenagem média e uma demanda ainda bastante forte para os
negócios da Ultracargo de maneira geral. Então, devemos ver uma continuidade dessa
dinâmica nos próximos trimestres, como eu falei.
No caso da Ipiranga, o resultado foi em linha com as nossas expectativas. Ela vem
demonstrando uma recuperação tanto do ponto de vista de volume como de margem. A
gente viu o volume do ciclo Otto, no caso da Ipiranga, crescendo um pouco acima do
mercado. A gente viu o volume de dívida mais ou menos em linha com o mercado. Se você
olhar os últimos trimestres, a Ipiranga tem crescido consequentemente um pouco acima do
mercado e tem mantido uma posição bastante competitiva também no seu posicionamento.
E tem expandido margens. Claro que em um ambiente onde você tem uma pressão de
aumento de custos pelo preço internacional do petróleo, pela desvalorização cambial e
pela economia que não reage, há uma dificuldade maior de expansão de margens.
Mas eu diria que hoje a Ipiranga vem trabalhando com o resultado bastante alinhado com
as nossas expectativas. Aquilo que eu falei de que mantendo a nossa expectativa de
crescimento de resultado para 2019 permanece no caso da Ipiranga.
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Vale ressaltar, às vezes, olhando a conversa com vocês a gente não consegue ter essa
percepção, mas é muito importante olhar em detalhes a melhora que tem sido na geração
de caixa da Ipiranga, e a melhora que a gente tem visto na gestão do capital de giro. E
você sabe, que acompanha a gente a muito tempo, que existe uma sazonalidade muito
grande entre trimestres, principalmente no caso da Ipiranga. No 3T e o 4T a gente
normalmente devolve caixa ou gera bastante caixa. E no 1T e o 2T são mais consumidores
de caixa, principalmente em capital de giro.
Se você pegar o ciclo financeiro, ou cash conversion cycle, da Ipiranga no 1T18 versus
1T19, nós reduzimos o ciclo financeiro da Ipiranga em três dias. Cada dia da Ipiranga do
ciclo financeiro são R$200 milhões. Então a gente tem trabalhado de forma bastante
positiva e com bastante sucesso em um foco grande de geração de caixa.
Se tem um destaque no 1T19, não só na Ipiranga, mas na Ultrapar como um todo, foi uma
geração de caixa bastante superior aos primeiros trimestres anteriores. Além disso, você
pode ver na Ipiranga que houve uma queda de SG&A de 8%, que também mostra o esforço
da Companhia na adequação de suas despesas. Nesse contexto, não acho que o resultado
da Ipiranga foi fraco. Acho que foi um bom resultado.
No caso da UItragaz, houve questões pontuais. Basicamente, elas foram a falta de produto,
por conta de paradas em algumas refinarias da Petrobras. Nos mercados onde a gente
tem maior participação e um ajuste de provisões que são despesas pontuais.
Olhando Ultragaz, o 1T19 não há a proxy para 2019 de forma alguma, no entanto, acho
que foi um resultado pontualmente abaixo das expectativas, porém não é uma tendência.
A Oxiteno, de fato, o resultado foi ruim. Não há dúvida, houve uma espécie de tempestade
perfeita com a redução dos preços das commodities internacionais e as commodities
petroquímicas. Isso é algo que estamos vendo não só no caso da Oxiteno, mas de outras
empresas que estão nesse setor.
Eu até comentei no speech que talvez tenha sido o pior resultado trimestral em muitos
anos, mas a gente também não acha que é uma tendência. Esse 1T também é uma proxy
para o ano. Vemos uma recuperação tanto de volume como de margem, mas ainda assim,
a queda de preço, o glicol caiu 35% entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano.
Foi uma queda muito significativa em um espaço muito curto de tempo.
E para finalizar, eu já endereço a pergunta número três sobre a Extrafarma. De fato, a
Extrafarma passou, no ano de 2018, por uma conjunção também de fatores que, na sua
combinação, tiveram um impacto muito grande no resultado da Extrafarma, que foram,
basicamente, o crescimento acelerado do mercado como um todo e da própria Extrafarma,
eu diria, até o final de 2017, que fez com que ela tenha um percentual de lojas ainda não
maduras muito alto.
Além disso, você teve um aumento da competição em alguns mercados onde a Extrafarma
é líder ou vice-líder, então isso, de certa maneira, afetou as margens da Companhia.
E tivemos também a entrada em vigor do nosso novo sistema de gestão, e que toda vez
que você tem esse tipo de atividade gera para a Companhia um estresse e uma dificuldade
muito grande.
A gente está passando dessa fase. O setor continua com margens pressionadas. Mas,
para endereçar a sua pergunta quanto a estratégia, a gente, de fato, já está adequando,
desde meados do ano passado a estratégia de crescimento muito acelerado, com foco
maior em maior densidade; um ritmo de crescimento menor, efetivamente; e uma
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dedicação interna da Companhia, para ajustar os níveis de serviço à gestão do supply
chain.
Então o que a gente pode esperar para a Extrafarma daqui para a frente é um crescimento
menos acelerado; uma depuração mais acelerada de algumas lojas que estão em
mercados que talvez não devêssemos ter entrado, desde o início; e com foco absoluto na
reversão de rentabilidade, com uma melhora dessa rentabilidade.
Então, eu diria que há, principalmente desde meados do ano anterior, uma mudança
significativa na estratégia da Companhia, sem abrir mão da nossa visão de geração de
valor desse negócio no longo prazo.
Além disso, só para ficar na Extrafarma, a gente tem uma visão, um pouco diferente do
que se tinha anteriormente, de trabalhar na melhora da logística e da rentabilidade através
de investimentos em CDs, sem necessariamente ficar investindo em abrir loja sem ter a
logística adequada para essa abertura de lojas.Então temos um CD para ser inaugurado
agora, em meados do ano, em São Paulo, e estamos analisando outras oportunidades
logísticas. Acho que, com isso, endereço a primeira e a terceira.
Falando da segunda, sobre a Ipiranga, de fato, sim, foi uma coincidência a adição bruta de
43 postos e depuração, ou churn, de outros 43, o que fez com que, no trimestre, líquido,
houvesse zero inaugurações, mas bruto tivemos 43 inaugurações, e, de fato, o backlog
hoje está em torno de 250 postos, no novo critério, versus em torno de 500 postos no 1T18.
Vimos falando sobre isso há bastante tempo.
O que podemos dizer com relação a isso é que temos sido bastante criteriosos com relação
às expectativas de retorno para abertura de postos e para embandeiramento. Nos não
abrimos mão da nossa visão de crescimento em investimentos que vão gerar valor para a
Ipiranga e para a Ultrapar.
Não é verdade que esses 250 postos que ainda não foram inaugurados não têm operador;
não é bem isso. É diferente disso: são postos que estão contratados, mas estão em fase
ainda, vamos dizer, pré-operacional, precisam tirar licenças, estão em reforma. Então, não
significa, nem de longe, que são postos sem operadores.
Então, continuamos focados em crescimento, adequando, obviamente, à nossa alocação
de capital, e, se você pegar os últimos 12 meses, continuamos, do ponto de vista líquido,
adicionando esses postos.
Luiz Carvalho:
Obrigado. Desculpe me alongar, André, mas se você puder só voltar à primeira pergunta,
de maneira mais objetiva, resumindo tudo isso que você colocou de todos os negócios, o
que dá para esperar? Eu sei que vocês não dão guidance, mas, pelo menos, em um range,
o que dá para esperar de crescimento de lucro para 2019?
Ou, se você não quiser falar de 2019, o que você enxerga de lucro e de crescimento, vamos
dizer assim, recorrente para a Companhia, dadas as restrições que vocês têm hoje, do
ponto de vista de novas aquisições, em função seja do tamanho ou até da alavancagem
um pouco mais alta no momento corrente? Obrigado.
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André Pires:
Acho que tem algumas premissas que não são corretas. Não vejo que tenhamos restrições
de crescimento inorgânico por conta da alavancagem. Se você olhar de novo os últimos
quatro trimestres, nossa alavancagem vem diminuindo e vai continuar a diminuir, por conta
da nossa visão de geração de caixa.
Claro que o nosso crescimento, olhando hoje o nosso portfólio de negócios, tem uma
correlação muito grande com o crescimento da economia. Quando estávamos pensando
em 2019 e construindo nosso orçamento, naquele momento nossa expectativa era de
crescimento de PIB para o Brasil era de 2,5%, que era a média do Focus lá em setembro,
outubro do ano passado. Dizia-se que o PIB ia crescer 2,5% em 2019. Sabemos que não
vai ser isso; pelo menos, as projeções que estão no mercado hoje indicam um crescimento
menor que esse.
Então, tem um impacto, mas ainda vemos em 2019 um ano de crescimento no consolidado
para a Ultrapar. Talvez não tão brilhante quanto imaginávamos lá atrás, principalmente por
conta disso.
Agora, estamos tomando medidas para endereçar essa mudança de cenário e também
temos, do nosso ponto de vista, oportunidades de crescimentos que não são
necessariamente só orgânicos. Tem alternativas inorgânicas, que sempre estamos
avaliando, e o nosso histórico mostra isso. E acho que não vamos abrir mão disso.
De novo, destaco os investimentos que fizemos nas licitações portuárias tanto para a
Ipiranga como para a Ultracargo, que têm um impacto de caixa, neste ano, de R$96 milhões
– R$51 milhões na Ipiranga e R$45 milhões na Ultracargo –, por conta das outorgas, mas
há um comprometimento de CAPEX mais outorgas nesses portos, nos próximos cinco
anos, em torno de R$1 bilhão.
Então, isso demonstra a nossa visão de que existem, sim, oportunidades interessantes de
crescimento, de investimentos, e que não são necessariamente só nos investimentos
orgânicos, no dia a dia dos nossos negócios.
Luiz Carvalho:
OK. Super obrigado e desculpem por me alongar.
Gustavo Allevato, Santander:
Bom dia, André. Eu tenho algumas perguntas e vou tentar ser objetivo. Primeiro, do lado
da Ipiranga, quando olhamos os volumes e a tendência do ano, vimos, em janeiro, um
volume forte, e em fevereiro e março teve um efeito de Carnaval. Eu queria entender, do
lado de vocês, como vocês estão enxergando o volume em abril e maio, se está em uma
tendência de recuperação ou se a desaceleração da economia já está impactando os
volumes desses meses.
Na minha segunda pergunta, também relacionada à Ipiranga, eu queria entender se os
desembolsos do TAC são cobertos por algum seguro.
A minha terceira pergunta é relacionado olhando resultado como um todo consolidado.
Vocês falavam em chegar com uma líquida/EBITDA abaixo de 2x, para o final deste ano.
Vocês ainda pretendem chegar a esse target? Se eventualmente, cortar dividendos faz
sentido em um ano um pouco mais desafiador, como estamos vendo em 2019? Obrigado.
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André Pires:
Gustavo, obrigado pelas perguntas. Em relação ao volume, se você lembrar como terminou
o 1T19, o volume está mais ou menos de lado em relação a esses volumes que vimos no
final do 1T. É claro que, no efeito da comparação com o ano anterior, teremos que olhar o
efeito da greve. A greve foi em meados de maio. Então, isso terá de ser visto quando
tivermos os volumes finais.
Então, a gente vê o volume em linha com o que estamos vendo em relação ao crescimento
da economia. Não há nenhuma grande diferença aí.
Sobre a Ultracargo, não existe seguro para esse tipo de acordo com o Ministério Público.
Os seguros da Ultracargo foram todos já regulados. Eles foram, basicamente, relacionados
às perdas econômicas de clientes, das nossas perdas econômicas e com as perdas
materiais que foram causadas pelo incêndio. Mas esse tipo de acordo normalmente não
tem seguro para isso.
Sobre a alavancagem, sim, continuamos com foco em redução de alavancagem, voltando
a patamares próximos a 2x. Esse é o nosso target. Vimos, como eu falei, com uma visão
muito positiva da nossa trajetória de geração de caixa. Eu destaque, aí, na primeira
pergunta do Luiz as melhoras em capital de giro. O ano de 2018 foi um exemplo disso, e
tivemos uma geração de caixa muito superior ao ano de 2017 e teve um EBITDA menor.
Então, continuaremos nessa trajetória.
Não vemos necessidade de redução de dividendos. Temos uma política de dividendos
muito bem definida, que, inclusive, é definida em nosso estatuto, onde o nosso dividendo
é, no mínimo, do 50% de lucro líquido. Então, não há nenhuma expectativa de mudar o
que está previsto no nosso Estatuto nem como tem sido o nosso histórico em termos de
pagamento de dividendos. Vemos ao longo de 2019 como um ano muito positivo do ponto
de vista de geração de caixa.
Gustavo Allevato:
Está claro. Se me permitir um follow-up rápido. Na questão da Extrafarma, você mencionou
que enxerga uma geração de valor no longo prazo. Queria entender o que é longo prazo
para vocês. Por que, lá, na aquisição em 2013, vocês falavam de 300 milhões de EBITDA
em 2018, o EBITDA, no ano passado, foi próximo a zero; neste ano, está aparecendo num
número similar. O que podemos esperar? Quando esse business vai virar?
André Pires:
Gustavo, obviamente, as premissas que você comentou na época da aquisição, que foram
levadas em consideração na aquisição da Extrafarma não se concretizaram, acabaram
sendo diferentes do que se imaginava naquela época. Então, a nossa visão, hoje, é focar
na estabilização dos resultados, na melhora dos resultados e na reversão dos resultados
negativos. Então, na nossa expectativa é começar a gerar resultados positivos e começar
a gerar caixa positivo nos próximos 18 meses. Esse é o nosso foco efetivamente.
Gustavo:
Está claro, André. Obrigado pelas respostas.
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Bruno Montanari, Morgan Stanley:
Bom dia. Obrigado por pegar as perguntas. Tenho duas perguntas. Primeiro, só para ter
certeza de que você tem a base correta, André. Quando você fala de crescimento de
EBITDA para 2019 versus 2018, qual é a base? Qual é o número absoluto de 2018 para o
qual você está olhando? Só por conta de alguns ajustes que tiveram ao longo do ano, quero
ter certeza de que tenho a base correta.
E a segunda pergunta em relação a Ipiranga, vemos um esforço muito grande do governo
em quebrar o monopólio de refino, em dizer que o setor de distribuição precisa ser mais
competitivo, com o objetivo de reduzir o preço dos combustíveis para o consumidor.
Então, dentro dessa nova potencial configuração com players privados operando refinarias,
eventualmente, mais players no setor de distribuição, como que a Ipiranga enxerga esses
movimentos? Como isso pode ou não impactar margens? Devemos continuar acreditando
na perspectiva de recuperação de margem na casa dos R$100 a R$110/m³ ou essa maior
competição pode afetar essas metas?
E também se a Ipiranga teria interesse, eventualmente, em se integrar mais verticalmente
em alguma região de refinaria que possa ser desinvestida. Muito obrigado.
André Pires:
Bruno, obrigado pelas perguntas. Sobre a sua primeira pergunta, quando falamos de
crescimento, vamos dizer, sempre nas mesmas bases, tirando os não recorrentes, cada
um faz a sua conta. Vemos um ano de crescimento em mesmas bases de número
consolidado.
Sobre a sua segunda pergunta, acho que é muito interessante, de fato, existem iniciativas,
nem todas elas na mesma direção necessariamente, para buscar ter um pouco mais de
players nesse setor.
Em relação ao refino, já vimos dizendo isso desde o ano passado, não é o nosso foco. A
Ipiranga é basicamente uma distribuidora de combustíveis que foca na diferenciação, na
excelência operacional, na melhor performance logística possível, e não é
necessariamente o nosso foco ser produtores de combustíveis derivados.
No entanto, há vários modelos em vários países do mundo, que, dependendo da
circunstância, a integração entre refino e distribuição gera valor para essas empresas.
Então, eventualmente, é algo que consideramos. Obviamente, não temos todos os
detalhes de como esse processo se dará, mas acho que eu já falei isso em outras ocasiões,
por dever de ofício, estaremos próximos e analisaremos essas oportunidades.
Em relação ao fato de terem mais players e se isso, eventualmente, mudaria o setor. O
setor tem muitos players. Se formos pensar na capilaridade na área de revenda, os postos
de bandeiras brancas, há mais ou menos 150 distribuidoras no Brasil. Então, consideramos
que é um setor com bastante competição. Não podemos deixar de ressaltar que quando
você vê o preço final do combustível, o percentual entre distribuição e revenda fica entre
10% a 15%, dependendo do momento.
Então, acreditamos que continuaremos tendo oportunidades num mercado com mais
crescimento, com uma dinâmica econômica mais positiva e melhorando a nossa
rentabilidade ao longo do tempo. Muitas mudanças aconteceram nos últimos dois anos.
Estamos, obviamente, na expectativa da volta desse crescimento econômico.
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Acho que quando conseguirmos começar a ver esse crescimento econômico com mais
consistência, vai nos dar a oportunidade de melhorar a rentabilidade e também vale
ressaltar um pouco da dinâmica do mercado internacional nos últimos três ou quatro meses
em que tivemos uma pressão de alta do preço internacional, uma pressão também por
conta da desvalorização cambial. Então, não podemos pegar esses momentos pontuais e
considerar isso uma tendência.
De novo, a partir do 2S18, nós estamos falando isso, vimos uma consistente recuperação
da Ipiranga, em termos de volume e em termos de margem. Nós estamos vendo isso.
Talvez a velocidade poderia ser maior a medida em que se tivéssemos uma economia
ajudando mais.
Bruno Montanari:
Perfeito, muito obrigado.
Thiago Duarte, BTG Pactual:
Bom dia André, bom dia a todos. Eu gostaria de fazer duas perguntas, se possível. A
primeira é com relação Oxiteno. André, na sua fala de abertura, você falou que
provavelmente há algum espaço para melhora das margens em relação aos níveis que
vimos no 1T. Mas, você deu bastante a entender que essa melhora ainda não volta àqueles
patamares do passado, ou mesmo, acredito, que desejados, baseado naquilo que vocês
têm conversado com a gente.
A exemplo do que vimos no 3T18 e agora vimos no 1T19 na direção oposta, dá a impressão
de que o que machucou a margem agora, que é o que ajudou no 3T18, não foi
necessariamente o patamar de preço, mas a velocidade da mudança de patamar, que é
até um pouco como você colocou e vocês mostraram na apresentação.
A minha pergunta para o 2T, quando você indica uma melhora, mas uma melhora que não
parece ser tão expressiva, a minha pergunta é por quê? Obviamente, acho que ninguém
está assumindo grandes volatilidades de preço ainda ex ante, mas por que não deveríamos
ter uma normalização já mais completa da margem no 2T? Isso me ajudaria entender se
eu perdi alguma coisa.
A segunda pergunta é porque você falou reiteradas vezes sobre a melhora do perfil de
geração de caixa da Companhia, a melhora de capital de giro, principalmente, na Ipiranga.
Acho que isso está super claro. A minha pergunta é com relação ao CAPEX. Nós vimos o
número do 1T, e obviamente, estamos cientes de que existe uma sazonalidade, mas o
número do 1T parece bem baixo, até pensando nessa sazonalidade e em relação ao
patamar de guidance que vocês nos deram no final do ano passado para 2019.
E, vocês mencionaram que estão trabalhando, a Companhia pensando, inclusive, nessa
revisão de PIB para baixo e etc. A minha pergunta, portanto, é se a exemplo do que nós
vimos em 2018, não há espaço para a Companhia reduzir o guidance ou a expectativa de
investimento em 2019 também? Muito obrigado.
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André Pires:
Thiago, obrigado pelas perguntas. Começando pela Oxiteno, de fato, só reafirmando, nós
vemos uma recuperação tanto de volume quanto de preços,a partir do 2T, uma perspectiva
de resultados bem superiores ao do 1T. Na verdade, ainda não nos patamares do ano
anterior, e eu vou tentar colocar um pouco o porquê.
O impacto foi muito grande na queda dos preços, principalmente, do glicol que tem uma
correlação com commodities petroquímicas de maneira geral, e a razão dessa queda, ela
ocorre dos dois lados. Ela ocorre por conta de entradas adicionais de capacidade ao longo
dos últimos 18 meses, que nós vimos no mercado internacional. E, ela ocorre também pelo
crescimento da economia global também um pouco mais lento.
Então, nós temos uma combinação de oferta e demanda que faz com que a recuperação
não seja tão radical e tão agressiva quanto gostaríamos ou poderíamos esperar. O glicol é
uma commodity que viaja muito, que tem um impacto muito grande na produção de
poliéster e na produção de PET.
Portanto, quando vemos uma desaceleração na economia, combinada com um aumento
de capacidade, gera um impacto, e ela, de fato, é uma commodity volátil. Nós não vemos,
pelo menos por enquanto, uma recuperação nos níveis que vimos no ano passado.
De fato, o ano passado foi um vento a favor muito importante, e esse começo de ano tem
sido um vento contra, tão importante quanto o vento a favor do ano anterior. E, obviamente,
tem essas questões que eu coloquei.
O que a Oxiteno está fazendo? A Oxiteno está trabalhando com foco muito grande em
acelerar o ramp-up da planta em Pasadena, que são especialidades químicas que se
influenciam menos por esse fator, mas há uma curva até que estejamos realizando uma
fase mais rentável da operação lá.
Estamos fazendo um trabalho grande de readequação de custos, e eventualmente,
alocação de capital, com isso eu entro pouco na sua segunda pergunta, para reduzir um
pouco esse impacto causado pelas commodities.
Então, obviamente a Companhia não está parada, esperando para ver para onde vão as
commodities, mas está tomando as suas medidas para reduzir o impacto que foi tão
importante agora no 1T.
Sobre o CAPEX, você teve uma leitura correta. De fato, quando olhamos o CAPEX do 1T
ele é, de fato, sazonalmente baixo. Talvez ele tenha sido um pouco mais baixo do que
sazonalmente poderíamos esperar. Mas tem sim um catch-up que acontecerá a partir dos
próximos trimestres. Então, isso não é parecido com o que foi feito em 2018. Em 2018, nós
fizemos uma redução mais bruta. No entanto, nós sempre falamos, esses valores são
basicamente um orçamento, e eles vão se adequando de acordo com alguns aspectos que
ocorrem durante o ano.
O primeiro deles, por exemplo, é o aspecto das licitações. Então, nós temos que acomodar
o desembolso de caixa previsto nas outorgas das licitações que não estavam orçadas no
nosso orçamento original de CAPEX. Então, nós vamos acomodar isso.
Obviamente, se continuarmos vendo uma economia com um desempenho abaixo do que
esperávamos, nós temos a flexibilidade de trabalhar com valores eventualmente que não
sejam os mesmos que orçamos, com valores menores.
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De novo, o nosso foco é continuarmos nessa trajetória de melhora de geração de caixa, e
para isso temos algumas coisas mais próximas no nosso controle, o CAPEX é uma delas,
a otimização do capital de giro é outra, mas obviamente sem abrir mão do crescimento.
Eu comentei isso anteriormente, nós fizemos apostas importantes, com uma visão de longo
prazo, investimentos em logística e infraestrutura em uma área onde achamos que teremos
mais crescimento do que o Brasil como um todo, principalmente, na parte norte, em Belém
e Vila do Conde.
Então, nós temos uma visão de longo prazo estratégica, mas no curto prazo, nós
adequamos esses orçamentos de curto prazo de acordo com o que esperamos em termos
de crescimento econômico e o que esperamos em termos de visão de geração de caixa.
Thiago Duarte:
Está super claro. Eu agradeço.
Vicente Falanga, Bradesco BBI:
Bom dia André, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas focadas em Oxiteno. A primeira
é um follow-up da pergunta do Tiago. Vocês têm uma estimativa de até quando essa
situação de sobreoferta global do monoetilenoglicol pode durar? E se vocês também
tiveram alguma perda de estoque na Oxiteno por conta da queda brusca dos preços, e se
conseguem quantificar isso.
E a segunda, André, vocês conseguem abrir, por alto, a porcentagem das vendas da
Oxiteno que vem da Argentina? Olhamos as suas demonstrações, vocês abrem por região,
mas acho que vocês colocam Argentina junto com outros países da América Latina. Se
tiverem uma ideia do quanto viria de lá, seria ótimo. Obrigado.
André Pires:
Oi Vicente, obrigado pelas perguntas. A sobreoferta global do MEG, do monoetilenoglicol,
não temos expectativa de até quando irá durar. De fato, ela depende muito de como é que
vemos a reação da economia global. Mas, de novo, temos a convicção de que o 1T foi um
ponto fora da curva. Nós temos agora uma visão de recuperação, talvez não tão radical
quanto gostaríamos, mas existe uma recuperação aí.
Além da questão da commodity específica do MEG, tivemos também uma perda de
estoque do PKO, do óleo de palmiste no 1T, equivalente a R$8 milhões. Isso é,
basicamente, R$8 milhões de delta em relação ao 1T18. Isso é por conta da queda do óleo
de palmiste, que é a matéria-prima para a oleoquímica, e temos que fazer o ajuste dessa
perda de estoque e o impacto no resultado.
Sobre Argentina, temos uma exportação anual para lá em torno de US$40 milhões. Então,
de fato, também tem um impacto importante da desaceleração da economia na Argentina
em relação aos resultados da Oxiteno. A Oxiteno fornece principalmente especialidades
químicas, através da planta do Uruguai, para a Argentina. Nossa planta no Uruguai é quase
que exclusivamente voltada para a Argentina.
Então, o slowdown da economia na Argentina tem impacto também no resultado. São
US$40 milhões por ano, ou seja, é um valor importante.
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Vicente Falanga:
Perfeito. Obrigado, André.
João Lorenzi, Bank of America:
Bom dia. Obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre Ipiranga.
Estávamos dando uma olhada em gastos operacionais por m³, e eles têm uma trajetória
um pouco diferente na comparação ano contra ano e trimestre contra trimestre.
Recentemente, vocês têm falado de uma melhora operacional, uma melhora de margem,
também levada por melhora de SG&A. Como conseguimos ver isso? Vocês estão olhando
ano contra ano? Que iniciativas vocês estão tomando? E se a melhora de margem que
vocês esperam nos próximos trimestres pode vir por aí?
A segunda pergunta é sobre os preços de MEG, dando um follow-up nas perguntas do
Vicente e do Thiago. Ainda vemos os preços de MEG caindo bem na Ásia, e eu gostaria
de entender se existe algum delay de passagem de preço, o que conseguimos ver de delay
aqui na Oxiteno.
E também, sobre mix, o mix de especialidades no Brasil deteriorou, caiu bem. Eu gostaria
de entender se vocês esperam esse mix melhorando, tanto no doméstico quanto no
internacional. Como vocês o veem, pelo menos no 2T e 3T? Obrigado.
André Pires:
Oi João, obrigado pelas perguntas. Em relação ao SG&A por m³, de fato, pelo menos da
maneira como olhamos, houve uma melhora importante, em torno de R$10/m³ de redução
do SG&A por m³ da Ipiranga versus o 1T18. E sim, acreditamos que isso é parte da
estratégia para melhorar a nossa margem.
A Ipiranga vem trabalhando, como eu falei. Se vocês olharem, esse é o terceiro trimestre
consecutivo ou de estabilidade, ou de queda no SG&A da Ipiranga, demonstrando que a
Empresa está focada, determinada na estabilização e, talvez, na redução do seu SG&A,
efetivamente, trabalhando com despesas mais adequadas à realidade do momento.
Então, temos foco, sim, em SG&A como um todo, e também unitário. O unitário dependerá,
obviamente, da nossa alavancagem operacional, e também da reação do mercado e do
crescimento de volume.
Sobre Oxiteno, na questão de mix de especialidades, de fato houve uma queda no volume
de especialidades no 1T. Isso é fruto, aqui no Brasil, especificamente, da redução da
produção industrial, que estamos vendo não somente nesse setor, como em outros setores
da economia, também.
Mas sim, o nosso objetivo é, e tem sido há bastante tempo no caso da Oxiteno, em focar
em especialidades versus commodities. Então, a recuperação do monoetilenoglicol
dependerá, principalmente, da recuperação da economia global.
Mesmo com essa volatilidade que você falou, de curto prazo, quando olhamos no 2T, o
impacto deverá muito menor do que foi no 1T. Por isso temos uma confiança grande na
recuperação desse resultado a partir do 2T19.
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João Lorenzi:
OK. Obrigado.
Régis Cardoso, Credit Suisse:
Obrigado pelas perguntas. Eu gostaria de focar em um tema só, em benefício da
profundidade da discussão, e falar sobre margens da Ipiranga. Provavelmente, foi a notícia
positiva do resultado deste trimestre, uma evolução de margem positiva na comparação
trimestre a trimestre, a despeito de uma sazonalidade um pouco pior.
Isso posto, dado que a margem já teve uma evolução, minha pergunta é se não deveria ter
tido uma evolução ainda mais positiva, em vista do ganho de estoque. Portanto, se isso for
o caso, qual é, na sua avaliação, André, o risco de que a margem EBITDA reportada para
os períodos seguintes não fossem necessariamente, de novo, uma continuidade de uma
evolução positiva.
Me parece que o melhor caminho de explorar esse tema será em torno de, no final do
período, se a sua margem de reposição, uma margem entre preço e custos variáveis da
Petrobras, do custo marginal de suprimento que estava disponível, se essa margem já
havia normalizado em um patamar que lhes garante conforto de que não ter mais ganho
de estoque não implicará em uma queda na margem contábil reportada. Obrigado.
André Pires:
Régis, obrigado pela pergunta. Vou tentar endereçar esses temas. De novo, já há algum
tempo, temos procurado não destacar tanto a questão de ganho e perda de estoque. A
volatilidade de preços do mercado, de certa maneira, inclui esse ganho e perda como parte
da margem.
A alta de preço que gerou esse ganho de estoque que você está dizendo no 1T19 não foi
muito diferente do 1T18. Então não houve, nesse sentido, grandes diferenças. Acho que
esse é o primeiro ponto.
Nós tivemos um 1T com momentos diferentes. Tivemos em janeiro e fevereiro dois meses
muito bons, e em março, um mês mais difícil. Em relação à continuidade da recuperação
dessa margem, ela tem muitas variáveis. Além da variável da própria economia, do
crescimento da economia e, portanto, de demandas mais forte por parte do consumidor,
temos a outra variável, do custo. Do custo de preço da Petrobras, do câmbio.
Então, o que continuamos tendo convicção, assim como demonstramos essa convicção ao
longo do 2S18, é que vimos observando uma melhora consistente e sequencial trimestre
a trimestre. Vemos que isso deve continuar nos próximos trimestres, mas, claro,
dependendo dessas variáveis que comentei com você.
A Ipiranga tem sido muito competitiva do ponto de vista do seu posicionamento. Temos
crescido, em alguns momentos, em linha com o mercado, em outros, acima do mercado,
e, mesmo assim, vimos expandindo nossa margem e melhorando a nossa rentabilidade.
A administração, a gestão da Ipiranga tem várias alavancas que ela pode puxar. Despesa
é uma delas, gestão do capital de giro é outra, para poder gerar mais caixa, o CAPEX
também é outra. Mas existem questões exógenas, como economia, que, obviamente, não
temos controle. Então, uma economia ainda mais difícil, dificulta e atrasa essa
recuperação.
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Não sei se respondi sua pergunta, mas é assim que a administração vê essas questões,
levando em consideração a dinâmica que estamos vivendo.
Régis Cardoso:
Respondeu sim, André. Se eu puder, só um follow-up nessa dinâmica que você comentou
do trimestre não ter sido homogêneo, dele ter começado mais forte e depois ficado mais
difícil, eu queria entender, eu tinha uma leitura um pouco diferente. Eu costumo olhar
comparações mês a mês, a variação de market share mês a mês, e eu tinha uma leitura
um ligeiramente diferente, porque o mês de janeiro tinha tido uma perda de share bastante
relevante em relação a dezembro, talvez porque dezembro, por sua vez, tenha sido um
ganho – menor que a perda de janeiro, mas, ainda assim –, o que me levava a crer que o
começo do trimestre havia sido, na verdade, mais positivo, em uma ótica de volumes, do
que o final do trimestre.
Janeiro tinha sido difícil, porque você havia perdido share, e mais para o fim do trimestre
isso tinha estancado e você estava em um contexto competitivo mais estável; ou seja, você
não estava mais perdendo share. E isso parece coerente com a leitura da margem. Me
parece que a margem de reposição deve ter estreitado. Talvez momentaneamente, que
você estava comentando de que, em momentos em que o preço sobe, há um período de
acomodação. Então, isso pode ser só uma questão temporal, a margem média mais baixa
porque teve um período de acomodação.
O que eu queria entender é se na saída, portanto, no final do trimestre, quando vocês já
tinham estancado a perda de market share, se essa margem de reposição já tinha
normalizado no nível que lhe dê segurança de que é mais que o suficiente para compensar
as variações de estoque e reduções temporais; ou seja, que a evolução da margem será
efetivamente positiva. Obrigado.
André Pires:
Régis, não sei se eu entendi a pergunta, mas acho difícil olharmos no mês a mês. Temos
que sempre levar em consideração, por exemplo, em determinado ano, quando cai o
Carnaval. Neste ano, acho que foi fevereiro; ano passado foi em março – ou foi o oposto,
agora não sei mais –, e tem diferença.
Nós não olhamos dessa forma que você colocou. Vou tentar responder um pouco do que
olhamos: posição competitiva da Ipiranga, olhando os últimos três ou quatro trimestres, ou
vimos crescendo acima do mercado, ou em linha com o mercado, e vimos consistente
expandindo nossas margens.
Isso fica mais difícil com uma economia que passa a ser um evento contra, quando a
economia não cresce, e também quando se tem uma pressão de custos elevada. Temos
mais oportunidades se a economia responde bem, e também se não tem tanta pressão do
lado de custos.
Então, eu diria que a trajetória de recuperação de volume e de recuperação de margem
continua, dependendo, obviamente, desses fatores que eu falei.
Tentando responder a sua pergunta, é a maneira como olhamos. Não estamos tão focados
se em determinado momento pontualmente o volume cresceu mais ou menos que o
mercado. Preferimos olhar uma trajetória de mais longo prazo.
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Régis Cardoso:
Está ótimo. Obrigado, André.
Operadora:
Obrigada. Gostaria de passar a palavra para o Sr. André Pires para suas últimas
considerações. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.

André Pires:
Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Como sempre, estamos à disposição
através da nossa área de RI, caso vocês tenham dúvidas ou queiram mais detalhes sobre
o nosso resultado.
Obrigado, e até o próximo call, em agosto.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas.
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