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Operadora
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da Ultrapar,
para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. 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
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 Pires, que dará início a teleconferência. Por
favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires:
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos o desempenho da Ultrapar no
segundo trimestre de 2019 e 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 passarmos para a discussão de resultados e perspectivas, gostaria de chamar a atenção
de vocês novamente para as mudanças de regras contábeis que estamos passando esse ano. Por
ser um ano de transição, estamos reportando os resultados em dois formatos: antes e depois do
IFRS16, para que possamos manter comparabilidade de números. Além disso, passamos a reportar
separadamente uma linha de “Corporativo”, dando mais transparência sobre as despesas
principalmente da estrutura corporativa de Ultrapar. Esses dois ajustes estão apresentados
separadamente nas planilhas financeiras disponibilizadas no nosso earnings release e no site da
Companhia, e a qualquer momento a equipe de RI está à disposição para esclarecer dúvidas a
respeito do formato divulgado. A partir do ano que vem, se não houver novas mudanças relevantes
de regra contábil, poderemos apresentar todos os números em um único formato.
Começando pelo desempenho da Ipiranga, no slide 3.
Encerramos o 2T19 com um total de 7.186 postos em nossa rede, o que implica uma adição líquida
de 44 unidades em relação ao 2T18, e redução líquida de 32 unidades sobre o 1T19, em função do
maior rigor e seletividade da área comercial na renovação dos contratos.
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Neste trimestre continuamos com o desenvolvimento dos nossos negócios de franquias, am/pm e
jet oil, que passaram a ser geridas como unidades de negócio desde o início do ano. Encerramos o
2T19 com 2.409 lojas am/pm, uma redução líquida de 84 lojas de conveniência em relação ao
trimestre anterior que apresentavam baixo desempenho ou que paralisaram suas atividades em
função do menor crescimento do varejo. Adicionalmente, a Ipiranga descontinuou as franquias
automotivas Jet Oil Motos, que prestavam serviços exclusivos para motocicletas, e finalizou o
trimestre com 1.500 unidades Jet Oil, que atendem tanto veículos leves como motocicletas. Essas
iniciativas visam preparar os negócios de franquia para uma nova fase de crescimento sustentável.
As vendas pelo aplicativo Abastece Aí alcançaram cerca de 10% do volume vendido de ciclo Otto
dos postos e continua com ritmo forte de adesão. Nesse trimestre, tivemos uma adição de
aproximadamente 600 mil novos clientes, totalizando 2,7 milhões de CPFs cadastrados com pelo
menos 1 abastecimento e 9,3 milhões de transações realizadas.
A Ipiranga encerrou o 2T19 com um volume de 5,6 milhões de metros cúbicos vendidos, uma
redução de 4% em relação ao 2T18, principalmente concentrada no segmento B2B de diesel. As
vendas de etanol impulsionaram o volume de ciclo Otto, que cresceu 2% contra o 2T18. O volume
vendido de diesel reduziu 9% na comparação anual, em função principalmente da diminuição das
vendas no segmento TRR, impactado pelo ambiente competitivo mais acirrado.
As despesas da Ipiranga cresceram 2% em comparação ao 2T18. Houve aumento em despesas
com pessoal e manutenção de postos, além do maior provisionamento para devedores duvidosos,
impactado pelo segmento B2B. Esses efeitos foram atenuados por menores despesas da ICONIC,
que no 2T18 apresentou custos de integração, e por iniciativas promovidas na Ipiranga para
racionalização de despesas, principalmente com propaganda e marketing.
O EBITDA Ajustado foi de R$ 447 milhões, 11% maior em relação ao 2T18, influenciado pela greve
dos caminhoneiros que impactou os resultados no mesmo período do ano passado. O EBITDA
unitário foi de R$ 80 por metro cúbico no trimestre. Considerando os ajustes do IFRS 16 e da
segregação das despesas corporativas, o EBITDA Pós-ajustes da Ipiranga foi de R$ 508 milhões
no trimestre.
Para o segundo semestre do ano, esperamos uma recuperação de volume em relação aos últimos
meses, com a continuidade da evolução dos resultados na comparação anual. A volatilidade nos
custos de derivados do petróleo e o nível ainda acirrado de competição no mercado continuam
dificultando uma evolução mais significativa da rentabilidade. Estamos comprometidos com a
recuperação de margens na Ipiranga e estamos adotando iniciativas relacionadas ao nosso core
business, aos nossos negócios adjacentes e no desenvolvimento de novos negócios que irão trazer
resultados ao longo do tempo.
Passo agora o slide 4, para a Oxiteno.
O volume vendido pela Oxiteno no segundo trimestre de 2019 totalizou 183 mil toneladas, uma
redução de 5% em relação ao 2T18. A queda de 9% observada no volume de commodities é
explicada pela forte base comparativa registrada no 2T18. Já as vendas de especialidades no
mercado interno diminuíram 3% na comparação anual, com redução no volume vendido em diversos
segmentos, fruto do fraco desempenho da economia brasileira, apesar do impacto causado pela
greve dos caminhoneiros no 2T18. No mercado externo, o volume vendido diminuiu 6%, com
redução de vendas para a Ásia e países do Mercosul, especialmente para a Argentina.
No canto inferior esquerdo do slide, temos o gráfico dos preços internacionais do eteno, do óleo de
palmiste e do mono-etileno-glicol, ou MEG. Os preços internacionais do MEG continuaram a cair no
2T19, com um spread ainda pior em relação ao eteno, que apresentou uma ligeira alta em relação
ao trimestre anterior, deteriorando as margens de commodities em relação ao 1T19. Essa dinâmica
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foi compensada por uma melhora sequencial nas margens de especialidades e iniciativas para
redução de custos e despesas.
O EBITDA da Oxiteno foi de R$ 39 milhões no trimestre, uma queda de 68% em relação ao 2T18,
em função da redução nas margens de commodities e do menor volume vendido, apesar da
desvalorização cambial de 9% do Real frente ao dólar. Em relação ao 1T19, o EBITDA aumentou
13%, como consequência do aumento no volume vendido, da desvalorização cambial no período,
da melhora das margens de especialidades e das iniciativas para redução de custos e despesas.
Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas corporativas, o EBITDA Pósajustes da Oxiteno foi de R$ 44 milhões no trimestre.
Para o segundo semestre, temos a perspectiva de melhora nos volumes e margens de
especialidades em relação ao primeiro semestre, de forma a minimizar o desempenho no glicol, cuja
dinâmica atual de preços deve permanecer. Adicionalmente, estamos adequando a estrutura de
custos e despesas da Oxiteno para lidar com esta realidade de mercado, além de implementar
ações para priorização da geração de caixa, através do controle de investimentos e gestão de capital
de giro.
No slide 5, temos o desempenho da Ultragaz.
O volume vendido pela Ultragaz diminuiu 5% em relação ao 2T18, seguindo a trajetória de redução
observada pelo mercado de 3%. O volume do segmento envasado foi 7% menor na mesma
comparação, em função da retração no consumo nas regiões em que a Ultragaz possui maior
participação. O volume do granel diminuiu 1%, em linha com a queda de mercado.
Neste trimestre, as despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram 17%, em função
do maior provisionamento para créditos de liquidação duvidosa e maiores despesas com fretes no
2T19.
Com isso, o EBITDA da Ultragaz foi de R$ 111 milhões no trimestre, 25% menor que o EBITDA
reportado no 2T18. Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas
corporativas, o EBITDA Pós-ajustes da Ultragaz foi de R$ 121 milhões no trimestre.
As recentes reduções nos preços de GLP estão contribuindo para um reaquecimento da demanda
no segmento envasado e aumento da competitividade do granel. Além disso, vale destacar que os
problemas de falta de produto enfrentados no 1S19 ficaram para trás. Adicionalmente, estamos
trabalhando na recuperação das margens operacionais e na redução das despesas corporativas.
Passando para a Ultracargo, no slide 6...
No 2T19, a armazenagem média da Ultracargo diminuiu 5% sobre o 2T18, devido à menor
movimentação de etanol e combustíveis, atenuada pelo crescimento da movimentação de produtos
químicos e corrosivos. Essa redução de volume foi concentrada nos terminais de Suape e Aratu.
Como comentamos em nossa última teleconferência de resultados, em maio, a Ultracargo assinou
um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público para a implantação de ações de
forma a compensar os impactos causados ao estuário de Santos pelo incêndio ocorrido em 2015.
O valor desse acordo foi de R$ 68 milhões, dos quais R$ 15 milhões já estavam provisionados no
nosso balanço. Com isso, nesse trimestre houve o complemento da provisão de R$ 53 milhões para
pagamento do TAC e o EBITDA da Ultracargo foi negativo em R$ 3 milhões.
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Excluindo o efeito do TAC, o EBITDA foi de R$ 50 milhões, uma redução de 8% comparado ao
mesmo período do ano anterior, principalmente em função do recebimento pontual de créditos no
2T18 no valor de R$ 8 milhões. Esses fatores foram atenuados pelos reajustes contratuais.
Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas corporativas, o EBITDA Pósajustes da Ultracargo foi de R$ 6 milhões no trimestre.
Para o segundo semestre de 2019, nós esperamos aumento do volume armazenado, decorrente da
expansão da capacidade nos terminais de Santos e Itaqui, que entram em operação este mês. Com
isso, nossa expectativa é de manutenção no nível de rentabilidade recorrente observada no primeiro
semestre do ano.
Passo agora para o slide 7, para falar sobre a Extrafarma.
A Extrafarma encerrou o 2T19 com 433 lojas, sendo 63 aberturas e 36 fechamentos nos últimos 12
meses. Em relação ao trimestre anterior, a Extrafarma abriu 6 lojas e fechou 13, o que corrobora
nossa estratégia de maior seletividade nos investimentos e maior rigor em relação às lojas com
baixo desempenho. Ao final do período, 53% das lojas ainda estavam em maturação, ou seja, com
até três anos de operação.
A receita bruta da Extrafarma permaneceu estável em R$ 559 milhões no 2T19 em comparação ao
2T18, em função do ambiente competitivo ainda pressionado e do maior fechamento de lojas de
baixa performance no período, efeitos compensados pelo maior número médio de lojas e pelo
reajuste anual nos preços dos medicamentos ocorrido em abril. Após uma análise detalhada do
desempenho das lojas realizadas ao longo do ano, devemos concluir o processo de depuração das
lojas no 3T19.
O EBITDA do trimestre foi negativo em R$ 5 milhões, principalmente impactado pelo ambiente
competitivo. Considerando os ajustes do IFRS 16 e da segregação das despesas corporativas
adotados a partir do início do ano, o EBITDA Pós-ajustes da Extrafarma foi de R$ 18 milhões no
2T19.
Para o segundo semestre, manteremos a seletividade na alocação de capital, com adensamento da
rede em estados relevantes, e priorização dos investimentos em logística, para possibilitar maior
eficiência operacional e melhora na rentabilidade. O centro de distribuição na grande São Paulo
será inaugurado nas próximas semanas, e atenderá mais de 50 lojas na região. A expectativa é de
uma melhora consistente nos resultados dos próximos trimestres em relação aos mesmos períodos
do ano anterior.
Passando agora para o consolidado Ultrapar no slide 8...
O EBITDA Ajustado da Ultrapar totalizou R$ 589 milhões. Se excluirmos o TAC assinado pela
Ultracargo, o EBITDA Ajustado foi de R$ 642 milhões, o que representa uma retração de 11% em
relação ao mesmo trimestre do ano anterior, em função da diminuição do EBITDA na Oxiteno,
Ultragaz e Ultracargo. Considerando os ajustes do IFRS 16, o EBITDA Pós-ajustes foi de R$ 677
milhões no 2T19.
O lucro líquido foi de R$ 127 milhões, uma redução de 47% sobre o 2T18, em função,
principalmente, da redução no EBITDA. Neste trimestre, o Conselho de Administração aprovou o
pagamento de R$ 217 milhões em dividendos referentes ao primeiro semestre do ano, equivalentes
a R$ 0,20 por ação, um payout ratio de 60%.
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Em vista do desempenho operacional aquém do esperado, estamos mais seletivos nos
investimentos, como mostra o gráfico do canto inferior esquerdo. No acumulado do ano, os
investimentos totalizaram R$ 604 milhões, 42% inferior ao mesmo período de 2018. Mesmo que
sazonalmente haja uma concentração de investimentos maior no segundo semestre em relação ao
primeiro, a expectativa é de finalizarmos o ano com capex abaixo do plano de investimentos
aprovado de R$ 1,76 bilhão, conforme divulgado ao mercado.
Apesar do menor EBITDA no período, a geração operacional de caixa nos últimos doze meses,
excluindo investimentos e capital de giro, foi de R$ 1,9 bilhão, o dobro da geração de caixa em 2018,
retomando os patamares de 2015 e 2016, conforme podemos observar no gráfico.
Passando agora para o slide seguinte para falar sobre o perfil da dívida... No início de junho,
concluímos a captação de US$ 500 milhões em títulos de dívidas no mercado internacional, com
vencimento em 2029 e juros de 5,25% ao ano. Como parte dessa operação de liability management,
recompramos US$ 200 milhões do nosso bond com vencimento em 2026, estendendo o duration
da dívida de 4,3 para 5,0 anos. Essa transação teve uma demanda bem superior ao volume captado,
o que permitiu chegar a um cupom bastante satisfatório para nós e para os nossos investidores,
além de contribuir para o alongamento do perfil da dívida, mantendo seu custo médio abaixo do
CDI. A alavancagem financeira reduziu-se para 2,6x, em linha com as nossas expectativas.
Para finalizar, quero destacar algumas das nossas iniciativas em andamento e as nossas
prioridades e perspectivas.
Apesar do ambiente econômico ainda fraco nesse trimestre, estamos otimistas em relação ao
andamento das reformas estruturais, bem como da pauta de modernização da economia. Além
disso, as iniciativas do governo para atrair investimentos para o setor de Óleo & Gás irão contribuir
com o desenvolvimento da cadeia de valor e ampliar oportunidades para investimentos em
infraestrutura e distribuição de combustível e gás no Brasil.
Essas mudanças estruturais trarão novas oportunidades para a Ultrapar, como no segmento de
refino e de gás natural, com potencial de alavancar nosso crescimento e destravar valor para
Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo.
Na Ipiranga, nós passamos a gerir a companhia por meio de unidades de negócios, aumentando o
foco em atividades de varejo e iniciativas digitais, que possuem grande potencial de geração de
valor com base na nossa ampla capilaridade e no relacionamento com o consumidor final, através
do KMV e do app Abastece aí, além das nossas marcas nacionalmente reconhecidas.
Na Oxiteno, continuamos investindo em pesquisa e desenvolvimento para o lançamento de novos
produtos e a maturação do investimento nos EUA permitirá um crescimento importante. Na Ultragaz,
seguimos atentos às oportunidades que poderão surgir com a liberação de novos usos de GLP.
Vemos perspectivas de melhora de resultados na Extrafarma com a maturação das lojas e maior
eficiência logística, enquanto na Ultracargo vamos acompanhar as próximas licitações em portos
para expandir a nossa operação.
Enquanto essas oportunidades não se materializam, continuamos trabalhando em restruturações
internas e seguimos comprometidos com o aumento da eficiência operacional em nossos negócios.
Mantemos também o foco na geração de caixa, tomando medidas importantes, como a maior
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seletividade na alocação de capital, com adequação do ritmo de investimentos, e iniciativas para
otimização do capital de giro.
Mantemos a perspectiva de reduzir nossa alavancagem financeira nos próximos trimestres, o que
nos possibilitará aumentar a nossa capacidade de investimentos e prospecção de oportunidades
em todos os nossos negócios.
Dessa forma, temos a convicção de que estamos tomando as medidas necessárias para gerar valor
aos nossos acionistas e stakeholders. Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a
atenção de todos vocês! Podemos agora iniciar a sessão de perguntas e respostas.
Operadora:
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. Caso
haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da
fila digitando a tecla #. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos
a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade
de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Se você estiver
participando via webcast, favor clicar em “pergunta ao palestrante” para enviar sua pergunta aos
executivos da Companhia.
Luiz Carvalho, UBS:
Bom dia, pessoal. Se você me permite, André, eu tenho três perguntas, e gostaria de começar pelo
último slide da apresentação, onde você coloca as perspectivas e oportunidades. Se você puder dar
um pouco mais de detalhes sobre cada uma dessas ações em cada um dos businesses e,
logicamente, se puder colocar o contexto do cenário mais desafiador em cada um deles. De repente,
o ramp-up da planta dos Estados Unidos da Oxiteno.
Sabemos que os spreads ainda estão, logicamente, fracos, você coloca novos usos do GLP na
Ultragaz, mas agora, aparentemente, tem uma resolução de, eventualmente, permitir o uso de
botijões por diversas marcas; quando você coloca na Extrafarma, a maturação das lojas, se não
faria sentido, eventualmente, considerar o desinvestimento na Extrafarma em função do resultado
bastante aquém daquele que vocês esperavam no início do processo. Se você pudesse passar por
cada um desses pontos, de repente colocando um pouco de contexto à percepção de risco em
função do cenário que vemos.
A segunda pergunta é mais em relação, talvez, a uma estratégia de alocação de capital. Apesar da
geração de caixa mais forte, como você colocou, acho que muito advinda do melhor capital de giro,
a alavancagem da Companhia permaneceu praticamente estável em 2,6x. Ainda assim, vocês
anunciaram um pagamento de dividendos de R$ 217 milhões no 1S, com payout de 60%. Eu
gostaria de entender qual é a estratégia de desalavancagem vis-à-vis pagamento de dividendos,
dado que a de investimentos já está bastante clara. Se não faria sentido, de repente, reduzir um
pouco o dividendo, pelo menos no curto prazo, para desalavancar um pouco mais rápido.
E se me permite uma terceira pergunta, eu não sei se o Marcelo está por aí, mas direcionada mais
especificamente à Ipiranga: vocês perderam 9% de volume, principalmente no diesel, no ano contra
ano, enquanto o mercado da ANP subiu 5%. Ainda assim, ontem eu estive na Expo Postos, falamos
com diversos revendedores – fazemos isso com certa constância – e, aparentemente, a estratégia
da Companhia na Ipiranga, do ponto de vista de preço, ainda está meio errática. Não vemos uma
linearidade. Muita gente reclamando do Abastece Aí em função da questão do risco de impostos.
Então, se pudesse comentar um pouco sobre o que fazer para recuperar market share sem fazer
com que a margem sofra, nos ajudaria bastante. Obrigado.
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André Pires:
Obrigado pelas perguntas, Luiz. Eu vou tentar respondê-las na sequência que você as fez. A
primeira é um pouco mais abrangente, de estratégia. Começando pela Oxiteno, você perguntou
especificamente sobre a planta dos Estados Unidos, a estratégia da nossa entrada nos Estados
Unidos permanece, obviamente. Atrasou um pouco o ramp-up e o desenvolvimento daquele
mercado. Isso se casou um pouco com a piora do mercado, especialmente o mercado agro, no curto
prazo nos Estados Unidos, pela questão climática, mas estamos desenvolvendo esse negócio lá.
Diferente do grande impacto que tivemos no resultado da Oxiteno nesses últimos trimestres, que foi
basicamente por conta da queda das commodities petroquímicas, mas, mais especificamente, pela
queda do MEG, a operação americana é somente de especialidades, então ela não se influencia
por essas variações. Então, a tendência no longo prazo é que ela seja uma estabilizadora de
resultados, à medida que ela não deve ser influenciada pelo movimento do MEG.
Essa estratégia permanece, mas, neste momento, o foco da Oxiteno é de execução. Executar o
desenvolvimento da planta nos Estados Unidos. Obviamente, temos uma expectativa de que essa
recuperação no preço das commodities internacionais não aconteça tanto no curto prazo, mas
aconteça. Então, observar e acompanhar esse processo.
Também estamos, no caso da Oxiteno, adequando estruturas de custos, com programas de
adequação e redução de custos para fazer frente a essa realidade de mais volatilidade no mercado
de commodities petroquímicas.
Sobre Ultragaz, obviamente, continuamos – e eu falei isso no final – com foco em inovação e
diferenciação. Por isso esse foco na liberação dos níveis de GLP. No curto prazo, esses novos
anúncios de redução de preço e, principalmente, de fechamento do spread entre o preço do granel
e o preço do envasado, possibilita um retorno do aumento de volume, que já estamos vendo,
efetivamente.
Então, de fato, acreditamos que o 1T19 e o 2T19 foram trimestres que não se repetirão. Temos uma
expectativa muito positiva para os próximos trimestres em relação aos resultados da Ultragaz.
Sobre o que você comentou em relação à questão de marca, de enchimento fracionado, isso é algo
que ainda está muito na base de proposta, sem muita consistência. Tem um artigo grande no Valor,
que eu recomendo a leitura, porque acho que organiza de forma um pouco mais clara quais seriam
as consequências para a inviabilidade da aplicação dessas ideias. Até porque, se olharmos em que
países do mundo isso que está se falando acontece, são países que não têm o framework
regulatório do Brasil, e acho que não faz sentido involuirmos nessa questão em vez de andarmos
para frente.
Então, temos muita dificuldade em imaginar a aplicabilidade disso, e achamos até que seria inviável,
principalmente do ponto de vista de segurança. Mas, de qualquer forma, de novo, recomendo a
leitura do artigo, porque acho que os argumentos estão muito bem organizados.
Sobre Extrafarma, o foco continua sendo de melhora operacional. A estratégia da Extrafarma foi
adequada nos últimos 12 meses. Depois da mudança de gestão da Extrafarma, tendo em vista essa
estratégia, de maneira bastante consciente e alinhada, obviamente, com a Ultrapar, com foco em
adensamento e depuração das lojas com baixa performance, e, principalmente, em investimento
em infraestrutura logística e de sistema, para suportar a rede de lojas.
Então, nós estamos adequando essa estratégia. Na nossa visão, isso permitirá uma melhora nos
resultados da Companhia, e essa melhora já está acontecendo. Nós acreditamos que, ao longo do
tempo, começaremos a ver resultados bem melhores em relação à Extrafarma.
Sobre a alocação de capital e pagamento de dividendos, que é a sua segunda pergunta,
basicamente, a nossa alavancagem tem estado relativamente estável, mesmo considerando um
EBITDA que não está crescendo no ritmo que gostaríamos.
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Acho que vale ressaltar alguns pontos: o primeiro ponto é que a nossa dívida líquida tem estado
estável. Isso significa que mesmo com o EBITDA que não vem crescendo, vimos mantendo uma
dívida líquida estável. Obviamente, o nosso objetivo de relação dívida líquida/EBITDA é mais para
2 baixo do que 2,6, que é o caso, atualmente.
Mas as iniciativas de liability management, eu diria equilibrando essa alavancagem de forma muito
tranquila, como eu comentei, das operações que temos feito para alongamento do perfil e redução
de custo. Então, essas são as alavancas que nós conseguimos controlar no curto prazo.
Sobre o pagamento de dividendo, precisamos lembrar alguns pontos: primeiro, estatutariamente,
nós temos a obrigação de pagar 50% do lucro em forma de dividendo. Esse pagamento é agora,
mas a base é de antecipação.
Nós fechamos, efetivamente, o dividendo do ano com a publicação do resultado do quarto trimestre.
Então, essa é uma antecipação, levando em consideração os resultados do primeiro semestre e o
que esperamos para o segundo semestre.
Então, não há uma expectativa de que haja uma mudança na nossa política. A Companhia vem
praticando 60%. Apesar da obrigação ser de 50%, 60% tem sido a média dos últimos anos. E não
há nenhuma visão nossa de que isso deveria mudar no curto prazo. E, de novo, eu acho que, do
ponto de vista de alavancagem, só para complementar, vale muito ressaltar as iniciativas que temos
feito em capital de giro.
Às vezes, o mercado não tem uma visão tão clara em relação a isso. Se nós olharmos nos últimos
trimestres, pegando um prazo relativamente longo, do primeiro trimestre de 2018 até hoje, nós
reduzimos o ciclo financeiro na Ultrapar em cinco dias, que é bastante coisa. De 26 dias para 21
dias.
Na Ipiranga, essa redução foi de cinco dias também, quase R$ 1 bilhão de redução de capital
empregado no negócio. E isso aconteceu em todos os negócios. Essa redução aconteceu na
Oxiteno. Na Ultragaz, é relativamente estável porque o capital de giro não é tão alto. Mas é um
trabalho bastante grande de buscarmos gerir esse capital de giro de forma ativa, otimizar esse
capital de giro para ter um capital empregado adequado para o negócio.
De novo, isso é uma alavanca que está um pouco mais na nossa mão e na qual temos trabalhado
bastante. Acho que, em 12 meses, a redução de R$ 1 bilhão de capital de giro é bastante
significativa
e
é
por
isso
que
a
nossa
geração
de
caixa
operacional
pós-investimento tem crescido, e a nossa conversão de EBITDA em caixa tem crescido muito,
principalmente se pegarmos, historicamente, essa conversão que está em torno de 70%. Hoje, está
em 90%.
Eu acho que isso é algo que o mercado não olha muito, mas acho que, quando olhamos a nossa
operação de bonds, lá, em maio, o nível do preço dos nossos bonds, de certa maneira, subiu. Eu
acho que tem uma visão, nesta gestão, de capital de giro e de geração fluxo de caixa operacional,
que, de certa maneira, consegue ver esses benefícios.
Sobre a terceira pergunta, que é a estratégia da Ipiranga, de fato, não dá para negar que, do ponto
de vista de market share ou de volume, no segundo trimestre, o desempenho foi abaixo das nossas
expectativas.
É claro que parte desse desempenho foi explicado principalmente no mercado de dívidas e,
consequentemente, no mercado de B2B, onde acreditamos que alguns negócios estavam sendo
feitos a preços e, consequentemente, margens que nós não estávamos dispostos a fazer, e,
portanto, conscientemente, nós deixamos de participar de alguns negócios. Esse é um mercado
spot, em que, à medida que você tem capacidade e preços mais adequados, você volta para o
mercado.
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Então, o que puxou essa queda, principalmente, foi o mercado de B2B. A estratégia é muito clara.
Eu acho que nós temos uma estratégia de recuperação de margem, sem perder market share, que,
para nós, é, sim, importante.
Eu acho que o desempenho no segundo trimestre, e mesmo no primeiro, não foi o que gostaríamos,
mas a Ipiranga está trabalhando para equilibrar as nossas iniciativas de recuperação de margem,
com estabilidade e com crescimento de volume e, consequentemente, manutenção do market
share.
Nós sempre falamos, olhando de novo um trimestre, pontualmente, nós, eventualmente, não
necessariamente temos a visão de uma tendência de mais em longo prazo. Mas o fato é que nós
reconhecemos que o segundo trimestre, do ponto de vista de volume, não foi o que imaginávamos,
mas acho que há um trabalho grande, sim, sendo feito para que nós recuperemos essa participação
de mercado.
E, obviamente, sem abrir mão da nossa recuperação de margem, que também é o nosso objetivo.
Não entendi muito bem o que você comentou sobre o Abastece Aí. A verdade que acompanhamos,
efetivamente, é que o Abastece Aí tem sido um método de pagamento cada vez mais utilizado,
praticamente 10% de todo o abastecimento do ciclo Otto, então ele tem ganhado uma atração e
uma frequência de utilização muito grandes: são 3 milhões de participantes no Abastece Aí.
E acho que vale ressaltar também o crescimento do Km de Vantagens, que, hoje, tem 31 milhões
de CPFs – uma frequência bastante grande de utilização. Então, essas eram as iniciativas
adjacentes, eu diria, ao negócio principal (core) da Ipiranga, que também tem tomado bastante a
nossa atenção. E é algo que nós também temos desenvolvido com bastante foco.
Luiz Carvalho:
Está ótimo. Superclaro. Se eu puder voltar na primeira pergunta, eu acho que faltou um comentário
sobre a Ultrapar, que vocês colocam na apresentação oportunidades advindas das mudanças do
setor de petróleo e gás. Não dá para dar algum cheiro do que seria isso? Refinaria? Venda das
refinarias da Petrobras? Eventualmente, a venda da Gaspetro? Os gasodutos que vão ligar o gás
offshore com um construtor onshore? O vocês estão olhando mais de perto?
André Pires:
O que nós quisemos dizer é o seguinte: todo esse movimento, primeiro, da saída da Petrobras de,
pelo menos, metade do refino, todo o movimento da saída da Petrobras de uma parte grande da
cadeia de produção e distribuição de gás natural tem um impacto nos nossos negócios. E nós vamos
acompanhar isso de perto. Isso não significa, necessariamente, que vamos mergulhar em tudo, mas
a nossa visão é que a cadeia de óleo e gás passará por uma grande transformação nos próximos
cinco ou dez anos. E nós temos que acompanhar essa transformação e nos posicionarmos para
nos beneficiar dessas oportunidades.
Eu acho que isso são oportunidades que se apresentam para as empresas que estão envolvidas
nessa cadeia. Nós somos distribuidores de combustíveis e de GLP. Iniciamos também o maior
provedor de armazenagem de combustíveis no Brasil, que tem o maior footprint de armazenagem
de combustíveis, em seis portos, e indo para um sétimo porto, na Vila do Conde.
Então, toda essa transformação tem um impacto importante para os nossos três negócios que estão
nesse mercado: Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo. E, portanto, nós temos acompanhado de perto e
vamos continuar acompanhando isso de perto para que possamos aproveitar as oportunidades e
gerar valor para a Ultrapar, quando essas oportunidades aparecerem para nós.
Luiz Carvalho:
Está ótimo. Muito obrigado e desculpe-me pelas perguntas mais abrangentes. Obrigado.
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Bruno Montanari, Morgan Stanley:
Bom dia. Obrigado por pegarem as perguntas. Eu acho que os temas já foram bem explorados na
pergunta anterior. Eu gostaria de entender um pouco mais, especialmente sobre esse movimento
do processo de venda das refinarias da Petrobras.
Como que a Ipiranga, comprando ou não comprando uma refinaria, vê a competição entre
distribuidores em um mercado integrado verticalmente? Então, como que vocês se posicionariam
caso os seus competidores comprassem uma refinaria, e a Ipiranga não? Como isso poderia afetar
a dinâmica de margens no setor, indo para a frente?
E eu gostaria também de entender um pouco se essas oportunidades aparecem agora nos próximos
doze meses, enquanto o Grupo ainda tem uma alavancagem um pouco acima dos níveis
confortáveis, qual seria o processo decisório do Ultra para decidir se entra em uma aquisição ou
não? Isso passaria eventualmente por um desinvestimento de alguns dos negócios que não esteja
gerando um retorno muito adequado para o Grupo? Então, entender como as peças se encaixariam
nessa situação. Muito obrigado.
André Pires:
Oi, Bruno. Obrigado pelas perguntas. De fato, como eu comentei na pergunta do Luiz, a privatização
de 50% da capacidade de refino da Petrobras muda as condições do mercado. Obviamente, nós
não temos uma visão clara agora se vamos ou não participar. Obviamente, como eu falei, temos
que acompanhar. Mas nós temos a seguinte visão sobre dinâmica do futuro.
Como a Ipiranga é um dos principais players do mercado de distribuição, nós sempre teremos a
capacidade de negociar, com quem quer que seja, o refinador de uma forma diferente do que é,
hoje, com a Petrobras. Hoje, como você sabe, pela condição da Petrobras, ela, basicamente, opera
com todos os distribuidores nas mesmas condições. Quando você passa a ter player privados, você
terá, obviamente, oportunidades de negociações diferentes.
Então, isso é uma mudança de dinâmica da qual vamos, de um jeito ou de outro, participar. Não
estão claras como serão as regras, mas parece realmente que esse mercado migrará, em um futuro
próximo, para um mercado mais integrado, que é como funciona a área de refino + distribuição em
outros países do mundo (por enquanto, nos países mais desenvolvidos). Então, nós, ao longo do
tempo, deveríamos migrar para esse tipo de dinâmica, que nós, obviamente, vamos acompanhar e
ver como isso se apresentará para nós.
Do ponto de vista do processo decisório, de fato, a nossa alavancagem está um pouco acima do
que estava, na verdade, um tempo atrás. De qualquer maneira, acreditamos que estamos
caminhando para reduzir essa alavancagem, quando olhamos a perspectiva de geração de caixa
nos próximos trimestres.
Hoje, nós não temos uma visão de que para nós fazermos um investimento mais significativo,
inorgânico, faríamos isso e, em compensação, sairíamos de um negócio. Eu acho que isso não está,
necessariamente, no nosso hall de alternativas. É sempre uma alternativa, mas não está sendo
considerado no nosso hall de alternativas.
Nós temos um conforto de que se nós precisarmos partir para investimentos mais relevantes, nós
temos condições de fazê-los e nós temos uma estrutura de capital e um perfil, e eu diria, tanto de
duration quanto custo da nossa dívida, o que nos permite participar de processos como esse,
eventualmente.
Bruno Montanari:
Perfeito. Obrigado.
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André Hachem, Itaú:
Obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas perguntas também um pouco focadas em fundo de
investimento. A primeira pergunta: existe uma redução relativamente grande no CAPEX da Ipiranga.
Em que ponto vocês esperam ter que retomar CAPEX para um nível maior, não só em termos de
embandeiramento, mas também em termos de infraestrutura, terminais e todos os demais ativos.
Como vocês esperam o CAPEX para frente, principalmente entre 2020 e 2021, se esperamos que
haja uma recuperação maior do mercado de distribuição?
Minha segunda pergunta é em relação à Oxiteno. Eu queria entender de vocês se veem uma
mudança estrutural no jeito da competitividade da Oxiteno no Brasil, principalmente por conta do
etano. Você esteve, nos Estados Unidos, com o aumento de produção do share, uma redução muito
grande de gás natural, que levou a uma redução muito grande do etano. Então, o eteno americano,
hoje, é muito mais competitivo do que o eteno brasileiro.
Imagino que isso, de alguma forma, tenha se refletido em cima das especialidades também. Quando
olhamos, por exemplo, o spread de MEG Brasil reduziu quase a metade do spread de MEG
americano. Então, nesse segmento de commodity, imagino que tenha um impacto grande. Como
isso se manifestou em cima dos especiais? E como vocês veem isso alterando a competitividade
da Oxiteno, olhando os próximos 4 a 5 anos? Obrigado.
André Pires:
Oi, André. Obrigado pela pergunta. Sobre os investimentos, de fato, claramente temos adequado a
nossa estratégia de CAPEX em relação ao que vemos de oportunidades e da própria dinâmica do
mercado. A Ipiranga tem capacidade de, nos próximos anos, ter um nível de CAPEX maior, tanto
em infraestrutura quanto também em crescimento, até porque ela tem gerado muito caixa.
A questão de alocação do CAPEX agora é uma visão tática em relação às oportunidades de negócio
e à oportunidade de fazer investimentos que geram valor importante para a Ipiranga e para a
Ultrapar ao longo do tempo. Só para não perdemos de vista, neste ano de 2019, a Ipiranga entrou
em 3 licitações, ganhando 4 terminais no começo do ano, 1 em Vitória; outro em Cabedelo através
de um consórcio; e 2 terminais em Belém, um através de um consórcio e outro diretamente.
Isso aí, só do ponto de vista de outorga, pode significar para a Ipiranga, neste ano, um desembolso
de R$ 51 milhões, um investimento que ela vai fazer na manutenção e construção desses terminais.
Então, nós estamos investindo em infraestrutura. Nós achamos muito importante termos uma
infraestrutura logística adequada para a realidade de mercado.
E, obviamente, quando olhamos o CAPEX do primeiro semestre, ele está impactado um pouco por
um semestre que começou de forma fraca mais fraca do que imaginávamos, mas nós temos
capacidade de investir.
A segunda pergunta sobre o eteno, dê-me só um minuto. André, o ponto é o seguinte: obviamente,
a matéria-prima do eteno brasileiro e do eteno americano são diferentes. Hoje, tem um spread
relativamente alto entre ambos, mas nós não acreditamos que isso vai continuar, porque existe certa
correlação.
Inclusive, o que nós observamos é que à medida que o MEG caiu tanto, você tem aí uma pressão
para a compra de eteno à base de nafta de trabalhar com desconto e preços mais adequados a
essa realidade. Com isso, a nossa visão é que o eteno, com base em shale, esse spread deve
fechar.
Não nos parece, necessariamente, que isso signifique que vai se perder competitividade de maneira
importante, em que o eteno com base shale, ou o contrário, o eteno com base nafta com o eteno
com base shale. Achamos que há uma convergência, principalmente por conta dos preços dos
petroquímicos internacionais. Então, não é uma mudança estrutural necessariamente.
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Nós estamos em um ponto em que o excesso de capacidade dessas petroquímicas entrou em um
momento de desaquecimento do crescimento global, então por isso que vimos essa queda grande
de preço. De fato, quando conversamos com o pessoal da Oxiteno, estamos lá há muito tempo e
não tínhamos visto uma margem de queda tão elevada. E isso terá uma recuperação, talvez, demore
um pouco, mas vai haver a recuperação.
André Hachem:
Perfeito. Muito obrigado.
Gustavo Allevato, Santander:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. Elas estão um pouco relacionadas à Ipiranga. Vocês
reduziram a base de postos durante o segundo trimestre. Eu queria entender se essa tendência vai
continuar pelo restante do ano. Eu acho que, nos últimos anos, vimos um foco da Empresa em
adicionar novos postos. Eu queria tentar entender qual é a estratégia daqui para frente, focar mais
em uma quantidade, crescer em quantidade como era até um ano atrás ou começar a focar na
qualidade e aumentar o same store sales dos postos? Nessa linha, quantos postos daqueles 250
de backlog ainda têm para serem abertos?
E segunda pergunta relacionada à Ipiranga também, eu gostaria tentar entender como nós podemos
imaginar o cenário competitivo para frente. Vimos, ao longo dos últimos dois anos, uma queda de
margem do setor. Eu queria entender, da visão de vocês, quando disso é estrutural, olhando para
frente, dada essa competição mais acirrada, com novos players e quanto disso é temporário devido
a um cenário, uma economia um pouco mais desafiadora. Obrigado.

André Pires:
Oi, Gustavo. Obrigado pela pergunta. Sobre os postos, sim, tem um trabalho de depuração que está
sendo feito. Nós trouxemos, no começo do ano, um ajuste que foi feito. Esse ajuste, de certa
maneira, tem uma sintonia fina que está acontecendo. O foco, efetivamente, é, obviamente, no same
store sales dos postos, ou seja, melhorar a qualidade da nossa base de postos, a qualidade de
postos que são adicionados à nossa base.
Mas também, óbvio, crescer número de postos, mas postos que fazem sentido para a nossa
estratégia. Então, podemos ter, pontualmente, trimestres nos quais não temos uma evolução muito
grande no número de postos, mas com foco, basicamente, na qualidade. E, como eu falei nas
perguntas anteriores, com o objetivo de manter e crescer o nosso market share.
Então, nós não temos uma meta em número de postos. Nós já deixamos de ter essa meta desde o
ano passado. A meta efetivamente evolui, uma meta efetivamente com aumento de produtividade.
O backlog está em 250 pontos. Não sei se vocês se lembram, mas no começo de 2018, esse número
era em torno de 500 postos. Nós vimos reduzindo esse backlog.
E, hoje, estamos num backlog de 250 postos, que é onde nós procuramos ter um foco maior para
que venhamos a inaugurar esses postos, botá-los para funcionarem nas próximas semanas e
meses. Tivemos algumas imigrações importantes, recentemente, até no Rio de Janeiro.
Com relação ao cenário competitivo, é muito difícil termos uma previsão. De fato, é um cenário
competitivo bastante acirrado, que, obviamente, fica ainda mais pressionado. Ainda não está
havendo uma recuperação consistente da economia. Ainda estamos vendo uma recuperação do
poder aquisitivo das pessoas e nós temos uma certa pressão do ponto de vista dos custos dos
combustíveis.
Então, esse cenário continua competitivo, e não dá para dizer se isso é uma mudança estrutural ou
não. Nós, de fato, achamos que precisamos de uma economia mais robusta para podermos, de fato,
termos uma recuperação mais consistente de volume e, consequentemente, de margens. Mas é
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difícil dizer qual será o cenário competitivo nos próximos trimestres, depende muito de uma série de
fatores que estão ainda em movimento.
Gustavo Allevato:
Está claro, André. Obrigada pelas respostas.
Vicente Falanga, Bradesco BBI:
Bom dia, André. Obrigado por pegar as perguntas. Começarei por um follow-up da pergunta do
André Hachem.
Vocês têm um contrato de fornecimento de eteno vencendo, se não me engano em 2021 ou 2023,
com preço de referência Europa, que provavelmente deve ser um dos mais caros que tem por aí, o
que talvez não faça muito sentido, dado que na próxima década o país aumentará bastante a oferta
de gás e, potencialmente, de eteno com base gás. Gostaria de saber se a Oxiteno já pensa em,
potencialmente revisar os termos deste contrato por um preço de referência um pouco mais
competitivo.
A segunda pergunta é que estamos vendo o mundo desacelerando, uma queda forte no petróleo no
3T e, potencialmente, isso pode continuar. Gostaria de entender se podemos esperar um repasse
gradual dos preços para o consumidor para baixo, favorecendo o ambiente de margens para as
distribuidoras.
Eu farei uma última, peço desculpas, mas acho que é bem relevante. Qual será a política de
dividendos da Companhia se o governo federal baixar a taxa de imposto de renda de 34% para
20%? Vocês pretendem manter a 50% ou revisar isso para baixo para desalavancar mais rápido?
Obrigado.
André Pires:
Vicente, obrigado. Nós estávamos alinhando um ponto aqui. Sua primeira pergunta sobre o contrato,
obviamente é um contrato entre partes que tem uma série de cláusulas que são confidenciais. O
que podemos dizer é que o preço do eteno no mercado europeu é uma referência, dependendo das
condições do mercado sempre há negociações com relação a isso. O vencimento que você tinha
comentado não é em 2023, é mais cedo.
Então, apesar de ser uma referência, as negociações sempre ocorrem levando em consideração a
realidade do mercado dado os preços do mercado.
Sobre a queda do preço internacional do petróleo, sempre dizemos e, de fato, isso aconteceu no 4º
trimestre, isso é uma oportunidade para o crescimento da demanda. Ou seja, a medida em que esse
preço é refletido para o consumidor, a expectativa é que tenhamos uma recuperação na demanda.
Isso sempre é uma oportunidade para que o distribuidor e será uma oportunidade para nós também.
Como eu comentei, no caso da Ultragaz, nós estamos vendo isso no caso do GLP. Com a queda
de preço anunciada recentemente, temos visto uma recuperação na demanda tanto no envasado
quanto no granel. E, se isso ocorrer também no quadro dos combustíveis líquidos, acho que
beneficiará a demanda também, o que é bom para nós.
Finalmente, sobre os dividendos, nós não temos essa visão no momento. Como você sabe, temos
essa previsão estatutária de que o nosso dividendo é de 50%. Essa é uma decisão da assembleia
que tivemos com os acionistas, mas mesmo assim, não temos nenhuma proposta ou perspectiva
de mudarmos isso no curto prazo.
Vicente Palomba:
Perfeito, André. Muito obrigado.
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Thiago Duarte, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Queria voltar na discussão sobre a rede de postos Ipiranga, mais na questão da
perda líquida de postos. Lembro que no final do ano passado, quando vocês fizeram essa abertura
da rede contratada, da rede ativa, nós tínhamos feito uma conta sobre qual é a sua adição média
baseada no backlog de postos contratados, e chegávamos em um número por ano que fazia sentido
baseado no histórico ser da ordem de 200 a 250 postos.
Quando olhamos o seu running rate no primeiro semestre obviamente, está bem abaixo disso.
Gostaria de entender o porquê ou qual parte da conta que não estamos entendendo. Acredito que
talvez a resposta seja porque vocês nos deram a perda líquida dos 32 postos e, talvez a reposta
esteja na perda bruta versus a adição bruta. Eu não sei se você consegue nos passar esse número,
André, mas acho que seria importante.
A segunda parte da pergunta é com relação a sua fala na apresentação, também falando de
Ipiranga. Você disse algo sobre no curto prazo a dificuldade de margens ainda existe, mas que faria
sentido esperar algum tipo de recuperação de volume, falando do 2S. Gostaria de entender se foi
mais ou menos isso que você tentou dizer ou se eu compreendi mal você.
A terceira pergunta é com relação a questão do capital do giro, essa é uma discussão muito parecida
que tivemos no 4T18, quando houve uma melhora importante de capital de giro, principalmente
dentro da conta fornecedores dentro da Ipiranga, que parece ser a linha mais relevante que contribui
para essa melhora de capital de giro neste 2T.
Gostaria de entender, parecido com a pergunta que eu fiz na época, se essa melhora também
deveria sustentável. Quando pensamos na base de fornecedores da Ipiranga, estamos falando
majoritariamente da própria Petrobrás. Gostaria de entender se faz, de fato, sentido imaginarmos
uma sustentabilidade para esse número de dias de fornecedores nesses níveis bem melhores como
vocês já tinham destacado no passado. Obrigado.
André Pires:
Thiago, obrigado pelas perguntas. Começando pela rede de postos, sim, de fato, temos essa
abertura e acho que é importante passar um pouco por elas. No 1T, nós tivemos 43 aberturas e 43
fechamentos, por isso que ficou zero a zero, por incrível que pareça foi isso o que aconteceu.
No 2T, foram 35 aberturas e 67 fechamentos, o que deu uma adição líquida negativa de 32. Então,
estamos com um ritmo no trimestre de 30 a 40. Então, temos que separar um pouco. Nós não
estamos abrindo mão de inaugurarmos ou de continuar crescendo a base, mas estamos sendo um
pouco mais seletivos, eu diria até menos tolerantes com relação a postos que acreditamos que não
fazem sentido e, depurando de um maneira um pouco mais prescritiva a rede.
Nós continuamos em um ritmo de abertura de postos quando necessário. No 3T e 4T temos uma
tendência de acelerarmos as aberturas, mas também continuaremos nesse ritmo cada vez mais alto
de depuração. Acho que esse é o ponto.
O que eu falei, e de fato, você interpretou corretamente, estamos trabalhando em uma recuperação
de volumes. E, apesar dos desafios de melhora de margem, preciso até reler aqui, eu falei
basicamente o seguinte: “No 2S do ano esperamos uma recuperação de volume em relação aos
últimos meses, com a continuidade da evolução dos resultados na comparação anual.”
E, comentamos que o ambiente continua gerando uma certa dificuldade para a evolução mais
significativa da rentabilidade. Mas recuperação do volume e, a continuidade da evolução dos
resultados na comparação anual é algo que temos de destacar.
A terceira pergunta foi sobre capital de giro. O capital de giro afeta o fornecedor de uma forma
importante pelo tamanho da Ipiranga. Você comentou da Petrobras, mas não são os únicos
fornecedores, temos as usinas de etanol, temos também fornecedores importantes no caso do
Oxiteno.
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Então, é uma questão basicamente de gestão do capital de giro. Ela é consistente na medida em
que acreditamos que faz sentido trabalharmos dessa forma. Essa é uma alavanca que está um
pouco mais na nossa mão e temos trabalhado em cima dela. Ela tem um benefício econômico muito
importante, porque no final do dia, estamos empregando menos capital no negócio e, basicamente,
isso tende a beneficiar o seu retorno sobre capital empregado, o seu ROIC.
Enfim, temos operado assim, isso é muito tocado pela área de tesouraria em parceria com os
negócios, em parceria com a Ipiranga e em parceria com a Oxiteno, que são os negócios onde
temos mais capital de giro. E, acreditamos que seja sustentável porque temos tido sucesso nessas
iniciativas e, de certa maneira, isso tem contribuído para que tenhamos um bom desempenho do
ponto de vista da dívida líquida, mesmo considerando um EBITDA que não vem crescendo como
gostaríamos.
Thiago Duarte:
Obrigado, André. Superclaro.
Gabriel Francisco, XP Investimentos:
André e seu time, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Claramente, vocês desenharam bem, o
cenário competitivo está aí, é uma soma de tudo e afetou a todos, até de uma forma igual. A queda
de margem, em maior ou menor grau, foi muito semelhante nas três listadas.
Para se posicionar nesse cenário competitivo, nós entendemos as outras alavancas que vocês
mencionaram, de atendimento, de serviço nos postos; mas eu estou pensando muito, para tentar
mitigar essa deterioração de margem e melhorar a competitividade, se tem algo que vocês possam
fazer em sourcing.
Falando claramente de importação, para tentar reagir a essa situação, que recorrentemente essa
melhora pode demorar, o que vocês podem fazer para tornar essa precificação mais inteligente de
combustíveis com o suporte do lado da oferta? É só isso. Muito obrigado.
André Pires:
Gabriel, obrigado pela pergunta. Acho que, de fato, você tem razão. A dinâmica do mercado vem
se transformando muito rapidamente e, é importante que você tenha para sua competitividade, na
medida do possível, experiência operacional tanto do ponto de vista do supply, incluindo importação
e capacidade de armazenagem dos produtos em diversos pontos do país.
Então, isso é investimento em logística e em capacitação de trading. E, a Ipiranga vem fazendo isso
também. Então, continuamos importando, mesmo que hoje o mercado não tenha aquela janela ou
aquela arbitragem que houve em 2016 e 2017, mas oportunidades aparecem. Então, temos sido
presentes neste mercado. E, vem também capacitando-se também na sua expertise de trading e,
vem com um crescimento de estrutura. Como eu falei anteriormente, nós temos uma infraestrutura
bastante robusta nas armazenagens pelo país, mas talvez em postos essa infraestrutura não estava
tão adequada e, por isso, ela era bastante decisiva nas licitações de Vitória, Cabedelo e Belém.
Então, tudo que é parte dessa estratégia de mudança da dinâmica do mercado, como temos que
nos posicionar, tanto do ponto de vista de infraestrutura logística quanto do ponto de supplier trading.
Gabriel Francisco:
Perfeito. Obrigado.
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Régis Cardoso, Credit Suisse:
Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Eu tenho duas perguntas principais e uns follow-ups
rápidos. A pergunta principal é a seguinte: a redução de dívida do trimestre foi, basicamente, R$
470 milhões de tudo que vocês conseguiram gerar efetivamente de caixa para reduzir a
alavancagem.
Mas boa parte dessa redução da dívida veio de uma linha de capital de giro, que é o aumento da
linha de fornecedores na Ipiranga que subiu 25% na comparação trimestre a trimestre a despeito
dos estoques e recebíveis estáveis. Então, a minha pergunta é porque teve esse aumento no
fornecedor? Isso é uma estratégia sustentável e qual é o racional?
A segunda pergunta é com relação a Extrafarma, ela continua no nível de EBITDA negativo na
ordem de R$ 20 milhões por trimestre, descontando o crédito tributário do ICMS. Se você parasse
por completo a expansão das lojas hoje, seria de se esperar que o EBITDA se tornasse positivo ou
precisaria mais do que isso para que conseguíssemos fazer um turnaround das operações? Depois
eu tenho uns follow-ups rápidos.
André Pires:
Primeiro, obrigado pelas perguntas, Régis. Sobre a questão da redução da dívida líquida, de fato, é
isso. Como eu comentei, anteriormente, nós temos trabalhado na utilização do capital de giro como
forma de gerarmos mais caixa. A questão do aumento de fornecedores mantendo estável clientes
e estoques, eu diria que é a função clássica da gestão do capital empregado no negócio.
Podemos nos financiar com os nossos clientes, podemos nos financiar com os nossos produtos, e
podemos nos financiar com os nossos fornecedores. O que estamos fazendo, neste caso específico,
é aumentando o nosso financiamento com os nossos fornecedores e, portanto, mantendo o capital
empregado no negócio mais leve, reduzindo o capital empregado mais leve através dessa atividade.
Ela é sustentável na medida em que acreditamos que isso tenha um valor econômico positivo, o
que, de fato, tem. É só fazer a conta e o valor econômico é muito positivo quando alongamos o seu
prazo de pagamento com os seus fornecedores.
Então, assim, eu diria que é uma função clássica de uma área financeira gerir esse capital de giro
da maneira mais eficiente para a estrutura de capital da Companhia. Então, é sustentável e é uma
estratégia que vimos realizando e vamos continuar realizando à medida que faça sentido.
Sobre a Extrafarma, na verdade, se você olhar o resultado incluindo os créditos tributários, eles
foram de menos 30 no 1T e menos 20, então houve melhora no 2T em relação ao 1T.
De fato, claro, se parássemos, por completo, a expansão, rapidamente reverteríamos esse
resultado, até porque boa parte do resultado negativo vem das lojas novas que estão em maturação.
Também, acho que dá para afirmar que parando por completo você reverte esse resultado.
Acho que vale um pouco o comentário que foi feito na minha leitura de que estamos vendo no ano
contra ano uma recuperação que deve continuar nos próximos trimestres. Então, nossa expectativa
é, sim, da reversão desses resultados.
Regis Cardoso:
Obrigado, André. Se me permitir um follow-up ainda sobre o fornecedor da Ipiranga. Nesse caso,
em grande parte é Petrobras, talvez a exceção do etanol, que tem um custo caro para alongar o
prazo de fornecedores. Depois, se você puder, explique o racional também.
Em outro ponto, eu só queria saber se vocês viram alguma perda ou ganho de estoque relevante
no trimestre? Tem alguma perda relevante na importação no trimestre que deveríamos considerar?
Outro ponto que me chamou atenção foi que o G&A aumentou bastante no período. Teve algum
efeito pontual?
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Por fim, as margens de reposição foram baixas ao longo do trimestre, mas mais altas em junho.
Vocês acham que isso é algo que permanecerá em julho e agosto, de uma perda de margens mais
altas na Ipiranga do que a média do 2T?
André Pires:
Oi, Regis. Não. No capital de giro, de novo, não acho que seja um custo alto. Na gestão do capital
de giro, você poderia eventualmente reduzir seu prazo de pagamento e ter um desconto; e você
pode alongar seu prazo de pagamento, com determinado custo. Como eu havia dito antes,
economicamente é muito positivo.
Você tem que levar em consideração que, do ponto de vista de EVA, que é o que nos guia, esse
alongamento gera um EVA positivo bastante significativo. Nós fazemos essa conta. Assim como, se
reduzíssemos nosso prazo e pagássemos nossos fornecedores à vista, eles nos dariam desconto
também.
Mas essa conta econômica, vamos dizer assim, é o driver para a tomada de decisão, e, quando
colocamos tudo isso na conta – além dessa conta, a visão de capital empregado no negócio e a
visão do nosso foco em estabilidade e redução da dívida líquida –, faz muito sentido para nós; a
conta é muito positiva. Isso eu posso lhe garantir, levando em consideração o WACC da Ipiranga –
também nos outros negócios, não só na Ipiranga.
Na segunda pergunta, do SG&A, temos, especificamente no caso da Ipiranga, um aumento pontual
na PDD para especificamente clientes B2B.
Eu não entendi a terceira pergunta. Era sobre custos de reposição?
Regis Cardoso:
Isso. Margens de reposição, perda de estoque e perda de importação.
André Pires:
Perdas de estoque e de importação não foram relevantes no trimestre; houve um impacto
praticamente nulo, eu diria, em ambos os casos. E o que é da margem de reposição? Você poderia
repetir?
Regis Cardoso:
Parece-me que as margens de reposição foram baixas na média do trimestre, sobretudo porque
elas se comprimiram quando a Petrobras subiu o preço. E, em junho, teve o movimento inverso:
quando a Petro “caiu” o preço, as margens de reposição expandiram e terminaram junho num nível
que nos parece, enfim, mais alto que a média do trimestre.
Então, eu queria entender se essa mesma tendência que vocês observam também, um nível de
saída da margem mais alto que a média, e se esse nível permanece em julho e agosto até o
momento.
André Pires:
Você está correto. Acho que sua leitura está correta. Como você falou, a saída do trimestre e
começo do trimestre foram com margens de reposição melhores.
Regis Cardoso:
Obrigado. Super claro.
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Operadora:
Obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra para o senhor André Pires, para as últimas considerações. Senhor André, pode prosseguir.
André Pires:
Obrigado a todos pelas perguntas e pelo call. Nós nos vemos no próximo call, em novembro.
Obrigado e boa tarde a todos.
Operadora:
A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas
agora.
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