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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 1T14.
O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no site www.ultra.com.br/ri. Hoje conosco está presente o Sr.
André Covre, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar, junto com
executivos da Companhia.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Após a
apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções
adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no
website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas.
O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que
condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais
podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Covre, que dará início a
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje vamos
discutir o desempenho da Ultrapar no 1T14, mais um trimestre de resultados positivos, e
foi também o primeiro com a Extrafarma, nosso terceiro negócio de varejo e distribuição
especializada.
Estão aqui comigo, para me ajudar a responder suas perguntas, o José Manuel, da
Ipiranga, Ana Paula Santoro, da Oxiteno, Julio Nogueira, da Ultragaz, João Marcos
Cazula, da Ultracargo, e Miguel Jarros, da Extrafarma, diretores dos nossos respectivos
negócios.
Também está comigo aqui a equipe de Relações com Investidores, e eu queria aproveitar
para comunicar a vocês uma mudança na equipe de Relações com Investidores: o
Rodrigo Pizzinatto, que respondia pela área, passou a ser um dos diretores da
Extrafarma. O Rodrigo, além da atividade de RI, era responsável por planejamento
corporativo e aquisições, teve um envolvimento profundo com a nossa entrada no setor
de drogarias, e foi natural que ele se tornasse um dos diretores do nosso novo negócio.
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Para assumir a liderança do assunto de RI, teremos o Marcello De Simone. O Marcello é
um executivo de longa data do Ultra, participou do IPO em 1999, teve várias atribuições
aqui no Ultra. Atualmente, ele responde pela tesouraria, seguros, comunicação, incluindo
relação com a imprensa e comunicação interna, e ele absorverá a área de RI, passando,
então, a ter responsabilidade pela comunicação corporativa do Ultra como um todo.
Vocês terão a oportunidade, os que não conhecem ainda, de conhecer o Marcello nos
eventos dos quais participaremos durante este ano.
Antes de começar os resultados, queria chamar a atenção de vocês para o slide número
dois, onde estão destacados os critérios adotados na preparação das informações dessa
apresentação e das informações que foram divulgadas relativas ao trimestre. Este slide
contém, também, algumas informações importantes sobre a associação com a
Extrafarma.
Passando ao slide três, com o desempenho consolidado da Ultrapar, começamos o ano
conforme o planejado, com um trimestre de crescimento de resultados e com o
fechamento da transação da Extrafarma, no dia 31 de janeiro.
O EBITDA consolidado da Ultrapar totalizou R$702 milhões, 14% acima do 1T13, em
decorrência, principalmente, de três ações: primeiro, os investimentos realizados nos
últimos anos em todos os nossos negócios, que permitiram maior escala operacional,
com benefícios em todos eles. Na Ipiranga e na Ultragaz, ampliamos a abrangência
geográfica das redes, com crescente qualificação dos revendedores e diferenciação aos
clientes. Na Oxiteno, reforçamos o foco em especialidades químicas, com maior
diferenciação e escala. Por fim, na Ultracargo, aumentamos significativamente a nossa
capacidade de armazenagem, com terminais expandidos e cobertura geográfica
ampliada.
Segundo elemento: a melhor composição de vendas, possibilitada pelos investimentos
feitos e pelo foco em produtos de maior valor agregado. E terceiro, a maior eficiência
operacional em todos os nossos negócios, a partir do foco em produtividade e qualidade.
O lucro líquido atingiu R$249 milhões, 1% acima do lucro líquido do ano passado,
principalmente em função do crescimento do EBITDA. Esse crescimento de EBITDA foi
parcialmente compensado por maiores despesas financeiras e por maior depreciação;
despesas financeiras principalmente em função do aumento na taxa de juros.
Como demonstrado no gráfico de lucro líquido, na parte de cima do slide, a Selic
aumentou 3,5 p.p. entre março do ano passado e março deste ano, passando de 7,25%
ao ano para 10,75% ao ano. Isso teve o efeito de elevar nossas despesas financeiras no
trimestre em aproximadamente R$35 milhões.
Além disso, os investimentos feitos nos últimos 12 meses ainda encontram-se em
processo de maturação, e, por outro lado, os aumentos em depreciação e amortização e
no nível absoluto de endividamento são imediatos, impactando o lucro líquido.
O primeiro trimestre também foi um período de reconhecimento e de realizações. Fomos
eleitos novamente, em pesquisa realizada pela Fortune Magazine com executivos,
conselheiros e analistas de mercado, uma das companhias mais admiradas do mundo no
setor de energia. Subimos duas posições em relação ao ano passado, sendo agora
considerados a segunda empresa mais admirada no mundo no setor de energia pela
qualidade de gestão e governança corporativa.
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Outro destaque foi o fechamento da transação com a Extrafarma, em 31 de janeiro,
quando passamos a trabalhar na execução do plano de negócios que fundamentou a
nossa entrada no setor. Dentro desse plano, 2014 é um ano de preparação para a
expansão mais acelerada, conforme mencionamos na época do anúncio da transação.
Essa preparação consiste em duas frentes principais: integração à Ultrapar e
estruturação da Companhia para esse crescimento mais acelerado. Em ambas, estamos
avançando rapidamente.
Por exemplo, as atividades de tesouraria, contas a pagar e jurídicas já se encontram
centralizadas no centro corporativo da Ultrapar, iniciando a implementação do modelo de
gestão da Ultrapar e compartilhando estruturas com as demais unidades de negócio da
Companhia.
É nossa expectativa que todo o processo de centralização das atividades financeiras e de
TI seja finalizado em meados do ano.
Até junho, devemos finalizar a implementação do sistema de gestão e remuneração
variável por EVA que utilizamos na Companhia como um todo, avançando assim,
também, no assunto de governança corporativa e alinhamento de interesses.
Estabelecemos uma nova estrutura organizacional na Extrafarma, com o objetivo de
permitir maior especialização e agilidade na gestão e na abertura de lojas, com a criação
de áreas focadas na expansão e nos assuntos de operações.
Essas áreas estão agora na fase de estruturar suas respectivas equipes, e como parte
desse processo também deslocamos gestores e analistas da Ultrapar e de seus negócios
para a Extrafarma, fortalecendo a equipe e facilitando o processo de integração cultural.
Por fim, finalizamos o detalhamento do plano de trabalho que precisamos percorrer este
ano para determinarmos os passos necessários para iniciar a aceleração da abertura de
lojas.
Passando agora para o slide quatro, falando sobre a Ipiranga, as tendências verificadas
nos últimos anos no mercado, com crescimento de volume e redução de informalidade,
continuam presentes, e impactaram positivamente no volume do primeiro trimestre.
O crescimento de volume do mercado é impulsionado pelo aumento da frota de veículos
leves, que influencia positivamente o consumo do Ciclo Otto, e pelo desempenho positivo
de certos setores do PIB, em particular o agronegócio e o varejo, que alavancam o
consumo do diesel.
Como vocês podem observar no gráfico superior esquerdo, estima-se que a frota
brasileira de veículos era de R$37 milhões ao final de março de 2014, um crescimento de
6% em relação a março do ano passado.
Da nossa parte, continuamos a expandir a rede de poços da Ipiranga. Temos feito isso
através de investimentos significativos em novos postos e embandeiramentos, com foco
na região com crescimento acima da média nacional, o CONEN. Fechamos o 1T14 com
6.828 postos, 5% acima do número de postos ao final de março de 2013.
Esses investimentos têm permitido à Companhia crescer acima do mercado e obter uma
melhor composição de volumes, com crescente participação das vendas através de
postos, também conhecido como o segmento revenda.
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Os avanços na formalização do mercado, e notadamente do consumo de etanol, trazem
benefícios aos consumidores, aos revendedores e à própria Companhia, além de maior
arrecadação ao Governo.
Uma evidência dessa maior formalização é o aumento da participação no volume vendido
de etanol pelas empresas associadas ao Sindicom em relação ao mercado total. Essa
participação passou de 63% no 1T13 para 67% no 1T14, como demonstra o gráfico
superior à direita.
Contribuíram para essa maior formalização iniciativas como o recolhimento de todo o
PIS/COFINS da cadeia no produtor, a partir de maio do ano passado, e os investimentos
no embandeiramento de postos de bandeira branca.
Do ponto de vista mercadológico, seguimos avançando em nossa estratégia de
diferenciação, através da inovação constante em serviços e conveniência, o que ajuda a
aumentar o fluxo, a satisfação e a fidelidade dos clientes.
Esta filosofia vem sendo trabalhada com sucesso através de algumas campanhas
publicitárias, sendo a mais famosa a ‘Pergunta lá no Posto Ipiranga’, que sintetiza a
proposta mercadológica aos clientes da Ipiranga.
Tendo dito tudo isso, com relação aos volumes, apresentamos um crescimento de 9% no
1T14, com crescimento de 12% no Ciclo Otto e 6% no volume de diesel. O EBITDA
totalizou R$499 milhões, 15% acima do ano passado, em função desses fatores
mencionados.
E olhando para frente, essas tendências observadas agora no primeiro trimestre e nos
anos anteriores, continuam presentes. Porém, o 2T14 tem alguns efeitos pontuais
importantes. Primeiro, um efeito calendário, com dois dias úteis a menos, o que tem um
efeito redutor no crescimento de volume de aproximadamente 3%. Isso sem considerar
potenciais impactos dos eventos da Copa do Mundo.
Segundo, a Copa é um evento de alta audiência, que vamos utilizar para fortalecer nosso
posicionamento de mercado, com ações de marketing, incorrendo, assim, em despesas
maiores.
E terceiro, tivemos, em março de 2013, aumento no preço de refinaria de diesel, o que
carregou benefícios para o 2T13. Com isso, temos a expectativa de um pequeno
crescimento de EBITDA nesse segundo trimestre em relação ao ano passado na
Ipiranga.
Passando agora para a Oxiteno, no slide cinco, o volume de vendas de especialidades no
mercado interno apresentou 4% de aumento, representando um múltiplo de cerca de 2x o
crescimento do PIB estimado para o trimestre. Tal crescimento foi viabilizado pelo ciclo
de expansões em capacidade de produção, sinalizado em 2011, e pelo forte
posicionamento da Oxiteno em segmentos de crescente demanda, com destaque para
cosméticos, detergentes, tintas e agroquímicos, segmentos nos quais fazemos
investimentos constantes em inovação e desenvolvimento de produtos.
Já o volume vendido de especialidades no mercado externo apresentou redução de 5%
nesse primeiro trimestre, em função do menor nível de operações na Venezuela, em
decorrência das limitações de importação de matérias-primas no país.
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O volume total de glicóis apresentou redução de 25%, variação percentual grande, mas
que não é incomum no caso deste produto. Isso ocorre, pois, como commodity, o glicol
tem maior volatilidade de preços e, na média, menor rentabilidade. Isso leva a variações
quanto à atratividade de suas vendas e, neste caso específico, as condições de
comercialização foram mais atraentes no primeiro semestre do ano passado.
No volume total, a Oxiteno apresentou queda de 4% entre trimestres, tendo as vendas
atingido 191.000 toneladas. Pelas variações que mencionei por família de produtos,
tivemos uma composição mais favorável de venda, com as especialidades representando
86% do total, 4 p.p. a mais que no trimestre passado.
Essa melhor composição de vendas e a depreciação do Real contribuíram para uma
evolução positiva de resultados. O EBITDA atingiu R$109 milhões no primeiro trimestre,
um aumento de 35% em relação ao ano anterior, e a margem EBITDA ficou em
US$241/tonelada.
Olhando agora para frente, nossa expectativa é que o segundo trimestre apresente
características operacionais parecidas com as do primeiro trimestre. Desta forma, temos
a expectativa de evolução de volume similar à verificada no 1T14, e a manutenção do
patamar de margem de EBITDA em USD/tonelada.
Passando agora para a Ultragaz, no slide número seis, como eu havia mencionado no
último call de resultados, em fevereiro, tivemos temperaturas excepcionalmente altas no
primeiro trimestre, que afetaram negativamente a demanda por GLP. O gráfico na parte
superior esquerda do slide ilustra bem isso, mostrando o aumento das temperaturas
médias das capitais nas regiões Sul e Sudeste.
Principalmente em função deste efeito, o volume de vendas no primeiro trimestre foi 1%
menor que no 1T13. Esse efeito das altas temperaturas foi parcialmente compensado
pelos investimentos realizados para captura de novos clientes, com destaque novamente
para os segmentos de condomínios e pequenas e médias empresas, produzindo uma
melhor composição de vendas. O volume vendido para esses segmentos apresentou
crescimento de 2%, como mostra o gráfico na parte inferior do slide.
O EBITDA da Ultragaz no primeiro trimestre totalizou R$61 milhões, 4% abaixo do 1T13.
Essa redução decorre principalmente da requalificação programada de uma maior
quantidade de botijões, que havíamos antecipado a vocês na última divulgação, e pelo
menor volume vendido. Esses efeitos foram parcialmente compensados por algumas
iniciativas comerciais, entre elas a melhor composição de venda. Se excluído o efeito
estimado em R$7 milhões da maior requalificação de botijões, o EBITDA da Ultragaz teria
crescido 7%.
Olhando para o segundo trimestre, não temos tido o efeito das altas temperaturas que
tivemos no primeiro trimestre. No entanto, temos o efeito de dois dias úteis a menos,
conforme mencionei há pouco na Ipiranga. Além disso, os gastos com requalificação
devem se repetir mais uma vez neste trimestre, e, com isso, temos a expectativa de uma
evolução de volume e de EBITDA similar à que tivemos entre primeiros trimestres.
Passando agora à Ultracargo, no slide número sete, ela apresentou neste primeiro
trimestre uma armazenagem média 16% superior. Este crescimento ocorreu
principalmente pela demanda de óleo combustível para termoelétricas e de combustíveis
automotivos, lubrificantes e metanol, este último usado na produção de biodiesel.
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A maior demanda permitiu uma maior movimentação nos terminais, e, com isso, o
EBITDA atingiu R$41 milhões, 15% acima do 1T13. Para o trimestre em curso, nossa
expectativa é de um crescimento de EBITDA um pouco menor que o crescimento entre
primeiros trimestres, principalmente em função de despesas previstas com estudos e
projetos de expansão nesse segundo trimestre.
Passando agora para o slide oito, onde falaremos um pouco sobre nosso novo negócio
de varejo farmacêutico, a Extrafarma. Primeiro, lembro que começamos a consolidar a
Extrafarma em nossos resultados a partir de 01 de fevereiro. Logo, os resultados que
apresentamos referem-se aos meses de fevereiro e março, assim como as informações
do trimestre anterior que serviram de base para comparação.
Vocês devem se lembrar de que uma das motivações para nossa entrada neste mercado
é o forte crescimento orgânico que ele apresenta. Um indicador que demonstra este
crescimento recente é o aumento das vendas das associadas da Abrafarma neste
primeiro trimestre, de 17% em relação ao 1T13.
Seguindo esta tendência, a receita bruta da Extrafarma apresentou aumento de 19% em
relação a fevereiro e março de 2013. Parte deste crescimento é explicada pelo aumento
de 11% no faturamento das lojas existentes no 1T13; refiro-me aqui ao conceito de
mesmas lojas, ou, em inglês, same stores sales.
Outra parte do crescimento de faturamento decorre do investimento na abertura de novas
lojas ao longo do último ano. A Extrafarma encerrou o 1T14 com 200 lojas próprias nas
regiões Norte e Nordeste, um aumento de 25 lojas, ou 14% em relação a março do ano
passado.
As despesas relacionadas à integração e à estruturação para um crescimento mais
acelerado somaram R$3 milhões no trimestre, levando a um EBITDA de R$10 milhões,
7% abaixo do 1T13. Se excluídas as despesas de integração e estruturação, o EBITDA
teria somado R$13 milhões, com crescimento de 16% em relação ao 1T13,
principalmente em função do maior faturamento.
Nesta base, a margem EBITDA foi de 6,9%, ligeiramente abaixo da apresentada no
mesmo período do ano passado, em função da maior participação de lojas abertas há
menos de um ano e dos aumentos nas despesas unitárias com pessoal, acima da
inflação.
Para o trimestre em curso, a nossa expectativa é de um crescimento similar ao que
tivemos no primeiro trimestre, e manutenção da margem EBITDA. Este crescimento toma
por base uma receita de R$267 milhões no 2T13, e exclui as despesas com integração e
estruturação, que estimamos em torno de R$10 milhões para este segundo trimestre.
Passando agora ao último slide, relato a vocês as nossas prioridades e algumas de
nossas perspectivas de mais longo prazo. Na Ipiranga, continuaremos investindo na
expansão da rede de postos, franquias e infraestrutura logística, com foco na região do
CONEN.
Nos últimos 12 meses, adicionamos 319 postos à nossa rede, o que significa um
crescimento de 5%. No mesmo período, abrimos 328 novas franquias am/pm e JetOil, um
crescimento de 13% em relação a março de 2013, reforçando a estratégia de
diferenciação baseada na ampliação da oferta de produtos, serviços e conveniência.
Estamos também ampliando a penetração das padarias na am/pm e do ConectCar na
nossa rede de postos.
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Conforme mencionei, aproveitaremos a concentração de audiência na Copa do Mundo
para realizar promoções e veiculações na mídia para fortalecer a percepção do
consumidor de que o Posto Ipiranga é um lugar completo, esperando por você.
Nossos investimentos também contemplam a ampliação da infraestrutura logística para
atender a crescente demanda por combustíveis no Brasil.
Na Oxiteno, seguiremos na maximização dos benefícios das expansões de capacidade
no Brasil, com crescimento de especialidades em aproximadamente 2x o PIB, gerando
melhor composição de venda. Além disso, manteremos nosso foco em inovação, através
da proximidade com nossos clientes e desenvolvimento de novos produtos e aplicações.
Na Ultragaz, estamos investindo na captura de clientes, com foco em pequenas e médias
empresas e condomínios, segmentos nos quais temos proposta cada vez mais
diferenciada e, portanto, maior potencial de agregação de valor. Adicionalmente,
seguiremos com foco permanente na gestão de custos e despesas.
Na Ultracargo, estamos focados na captura dos benefícios das expansões dos terminais,
atendendo a demanda crescente de combustível, e atentos às outras oportunidades no
Brasil.
Na Extrafarma, por sua vez, temos com prioridade finalizar sua integração à Ultrapar e
estruturá-la para expansão mais acelerada, o que deverá se desenvolver com maior
intensidade a partir do final de 2014.
Por fim, nossa estrutura de governança corporativa, voltada para o crescimento e
geração de valor, nos permite prospectar, selecionar e implementar bons investimentos, e
nos prepara para novos ciclos de crescimento.
Finalizo aqui o que havíamos preparado para a exposição de hoje. Agradeço a atenção
de vocês, e coloco-me à disposição para responder as perguntas que vocês tenham.
Diego Mendes, Itaú BBA:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é com relação ao crescimento
que vocês estão vendo para o terceiro e quarto trimestres. Na verdade, no Investors Day
do ano passado vocês haviam dado um guidance de mais ou menos 15% de crescimento
de EBITDA para este ano, e vimos o EBITDA crescendo em linha com isso no primeiro
trimestre, mas no segundo trimestre, dados todos os eventos de Ipiranga, deve haver um
crescimento bem menos reduzido. Então, queria entender como é a tendência de
crescimento para o terceiro e quarto trimestres.
E, no caso de Oxiteno, na parte de especialidades é bem tranquilo para vermos
crescimento em relação a PIB. Eu só queria discutir um pouco como você está vendo
crescimento de volume de glicol para frente, o mercado de glicol como um todo.
Obrigado.
André Covre:
Diego, obrigado pelas perguntas. Em relação à primeira pergunta, sobre terceiro e quarto
trimestres, a visão completa do ano, nossa expectativa para o ano completo em relação
ao que víamos em novembro do ano passado, quando conversamos com vocês, não
mudou. As tendências são as mesmas. O segundo trimestre é um trimestre cheio de
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efeitos pontuais, mas ele não é uma mudança de tendência. Perspectivas e expectativas
mantidas para o ano.
Com relação ao glicol, nós temos uma brincadeira interna de que o glicol é tão fácil de
prever quanto o câmbio e o petróleo. Essa é uma das razões pela qual reestruturamos
nosso negócio na direção das especialidades.
As perspectivas de curto prazo para vendas de glicol seguem difíceis. O 1S13 foi,
comparativamente, muito positivo, então até na base de comparação tivemos um
momento mais difícil.
Diego Mendes:
OK. Com relação à primeira pergunta, só uma dúvida: posso assumir que no terceiro e
quarto trimestres devemos voltar a ver esse patamar de crescimento de EBITDA total na
casa de 15%, é isso? Ou ainda haverá algum tipo de recorrência da Copa no terceiro
trimestre também? Ou vocês estão ‘bookando’ todos os custos agora no 2T?
André Covre:
A visão geral para o segundo semestre é sem efeitos pontuais relevantes.
Diego Mendes:
Está ótimo. Obrigado.
Vicente Falanga, Bank of America:
Bom dia, André. Obrigado. Minha pergunta é em relação à Oxiteno. O câmbio voltou
consideravelmente no final do primeiro trimestre, mas pelo que você comentou, no
segundo trimestre isso não parece estar tendo um grande efeito. Podemos esperar que
isso bata com algum lag no terceiro trimestre, ou não?
E em relação à Venezuela, segunda pergunta, tem alguma coisa ainda a ser ‘bookada’ no
FX nos trimestres olhando para frente, ou a maioria disso já foi ‘bookada’? Obrigado,
André.
André Covre:
Vicente, obrigado pela sua presença. Primeiro, as nossas expectativas para o segundo
trimestre levam em consideração que o câmbio se apreciou um pouco. O que eu
mencionei é que nossa expectativa de volume é de uma evolução similar à verificada
entre 1Ts, com manutenção do patamar de margem em USD. Naturalmente, com o
câmbio mais apreciado, isso significa menos Reais. Ele tem um efeito, só não está
mudando o patamar de margem em USD.
Com relação à Venezuela, são de conhecimento de todos os eventos que estão
acontecendo no país e as restrições de matéria-prima, restrições de importação. Nós
tomamos, à luz disso, a única decisão possível, que é reduzir o nosso nível de operação
no País.
Isso tem o efeito de, inicialmente, causar mais despesas, e na sequência, na base de
comparação, o EBITDA que nós tínhamos nos anos anteriores, deixamos de ter.
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Esses são os principais efeitos relacionados à Venezuela, com os fatos atuais existentes.
Se tivermos fatos novos, teremos efeitos novos. Mas, com o que existe hoje, são esses
os elementos e a tendência.
Vicente Falanga:
Está ótimo, André. Obrigado.
Felipe Santos, J.P.Morgan:
Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Primeiro, entrando em um
pouco mais de detalhes na expectativa da Ipiranga para o 2T, compensando no 3T, você
consegue nos prover um pouco mais de detalhes em relação à sua expectativa de
vendas no segundo trimestre e nos próximos trimestres, quebrando isso em ciclo Otto e
diesel? Essa é minha primeira pergunta.
No 3T, para chegar ao seu guidance do ano, assim como a pergunta que, se não me
engano, o Diego fez, você teria que chegar a um patamar acima de crescimento de 15%?
Como está sendo a evolução do segundo e terceiro trimestres especificamente para
poder bater o guidance que vocês têm? Obrigado.
André Covre:
O efeito calendário no volume de combustíveis é igual para todos os combustíveis. Tira
dois dias úteis, e, em um trimestre, dois dias úteis representam aproximadamente 3%. Se
você olha em um trimestre normal, para o volume total, para o volume do ciclo Otto, para
o volume do diesel, o efeito é aproximadamente tirar 3% desse crescimento. Então, em
um trimestre normal era 7% ou 8%, tira-se 3 p.p. e vira 4% ou 5% o volume total, e a
mesma matemática se aplica ao ciclo Otto e ao glicol.
Como o ano ainda tem 365 dias, se tem dois dias a menos nesse trimestre, em algum
lugar tem que ter mais. Isso é parte da compensação de volume para o terceiro e quarto
trimestres.
No cômputo de estudo, esperamos um ano como tínhamos previsto. Entendo a sua
pergunta matemática, Felipe, que se o segundo trimestre tem um crescimento menor, o
quarto e terceiro trimestres deveria ter crescimentos acima de 15% para que a média do
ano seja 15%.
Eu queria apenas chamar a atenção de vocês que não somos um relógio suíço. 15% é
um patamar, mas ele pode ser 13%, pode ser 17%. Ele deve ser visto como um corredor,
não como um ponto. Neste momento, o patamar de expectativas não se alterou.
Felipe Santos:
OK. Obrigado. E uma pergunta adicional: no 2T13, vimos um crescimento grande das
vendas de lubrificantes e outros. Você tem alguma espécie de compensação? Você
espera que haja uma diminuição de volume no diesel e no ciclo Otto e aumento nesses
outros no segundo trimestre? Ou permanecem os patamares que temos hoje de
crescimento de venda?
André Covre:
Não vejo isso.
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Felipe Santos:
OK. Obrigado.
Auro Rozenbaum, Bradesco:
Bom dia a todos. Eu gostaria de colocar duas perguntas. A primeira, queria que o André
comentasse um pouco sobre o perfil das expansões de Ipiranga que têm acontecido no
CONEN. De que forma elas são ou não diferentes da média do que existe hoje na rede, e
como ele está enxergando isso para o futuro. E, se possível, falar um pouco também do
impacto do perfil da expansão da Extrafarma. Ou seja, primeira pergunta, como o perfil
das expansões, se ele puder dar um pouco mais de cor, afeta a base?
Depois, a segunda pergunta, se puder comentar um pouco sobre o aumento da dívida
líquida.
André Covre:
Obrigado, Auro. Não existe uma diferença fundamental no perfil das expansões em
relação à base, tanto na Ipiranga quanto a expansão que está acontecendo na
Extrafarma.
No caso específico da Extrafarma, como mencionei, estamos no processo de reflexão
sobre a expansão mais acelerada da Extrafarma. Isso pode levar a alguma mudança de
formato, de sortimento ou de tamanho para o futuro, mas, de momento, nenhuma
alteração.
Com relação à Ipiranga, obviamente procuramos buscar postos que nos permitam maior
eficiência operacional. Tendo a escolha, preferimos postos maiores. Igualmente,
acreditamos que o que maximiza o benefício daquele ponto de vendas é ter a bomba de
combustível e os outros elementos de conveniência e serviços.
Então, na medida do possível, novos postos e embandeiramentos têm, rapidamente,
esses elementos de serviço e conveniência. Mas eu não consigo ver uma diferença
fundamental disso no CONEN e no restante do país. Isso é uma abordagem comercial
que temos em geral, e não há nenhuma descontinuidade em relação ao que se fez nos
últimos anos. É um processo gradual.
Com relação à dívida líquida, na comparação com o 1T13 ela cresceu R$600 milhões, e
este crescimento é em linha com o crescimento da Companhia. Em outras palavras, a
relação dívida líquida/EBITDA não mudou; ela até caiu um pouco, na verdade, caiu de
1,5x para 1,4x. A razão desse crescimento de endividamento são os investimentos que
temos feito em crescer o negócio. Portanto, é uma razão de crescimento de
endividamento que eu julgo muito produtiva, em uma dimensão que acompanha o
crescimento do negócio.
Auro Rozenbaum:
Obrigado.
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Luiz Carvalho, HSBC:
Bom dia, André, obrigado. Duas perguntas rápidas. A primeira, você mencionou, e já
tínhamos discutido que realmente a depreciação aumentou nesse trimestre, e
efetivamente o serviço de dívida, também, em função da Selic. Esse patamar do primeiro
trimestre é uma coisa que podemos pensar como um novo patamar olhando para frente,
ou efetivamente veremos um retorno a patamares anteriores?
E a segunda pergunta é em relação à margem EBITDA de Ipiranga. Como você
mencionou, estamos vendo uma formalização maior do ciclo do etanol, e eu queria saber
como você vê isso impactando sua margem para frente. Se em função de um mix com
um pouco mais de etanol você tem um pouco mais de volume, mas, qualitativamente,
você teria uma margem um pouco mais baixa. Obrigado.
André Covre:
Obrigado pelas perguntas, Luiz. Com relação à depreciação, amortização e resultado
financeiro: depreciação e amortização são resultados quase matemáticos de investir. O
resultado financeiro é uma decorrência de um investimento afetando a dívida líquida e da
subida de juros.
A subida de juros, infelizmente, não nos cabe controlar. Os outros aspectos decorrem dos
nossos investimentos, e aqui existe o clássico descasamento de prazos. A depreciação e
amortização e o endividamento têm impacto hoje, e o resultado do investimento tem
impacto ao longo do tempo.
Minha expectativa não é que a depreciação caia, não é que o resultado financeiro caia,
exceto se as taxas de juros caírem. Minha expectativa é que o EBITDA cresça, e, com
isso, tenhamos mais lucro ao longo do tempo.
Com relação às tendências na Ipiranga, a formalização do mercado tem ocorrido, como
os dados mostram, o que ajuda a nivelar a competição. Passamos a competir com menos
competição desleal, e isso é positivo. Porém, as margens de etanol seguem sendo
menores que as da gasolina, apesar de cada vez maiores. Então, isso em isolamento,
tem um pequeno efeito negativo, mas que está, inclusive, nos resultados do primeiro
trimestre, que tiveram crescimento de 15%.
E essas não são as únicas coisas que estão acontecendo. Queria voltar ao assunto dos
nossos investimentos. Ao investir em novos postos e embandeiramentos, causamos três
benefícios para a Companhia: primeiro, alavancamos nosso crescimento de volume,
crescendo mais que o mercado, portanto alavancando a diluição de custos fixos.
Segundo, esse crescimento se dá no segmento mais relevante da Companhia, que é o
segmento de revenda, onde temos maiores possibilidades de diferenciação e, portanto,
maiores possibilidades de rentabilidade. E terceiro, o nosso processo de
embandeiramento ajuda a reduzir a informalidade do mercado.
Considerando todas essas coisas, não só o etanol, as tendências de crescimento de
volume e de EBITDA continuam sendo positivas para a Companhia.
Luiz Carvalho:
Está claro. Obrigado.
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Bruno Montanari, Morgan Stanley:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas. Seguindo no tema de investimento, André, queria
verificar se há alguma mudança nesse estágio no plano de CAPEX do ano. Olhando os
desembolsos do 1T, o ritmo parece bem abaixo dos R$1,5 bilhão, mesmo assumindo
uma distribuição similar à vista no ano de 2013.
E a segunda pergunta, para Extrafarma, quero entender como devo pensar na evolução
de abertura de lojas dentro deste ano, entre o segundo trimestre e o final do ano.
Obrigado.
André Covre:
Bruno, obrigado pela sua presença. Os investimentos seguirão conforme o planejado
nesse 1T. O nosso processo de CAPEX tradicionalmente é back loaded. Se você pegar o
próprio ano passado, no 1T13 investimos R$122 milhões, e neste 1T14, excluindo
Extrafarma, só a parte orgânica, investimos R$129 milhões. Mais ou menos como é
tradicional.
Sobre o perfil de abertura de lojas da Extrafarma, como estamos em um processo de
refinar nosso plano de abertura de lojas mais acelerado, e isso vai ser concluído ao longo
do 4T, até lá teremos um nível de abertura de lojas como era antes. Em 2013, a
Extrafarma abriu, ordem de grandeza, 30 lojas. É mais ou menos esse ritmo que
ocorreria, 30 a 40 lojas, se não houvesse o Ultra. A parte de aberturas decorrente da
associação do Ultra ocorre mais para o 4T. É um perfil aqui também bastante back
ended, assim como o CAPEX orgânico.
Bruno Montanari:
Perfeito. Muito obrigado.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André para as
últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Muito obrigado pela presença, obrigado pelas várias perguntas. Esperamos vê-los ao
longo dos próximos meses, apresentar o Marcello a cada um de vocês, e tê-los em nosso
conference call de resultados do próximo trimestre. Um grande abraço.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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