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Operador:
Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar para discussão dos resultados referentes ao 4T18. 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 esta teleconferência
será o Sr. André Pires, 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, 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 deste evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições
econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o
desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente,
daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Pires, que dará início à
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Pires de Oliveira Dias:
Muito obrigado e bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para discutirmos o
desempenho da Ultrapar no 4T18 e também trazer nossas perspectivas e prioridades para
os próximos trimestres. Estão aqui comigo os diretores dos nossos negócios e a equipe de
Relações com Investidores.
Iniciando pelo slide número três e falando do resultado da Ultrapar no 4T, quando a receita
líquida totalizou R$23 bilhões, 10% superior em relação ao 4T17, em função do
crescimento da receita em todos os negócios. O EBITDA ajustado foi de R$993 milhões,
uma redução de 5% sobre o mesmo trimestre do ano anterior, decorrente da queda no
EBITDA na Ipiranga e na Extrafarma.
Em relação ao 3T18, o EBITDA ajustado aumentou 17%. Durante o 4T, observamos uma
continuidade no processo de recuperação gradual dos resultados da Ipiranga, tanto em
margem quanto em market share, após um ambiente operacional mais desafiador durante
o 1S18 e de competição mais acirrada. O lucro líquido foi de R$496 milhões, 27% superior
ao 4T17, principalmente em função do melhor resultado financeiro no período, mesmo com
o EBITDA menor.
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Em 2018, a receita líquida da Ultrapar atingiu R$91 bilhões, 14% superior a 2017,
novamente com aumento da receita em todos os negócios. O EBITDA ajustado totalizou
R$3,1 bilhões, uma redução de 23% em relação ao ano anterior, decorrente do menor
EBITDA na Ipiranga, Extrafarma e um pouco menor na Ultragaz, além do pagamento da
multa pela não aquisição da Liquigás no início do ano. O lucro líquido de 2018 foi de R$1,1
bilhão, uma redução de 26% sobre 2017.
Com isso, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$380 milhões em
dividendos referentes ao 2S do ano, equivalentes a R$0,70 por ação, um payout de 60%
sobre o lucro líquido de 2018, equivalente a um dividend yield de 2,5%. A Ultrapar encerrou
o trimestre com uma dívida líquida de R$8,2 bilhões, uma redução de R$1 bilhão em
relação ao trimestre anterior, e uma alavancagem de 2,7x dívida líquida/EBITDA, inferior
ao nível de 2,9x do 3T18.
A redução da alavancagem deveu-se a um importante aumento na geração de fluxo de
caixa operacional no trimestre, graças às iniciativas de otimização de capital de giro e da
maior seletividade nos investimentos.
O CAPEX de 2018 foi de R$1,9 bilhão, 15% inferior ao realizado em 2017 e 27% menor
que o orçamento inicial anunciado em dezembro de 2017. Para 2019, nós projetamos
investimentos de R$1,8 bilhão, novamente inferior ao valor de 2018, porém sem abdicar
do crescimento sustentável da Companhia. Estamos comprometidos com a seletividade e
disciplina na alocação de capital e temos implementado projetos junto aos nossos parceiros
que nos permitem crescer com menores investimentos.
Com essas iniciativas, nós finalizamos 2018 com uma geração de caixa, após
investimentos, de R$1,4 bilhão, um aumento de R$1,1 bilhão em relação a 2017, mesmo
com uma redução de R$912 milhões no EBITDA no período.
Indo agora para o slide quatro e falando da Ipiranga, o volume de venda no 4T18 atingiu
6,2 milhões de metros cúbicos, um incremento de 4% em relação ao 4T17, com
crescimento de 5% no ciclo Otto e de 3% no diesel, crescimento esse acima do nível de
mercado total, que cresceu por volta de 2% no consolidado, com a ampliação das vendas
principalmente no segmento da revenda. No ciclo Otto, observamos um crescimento após
três trimestres consecutivos de queda, uma sinalização importante de recuperação.
Chamo atenção para o novo critério de divulgação do número de postos, que busca
proporcionar maior consistência entre a rede divulgada e o volume vendido. A principal
diferença é que passamos a divulgar a adição de postos a partir da sua inauguração,
enquanto no modelo anterior, o critério era a assinatura do contrato. É importante ressaltar
que isso não muda o tamanho da rede, mas apenas traz um conceito diferente na
divulgação das informações. As informações relativas a esse tema foram divulgadas no
earnings release, na tabela da página 17.
A rede de lojas de conveniência am/pm inaugurou mais 78 lojas, 67 padarias e 54 beer
caves em relação ao mesmo período de 2017. O aplicativo “Abastece Aí” atingiu 5 milhões
de transações no 4T18, com ativação de mais de 1,4 milhão de CPFs, impulsionado pelas
ações comerciais de final de ano.
O resultado do trimestre apresentou uma evolução sequencial sobre o 3T18, mantendo a
tendência de recuperação consistente apresentada nos últimos meses, com uma melhora
importante na qualidade dos resultados. Em relação ao 4T17, o EBITDA ajustado reduziu
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35% em função do menor nível de margem, tendo em vista a forte base de comparação
com ganhos de importação do 4T17, além do efeito negativo no estoque no 4T18.
Analisando o desempenho do ano, o volume vendido atingiu 23,7 milhões de metros
cúbicos, um crescimento de 1% sobre 2017, composto por uma expansão de 2% no diesel
e uma retração de 1% no ciclo Otto. O EBITDA ajustado foi de R$2,1 bilhões, uma redução
de 33% em comparação a 2017, em função da forte base de comparação, com ganhos de
importação e de estoque em 2017, e dos impactos da greve dos caminhoneiros em 2018.
Neste início de ano, notamos um ambiente operacional mais equilibrado, com a redução
recente nos custos dos combustíveis, o que contribui para o aumento da demanda e uma
política de preços em linha com a paridade internacional. Para 2019, nossa expectativa é
de um crescimento do volume de vendas acima do PIB e uma recuperação importante no
EBITDA em relação a 2018.
O 1T se iniciou com vendas acima do que esperávamos para o diesel e maior mix de etanol
no ciclo Otto. Com isso, devemos ter um crescimento de volume em relação ao 1T18 e
continuamos a observar uma melhora sequencial na rentabilidade ajustada pela
sazonalidade entre os períodos.
Passando agora para o slide cinco, falando da Oxiteno. O volume total vendido pela
Oxiteno no 4T18 foi de 190 mil toneladas, uma redução de 6% em relação ao 4T17. O
volume de especialidades reduziu-se em 10% na mesma comparação, em função das
menores vendas nos segmentos do agroquímicos e fluídos automotivos, além das menores
vendas para a Argentina, apesar do crescimento das vendas nos EUA. O volume de
commodities aumentou 12% sobre o mesmo período do ano anterior, impulsionado pela
maior demanda no mercado interno.
A Oxiteno apresentou EBITDA de R$280 milhões no trimestre, dos quais R$186 milhões
referem-se ao efeito líquido de créditos tributários decorrentes do trânsito em julgado
favorável à Oxiteno sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Eliminando esse efeito, o EBITDA foi de R$94 milhões, um crescimento de 22% sobre o
4T17, por conta das melhores margens e do patamar do câmbio mais depreciado no
período.
Analisando o desempenho de 2018, o volume vendido da Oxiteno totalizou 769 mil
toneladas, uma redução de 3% sobre 2017, em função da redução de 5% nas vendas de
especialidades, apesar do aumento de 8% em commodities. O EBITDA de 2018, sem
considerar os créditos tributários que não são recorrentes, foi de R$439 milhões, um
aumento de 48% em relação a 2017, em função da margem unitária superior em dólares e
do câmbio mais depreciado.
A unidade nos EUA segue evoluindo conforme o planejado, com aumento da produção e
importantes avanços comerciais, com assinatura de novos contratos e obtenção de
certificações para novos mercados e segmentos.
Para 2019, nós esperamos uma continuidade no ambiente operacional favorável da
Oxiteno, impulsionado pelo ramp-up gradual da planta nos EUA, contribuindo com
incremento de volume e de rentabilidade. Para o trimestre em curso, esperamos um
aumento tanto no volume vendido como no EBITDA em relação ao 1T18.
Falando agora da Ultragaz no slide seis, no 4T, o volume vendido reduziu 1% em relação
ao 4T17. No segmento envasado, o volume aumentou 1%, enquanto no segmento granel,
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o volume vendido reduziu 5%, principalmente em função da retração no segmento
industrial.
O EBITDA da Ultragaz foi de R$121 milhões no trimestre, um aumento de 151% sobre o
EBITDA reportado no 4T17, e uma redução de 8%, se desconsiderarmos o valor do TCC,
em função, principalmente, do menor volume de vendas do segmento industrial.
Em 2018, o volume vendido diminuiu 1% em relação a 2017, em linha com a queda do
mercado de GLP, com redução de 3% no segmento granel e volume estável no envasado.
Com isso, o market share da Ultragaz permaneceu estável em 2018 comparando com
2017.
Excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA de 2018 foi de R$544 milhões, 4% superior
ao de 2017, em função principalmente da redução de despesas gerais, administrativas e
com vendas.
Para 2019, nós estimamos um crescimento de volume em linha com o PIB, com maior
upside no segmento granel e um incremento no EBITDA advindo de ganhos de eficiência
operacional. Para o trimestre em curso, esperamos um patamar de volumes e EBITDA
similares ao que tivemos no 1T18, desconsiderando a multa pela não aquisição da
Liquigás.
Passando agora para o slide sete, falando da Ultracargo, a armazenagem média da
Ultracargo no trimestre, aumentou 1% sobre o 4T17, em decorrência, principalmente, da
maior movimentação de etanol nos terminais de Aratu, Santos e Suape, mais que
compensando a redução na movimentação de combustíveis.
No trimestre, o EBITDA da Ultracargo foi de R$40 milhões, 8% superior em relação ao
mesmo período do ano anterior, influenciado pela maior armazenagem média e reajustes
contratuais nos terminais.
No acumulado do ano, a armazenagem média aumentou 5% em função da retomada da
capacidade no terminal de Santos. O EBITDA totalizou R$178 milhões, uma expansão de
44% sobre 2017, decorrente da maior capacidade de armazenamento, combinado com
reajustes contratuais. Adicionalmente, o resultado de 2017 foi impactado por despesas
residuais relacionadas ao incidente de 2015.
Para o ano em curso, continuamos a observar a dinâmica positiva de mercado, mantendo
a tendência de crescimento nos resultados verificada em 2018. Além disso, esperamos um
aumento na armazenagem média, fruto das expansões nos terminais de Santos e Itaqui.
Passo agora para o slide 8, para falar sobre a Extrafarma. A Extrafarma encerrou o 4T18
com 433 lojas, adição bruta de 68 lojas nos últimos 12 meses e 27 lojas no trimestre. Ao
final do período, 55% das lojas possuíam até três anos de operação, mesmo patamar do
4T17.
No 4T18, a receita bruta da Extrafarma aumentou 1% em relação ao 4T17, com
crescimento de 5% no faturamento do varejo, resultado do maior número médio de lojas e
do reajuste anual nos preços de medicamentos, atenuados pelos efeitos remanescentes
da estabilização do novo sistema de varejo e ambiente competitivo mais pressionado.
O EBITDA do trimestre foi negativo em R$15 milhões, impactado pelo elevado número de
lojas novas ainda em maturação, pelos efeitos da estabilização do novo sistema de varejo
e pelo ambiente competitivo pressionado.
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Em 2018, a receita bruta totalizou R$2,1 bilhões, 8% superior a 2017, em função do maior
número de lojas e do reajuste anual nos preços de medicamentos. O EBITDA, por sua vez,
foi de R$47 milhões negativo em decorrência do alto percentual de lojas novas ainda em
maturação, dos impactos da implementação e estabilização do novo sistema de varejo e
de um patamar de depuração mais acelerado ao longo do ano.
Para 2019, nós devemos reduzir nosso ritmo de expansão, tendo em vista a continuidade
do cenário competitivo desafiador. A expectativa é de crescimento da receita bruta, fruto
da maturação da rede de lojas e uma reversão da tendência dos resultados apresentados
em 2018. Para o trimestre em curso, esperamos um crescimento da receita
sequencialmente e um EBITDA ainda impactado pela concentração de abertura de lojas
no 4T18 e pelo ambiente competitivo mais pressionado.
Falando agora do slide nove, nossas prioridades e perspectivas. Para finalizar, quero
destacar algumas das nossas iniciativas realizadas em 2018 e também as nossas
prioridades e perspectivas para 2019.
Com EBITDA de R$3,1 bilhões e lucro líquido de R$1,1 bilhão, a Ultrapar entregou
resultados sólidos em 2018; porém, abaixo das nossas expectativas.
Ao longo do ano, nós avançamos em nossos processos de sucessão planejada nos
negócios, com a renovação dos líderes na Ipiranga, Extrafarma e Ultragaz, e fortalecemos
algumas posições de Diretoria, com talentos internos e externos, para agregar
competências e experiências ao nosso time.
Realizamos medidas importantes, como a redução no ritmo de investimentos e maior
seletividade na alocação de capital, além da otimização do capital de giro nos negócios,
que possibilitaram à Ultrapar uma geração de caixa após investimentos de R$1,4 bilhão,
superior em R$1,1 bilhão, quando comparamos com 2017, mesmo com uma redução no
EBITDA, confirmando a solidez financeira da Companhia e a eficácia das nossas medidas
de ajuste.
Estamos otimistas com as perspectivas de melhora no cenário econômico brasileiro, com
crescimento do PIB e maior geração de emprego e renda, fatores que contribuem
diretamente para o desempenho dos nossos negócios. A Ultrapar nunca deixou de investir
de forma constante e significativa ao longo dos últimos anos, mesmo durante a recessão
econômica recente no Brasil, o que nos permitirá seguir na trajetória de crescimento de
forma sólida e sustentável.
Para 2019, continuaremos comprometidos com a excelência operacional em todos os
nossos negócios, adotando medidas de redução de custos e despesas e de otimização do
capital de giro. Manteremos a disciplina na alocação de capital e foco na geração de caixa.
Temos a perspectiva de reduzir nossa alavancagem financeira nos próximos trimestres, o
que nos possibilitará aumentar a nossa capacidade de investimentos e prospecção de
oportunidades orgânicas e inorgânicas.
Na Ultrapar, temos a expectativa de resultados melhores em todos os nossos negócios, o
que vem se confirmando neste início de ano. Com isso, nossa expectativa é de um aumento
importante no EBITDA da Ultrapar em 2019 em relação a 2018, principalmente em função
da evolução nos resultados da Ipiranga e da recuperação nos resultados da Extrafarma.
Dessa forma, temos a convicção de que estamos tomando as medidas necessárias para
gerar valor aos nossos acionistas e stakeholders.
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Com isso, eu encerro a minha apresentação e agradeço a atenção de todos vocês.
Passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Luiz Carvalho, UBS:
Bom dia a todos. Bom dia, André. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira talvez seja de
um espectro um pouco mais amplo, até em função do ano desafiador de 2018 por ‘n’
motivos, uma recuperação de PIB um pouco mais lenta, greve dos caminhoneiros e etc.
2019, de fato, em uma base de comparação acaba sendo favorecida e vocês devem
entregar um crescimento, eu diria razoável, de repente mas para a casa dos 20% do que
dos 10%.
Talvez seja um pouco cedo para olhar para isso mas, eu queria olhar um pouco do lado de
alocação de capital e perspectiva de crescimento a longo prazo, o que você entende ser
hoje um crescimento de lucro/EBITDA para a Companhia de um ponto de vista recorrente,
dado que as oportunidades de crescimento inorgânico são muito mais limitadas do que a
um tempo atrás.
O segundo ponto, a segunda pergunta se me permite em relação ao Ipiranga, no 4T o
número de vocês veio até bastante em linha com a nossa previsão aqui, mas existia uma
expectativa talvez um pouco melhor em função talvez de um ganho extraordinário de
margem por conta da queda brusca do preço de petróleo.
Eu queria entender um pouco o que conseguimos estimar para 2019 do ponto de vista de
competição, vis-à-vis crescimento de PIB. Como vocês estão com a cabeça, se não para
2019 inteiro de repente para o 1S. Obrigado.
André Pires de Oliveira Dias:
Oi, Luis. Obrigado pela pergunta. Começando pela sua pergunta mais ampla, obviamente
estamos muito otimistas em relação ao resultado de 2019, estamos dizendo isso desde o
nosso Ultra Day. Eu até comentei agora no speech, não sei se vocês pegaram, o jeito que
o ano começou apenas confirma a nossa expectativa em um ano de recuperação bastante
importante em todos os negócios. Obviamente, essa recuperação é algo que nós temos
bastante confiança e convicção que vai ocorrer.
A questão do crescimento para os próximos anos, o nosso objetivo é voltar a ter um ritmo
de crescimento de EBITDA equivalente ao que crescemos nos últimos cinco anos até 2017,
um crescimento médio ponderado nas nossas estimativas buscamos atingir esse tipo de
crescimento de resultado.
Eu não concordo completamente com o seu comentário de que as oportunidades de
crescimento inorgânicas são limitadas. Isso não é verdade, existem várias oportunidades,
principalmente nesse momento do Brasil. Acho que nós vamos olhar o mercado muito mais
dinâmico, com oportunidades de investimentos orgânicos e inorgânicos para aquelas
empresas que tiverem capacidade de fazê-los, e nós sempre tivemos essa capacidade e
continuamos a ter essa capacidade.
Então, sem entrar muito em detalhes, acreditamos que teremos sim oportunidade de
agregar valor para os nossos acionistas através de oportunidades de investimentos, tanto
orgânicas mas também inorgânicas. Acho que nós estamos entrando em uma nova fase,
essa nova fase vai nos trazer muitas alternativas.

6

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T18
Ultrapar (UGPA3 BZ)
21 de fevereiro de 2019

Sobre Ipiranga, a minha visão é que o resultado do 4T foi atingido com uma excelente
qualidade do nosso ponto de vista. Nós não podemos esquecer que o 4T17 teve muitos
eventos a favor, estoque e exportação e o 4T18 não, foi o contrário. Então, foi uma
confirmação daquilo que nós vinhamos falando, da recuperação da rentabilidade com
qualidade e principalmente, acho que vale não perdemos de vista, que quando olhamos o
volume trimestre a trimestre no 4T, a Ipiranga cresceu em torno de 2p.p. acima do mercado.
Nós obtivemos essa melhora de resultados/rentabilidade com a recuperação de market
share quando medimos o 4T18 versus 4T17. Acho que isso é muito importante, você
comentou da oportunidade de melhora de margem por conta do ambiente do 4T, de queda
dos preços internacionais.
Novamente, acho que o nosso resultado foi obtido de uma combinação de melhora de
rentabilidade com volumes acima da média do mercado, o que para nós mais uma vez
confirma a qualidade dos resultados da Ipiranga no 4T18.
Luiz Carvalho:
André, se você me permite voltar à primeira pergunta, achei interessante o seu comentário,
eu tinha uma percepção bastante diferente em função das últimas decisões do CADEs,
pelo menos na relevância das aquisições. Você consegue elaborar um pouco mais, dentro
do que você puder, em relação as oportunidades inorgânicas, dentro dos setores que vocês
atuam, fora dos setores, dentro ou fora do Brasil, alguma coisa que dê para dar um pouco
mais de luz nesse sentido?
Ou até em que momento porque a alavancagem de vocês está em 2,7, que dizer vocês
estão no processo logicamente de desalavancagem, mas acredito que agora ficaria meio
apertado para fazer uma aquisição de uma monta relevante, me corrija se eu estiver errado.
André Pires de Oliveira Dias:
Acho que é difícil entrarmos em muitos detalhes aqui, mas estamos vendo uma dinâmica
muito favorável de liberalização dessa economia para os próximos 12-18 meses. As
oportunidades que aparecem não necessariamente são oportunidades semelhantes
aquelas que tivemos no passado, as quais você se referiu.
Nós sempre tivemos aqui na Ultrapar uma visão de buscar alternativas de crescimento
inorgânico que sempre agregaram muito valor, não perdemos essa capacidade. E,
achamos que hoje, a dinâmica da economia e a maneira como a economia brasileira está
iniciando o ano com oportunidades em vários setores, com uma visão mais liberal, isso
deve nos trazer oportunidades que estamos monitorando.
Não tem nada no pipeline, e acho que a questão da alavancagem, francamente na nossa
visão, é que rapidamente essa alavancagem vai diminuir, estamos falando isso desde
meados do ano passado, demonstramos isso no 4T com a redução da dívida líquida de
R$1 bilhão.
Portanto, acho que além desta questão, temos uma estrutura de capital muito sólida. O
duration da nossa dívida é acima de quatro anos, temos um custo abaixo do CDI, ou seja,
a nossa estrutura para aproveitar oportunidades ao longo do ano de 2019 e ao longo do
ano de 2020 é mais do que adequada. Agora, obviamente, não são coisas para amanhã.
Mas estamos vendo com muito otimismo essas oportunidades de crescimento que tem
pela frente.
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Luiz Carvalho:
Ok, super obrigado.
Tiago Duarte, BTG Pactual:
Bom dia a todos. Bom dia, André. Eu queria fazer três perguntas se possível. A primeira
em relação ao capital de giro. Vocês destacaram algumas vezes no release e, sua fala
também chamou bastante a atenção para a melhora bem importante na geração de caixa.
Quando tentamos entender de onde veio a melhora do capital de giro, tanto no trimestre
que tem um componente sazonal pelo que eu entendo, quanto no todo do ano, nós vemos
que teve uma melhora importante na linha de fornecedores. E, quando tentamos depurar
isso por unidade de negócios a Ipiranga contou bastante por isso.
Então, eu não sei se você consegue nos contar um pouco melhor a natureza dessa
melhora, e entendermos o quão estruturante essa melhora de fato pode ser para frente, o
que chamou bastante atenção. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto é com relação à abertura de postos, principalmente à luz desse novo
critério de reportar o número dos postos que vocês nos deram. Quando olhamos a
diferença do seu backlog de postos em relação aos postos ativos, historicamente você abre
alguma coisa perto de 1/3 desses postos que não estão ativos mas já estão contratados,
pelo menos pegando esse histórico que vocês nos deram no release.
Se eu fizer essa mesma conta para 2019, baseado nesse diferencial de postos na
metodologia antiga e na metodologia nova, teremos alguma coisa aí, para pegar um range
seguro, alguma coisa entre 250 e 300 postos que você pode adicionar à sua rede de postos
ativos em 2019. Eu queria entender se esse número, na opinião de vocês, faz sentido.
E terceiro, eu queria um comentário de vocês sobre o que vocês estão vendo,
particularmente no ciclo Otto. Nós vimos a melhora dos volumes, principalmente no diesel,
para a indústria toda e, o ciclo Otto, no entanto, tem se mostrado um pouco mais fraco, um
pouco mais reticente em capturar essa melhora na economia que está vindo e que vocês
já comentaram também muito bem. Eu queria entender um pouco a visão de vocês para o
ciclo Otto em 2019. Obrigado.
André Pires de Oliveira Dias:
Oi, Tiago. Obrigado pelas perguntas. Bom, começando pelo capital de giro, se você olhar
na comparação ano contra ano, de fato houve uma melhora importante na conta de
fornecedores, mas houve também uma melhora importante na conta de estoque, no caso
da Ipiranga.
Esse trabalho é um trabalho que consideramos recorrente, não é algo pontual do 4T. É um
trabalho de melhores negociações, mais focadas que permitem melhorar a estrutura do
capital de giro na parte de fornecedores. Mas também não só de fornecedores como
também o próprio estoque, trabalhando com estoque, planejando esse estoque com um
foco maior nesse planejamento.
Então, tem um trabalho de todos os negócios para que isso seja feito de maneira regular.
O impacto é maior na Ipiranga, mas também na Oxiteno. A Oxiteno também tem trabalhado
para otimizar esse capital de giro. De maneira geral, isso trouxe uma geração de caixa
importante no 4T, nada diferente daquilo vinhamos falando. Acho que isso é importante,
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nós falamos com bastante convicção, mas é que é o nosso foco melhorar a nossa eficiência
na alocação de capital.
Fizemos isso com uma maior seletividade na parte dos investimentos e, fizemos isso ao
longo do ano com foco, vamos dizer entre nós aqui da Ultrapar e os negócios, na
otimização do capital de giro. Tem alguma sazonalidade ao longo do ano, mas boa parte
dessa melhora vai permanecer. Então, esse é um trabalho que não termina.
Em relação ao novo critério de abertura de postos, na verdade, da maneira como
mostramos o número de postos, até agradeço você por fazer essa pergunta, de fato, o
objetivo é criar um alinhamento maior entre o nosso volume de vendas, o nosso
investimento efetivamente e a evolução da nossa rede.
Nós tínhamos como critério definir a abertura de postos na assinatura do contrato, e
percebemos que ao longo dos anos, tínhamos um período que estava ficando cada vez
mais longo entre assinatura do contrato e a inauguração efetiva do posto, quando esses
postos começavam a vender. Então, fazia sentido trabalharmos de uma forma pouco mais
objetiva em relação a como demonstrar tanto na parede quanto na abertura de postos.
Eu não sei se você se lembra, mas eu comentei ao longo do ano passado, que iriamos
focar os nossos esforços em 2018 em trabalhar para a inauguração daqueles postos que
já haviam sido contratados, mas que ainda não estavam vendendo combustível por várias
razões.
De fato, foi feito isso, e a estimativa que você fez aí do backlog para 2019 acho que é por
aí mesmo. Então, reduzimos bastante aquele backlog do início de 2018, ele é menor e
vamos continuar trabalhando para inaugurar esses postos que ainda não foram
inaugurados mas já foram contratados.
No ciclo Otto, estamos sim vendo uma melhora, se olharmos no 4T essa melhora já
ocorreu, pela primeira vez vemos um crescimento trimestre contra trimestre de ciclo Otto.
Ainda temos uma participação maior do que esperávamos no mix do etanol, por conta de
uma questão tanto de poder aquisitivo quanto do preço efetivamente.
Mas podemos dizer que a tendência de retração do ciclo Otto, pelo que nós percebemos é
de melhora. Então, vemos que gradualmente, mas consistentemente a recuperação de
volume no ciclo Otto e uma dinâmica de mercado bem mais favorável sim.
Tiago Duarte:
Ficou muito claro, André. Obrigado.
André Hachem, Itaú:
Obrigado pela pergunta pessoal. André, eu tenho duas dúvidas, principalmente em relação
à revisão do critério de contabilização dos postos. A primeira dúvida, você explicou um
pouco da natureza da relação que a Ipiranga tinha com esses postos que saíram da base.
Eu queria entender o quê levou vocês a revisarem isso agora, porque isso foi feito agora?
A segunda dúvida é em relação à expectativa de crescimento de volume. No último call,
você tinha mencionado que uma das principais vertentes de crescimento seriam esses
postos que já estavam contratados mas eram pré operacionais, e que isso deveria começar
a operar ao longo dessa ano.
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Como que isso muda a sua perspectiva de crescimento ao longo de 2019 e como vai se
dar isso em 2019? Tem algum backs desses 870 postos que saíram, você imagina que
uma parte disso vai voltar a estar na base? Ou tudo volta a ser negociado do zero?
E, finalmente, uma última dúvida que eu tenho, até olhando os números do passado, uma
revisão do critério, em 2017 houve uma revisão de 50% dos postos net adicionados,
adições líquidas, e foi um ano que teve um CAPEX muito grande. Eu gostaria de entender
se, desse CAPEX, existe uma parte que terá que ser ‘write-offada’ indo para frente, como
se deu esse CAPEX, onde ele foi aplicado, e como devemos imaginar isso indo para frente,
essa relação do CAPEX com o embandeiramento.
André Pires:
O que nos levou a fazer a mudança do critério, eu comentei um pouco na pergunta do
Thiago, mas só para repetir, foi uma percepção, que foi crescente para nós, principalmente
ao longo do ano de 2018, de que fazia muito mais sentido mostrarmos como crescimento,
adição de postos, aqueles postos que ainda estavam para inaugurar. Acho que em todo
call, em toda oportunidade que tive, falamos muito isso, que precisávamos focar nossa
energia, vamos dizer assim, não necessariamente na assinatura de contratos – também
na assinatura de contratos –, mas, principalmente focar nossa energia em colocar os
postos para funcionar e para vender combustível.
Essa mudança de critério basicamente reflete essa visão, de termos a informação
adequada, o incentivo adequado em relação àquilo que queremos atingir. Por isso fizemos
isso e, obviamente, faz sentido fazermos isso quando publicamos o resultado do final do
ano de 2018.
Com isso, ajustamos a base, e se você olhar a tabela da página 17 do earnings release,
que mostra, neste critério, 2014, você vê que existe uma consistência entre adição bruta e
adição líquida efetivamente, e também de churn, em relação à nossa rede ao longo desses
últimos cinco anos através desse novo critério. O que significa que não mudou a estrutura
da nossa rede, nós só ajustamos a maneira de divulgar esse tipo de informação.
Sobre perspectiva de crescimento, temos uma perspectiva que já falei, falei isso no Ultra
Day, e continuo falando, de um crescimento de volume acima do crescimento de mercado,
e acima do PIB.
Se você olhar como foi o 4T, de novo, é uma boa proxy. No 4T18, crescemos em torno de
2 p.p. acima do crescimento de mercado. Essa é nossa meta, isso é como vemos a nossa
capacidade de crescimento, levando em consideração a qualidade da nossa rede e o
backlog que temos.
Sobre a terceira pergunta, francamente, eu não entendi. Se puder repetir.
André Hachem:
No ano de 2017, pelo critério antigo, você havia adicionado mais ou menos 450 postos, e
pelo critério novo são 300. Foi um dos anos em que vocês tiveram um dos maiores
investimentos na Ipiranga. Eu gostaria de entender, no critério novo, como isso mudou. O
investimento foi feito, o número de postos, mas estamos mudando o critério.
Gostaria de entender como se deu esse investimento e se deveríamos imaginar algum tipo
de write-off. Foram 870 postos que saíram da base, mas quando você olha, por exemplo,
a conta de adiantamentos a clientes, não houve nenhum write-off, nenhuma redução de
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volume. Gostaria de entender se existe algum write-off para ser feito, e por que não houve
um write-off para ser feito. Como se dá essa relação entre o CAPEX de 2017, que foi
executado, e a redução de adição de postos que aconteceu naquele ano olhando agora,
nesse novo critério.
André Pires:
André, não tem write-off, é basicamente uma mudança de critério de divulgação. Quando
você pega o investimento de 2017, que é uma proxy para 2018 também, parte é expansão,
parte é asseguramento, então não tem adição, você basicamente renova contratos; parte
é investimento em infraestrutura. Então, quando olhamos o número fechado da Ipiranga,
não é tudo abertura de postos.
Quando se faz a assinatura de contrato, não necessariamente você desembolsa 100%
daquilo que você pretende desembolsar na assinatura; você tem um cronograma de
desembolso. Não existe nada para ser ‘write-offado’. Basicamente, o que temos, de novo,
e eu disse isso no call, é uma mudança de critério, o que não altera a estrutura da nossa
rede. É só um jeito de mostrar, pelo menos do nosso ponto de vista, de uma forma mais
fácil de entender e mais fácil de olhar nossa rede, através do fato de que o crescimento da
rede será absolutamente alinhado com a inauguração dos postos.
Mas a questão em detalhes do que é expansão, o que é asseguramento, o que são novos
negócios, o que é embandeiramento, de repente, se você falar diretamente com o pessoal
do RI, eles podem fazer essa conciliação para você, para tirar essa dúvida de forma mais
detalhada.
Mas, enfim, não existe write-off. É só uma maneira de registrar a rede de forma mais
adequada.
André Hachem:
Perfeito. Muito obrigado.
Gustavo Alevato, Santander:
Bom dia, André. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, na Ipiranga, tentar entender qual
seria a rentabilidade ajustada do 4T tirando essa volatilidade. Eu sei que é um trimestre
atípico, teve uma queda forte dos preços internacionais, mas olhando para frente, pegando
o 4T como base e tentando ajustar, o que seria um ajuste que daria para fazermos no
resultado do 4T?
A segunda pergunta, ainda relacionada à metodologia, à classificação de postos, tem 800
postos entre a classificação de uma metodologia e outra. Eu gostaria de entender como é
a quebra desses 800 postos, se são postos que já estão contratados e não estão vendendo,
litígios. Se você puder passar algum tipo de informação adicional.
E, por último, na Extrafarma, e eu sei que é irrelevante no total dos resultados, mas como
podemos esperar uma virada dos resultados da empresa para, pelo menos, fazer um
EBITDA positivo e começar a parar de queimar caixa para a Companhia? Obrigado.
André Pires:
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Gustavo, obrigado pelas perguntas. Sobre o resultado do 4T, eu já falei um pouco, mas,
na nossa visão, é um resultado de excelente qualidade. A questão da rentabilidade
ajustada, o resultado é o resultado.
O que eu coloquei no call, e acho que está claro para vocês também, é que houve neste
trimestre alguns impactos, alguns ventos contra, enquanto que, eventualmente, em outros
trimestres há ventos a favor.
Isso virou, como vocês sabem, recorrente, porque obviamente, a partir do momento em
que temos a precificação de acordo com a paridade internacional com uma certa
frequência, e uma vez que, na base de comparação com o ano de 2017 como um todo
houve ganhos de importação, porque o spread era muito maior, esses efeitos ajudaram o
resultado na comparação com 2017.
Em 2018, de novo, no 4T obtivemos um resultado muito satisfatório, sob nosso ponto de
vista, com vários ventos contra e, principalmente, com volume acima do volume de
mercado.
Esses são os fatores que consideramos muito relevantes e significativos para o resultado
do 4T18. E, mais importante ainda, quando olhamos a maneira como o ano de 2019 está
começando, e quando nós olhamos o que previmos para o ano de 2019 e comparamos
com como ele está começando, nos dá ainda mais confiança de uma recuperação
significativa dos resultados. Nós dissemos no speech, inclusive do ponto de vista de
volume, que os volumes, agora no 1T, estão vindo acima do que estávamos esperando,
pelo menos.
Isso é uma boa notícia e a recuperação consistente desses resultados é algo com o qual
temos uma convicção muito grande. Recuperação consistente com qualidade dos
resultados e com foco em recuperação de market share. No 4T, vamos olhar, novamente,
o volume, isso é importante, crescemos dois pontos acima da média de mercado.
Sobre a classificação de postos. Conforme eu comentei nas perguntas do André e do
Tiago, em torno de 1/3 dessa diferença, parte vem de postos que ainda vão ser
inaugurados. Há outros postos que, eventualmente, estão paralisados, com contratos que
estão vencidos e nós estamos tirando da base para efeito de divulgação. Pelo menos 1/3
disso deve entrar em vendas dos últimos 12 a 18 meses.
Extrafarma, em 2018, basicamente nós tivemos alguns impactos que trouxeram efeitos do
ponto de vista de margem bruta, efetivamente, tanto do ponto de vista de uma competição
mais acirrada, principalmente naqueles mercados onde nós temos participações maiores,
mas também impactos relacionados à entrada em operação do sistema de varejo, que se
estabilizou a partir do final do ano.
Nossa visão para 2019 é de reversão de resultados. Nós, como eu comentei, vamos
trabalhar com um ritmo de crescimento de abertura de lojas menos acelerado, maior
adensamento. Isso deve melhorar as nossas margens e a partir do momento em que nós
estabilizamos o sistema de varejo, a nossa expectativa para o ano de 2019 é de reversão
desse resultado e focar muito mais em rentabilidade, no caso da Extrafarma, do que
crescimento per se.
O foco da Extrafarma e o nosso foco na Ultrapar é rentabilidade versus crescer por crescer,
efetivamente.
Gustavo Alevato:
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Está claro. Apenas um follow-up na questão. Pensando em rentabilidade, desde a JV da
formação da Iconic, eu percebi uma volatilidade mais alta na margem. Eu gostaria de
entender se, de fato, tem algum impacto ou é uma percepção minha.
André Pires:
O impacto é pequeno, Gustavo. O que acontece é que a JV, como nós temos uma
participação de 56%, é consolidada no nosso resultado. O primeiro ano da JV teve alguns
impactos relacionados, tanto a custos de integração e indenização, esse tipo de coisa que
normalmente acontece no início de uma JV, mas também um ano difícil porque o negócio
de lubrificantes tem como matéria prima o óleo básico, que é dolarizado.
Então, você teve uma compressão de margem, vamos chamar assim, em um momento de
desvalorização do real. Houve um impacto e nós até temos comentado, quando excluímos
os impactos da Iconic, se você olhar principalmente a parte de despesas, no ano de 2018
as despesas ficaram estáveis em comparação com 2017, no 4T, inclusive, caíram um
pouco, 1%. Tem um impacto que a partir de 2019 será positivo.
Gustavo Alevato:
Está claro. Obrigado pelas respostas.
Pedro Medeiros, Citi Group:
Obrigado, André. Obrigado por pegarem as perguntas. Parabéns pelo resultado. Eu tenho
três perguntas, algumas relativamente objetivas sobre o resultado reportado no 4T. A
primeira delas, você poderia precisar exatamente quanto foi a reversão de PDD reportada
no trimestre? Vocês mencionam no release, na área de despesas para a Ipiranga.
A minha segunda pergunta, vocês podem mencionar, mesmo que de forma qualitativa, que
tipo de contribuição a importação de produtos pode ter tido no resultado da Ipiranga no 4T?
Quais são as expectativas de vocês em termos de retorno, volume e rentabilidade para
esse tipo de atividade nos próximos trimestres?
A minha terceira pergunta é sobre Oxiteno, que reportou uma margem bastante forte.
Vocês podem comentar sobre a recorrência desse resultado? Se também pudessem
comentar sobre a expectativa de volume para os próximos trimestres do negócio, eu
agradeço. Quando observamos a performance de Oxiteno nos últimos trimestres, o volume
tem apresentado algumas quedas associadas a algum fator específico. Se você pudesse
fazer algum comentário sobre os próximos trimestres eu agradeço. Obrigado.
Companhia:
Não tenho números precisos da reversão da provisão no 4T, mas está em torno de R$10
milhões. É pouco significativo do ponto de vista do impacto no resultado. Só para comentar,
com a criação do IFRS 15, tivemos que mudar o critério das provisões para devedores
duvidosos, versus um critério linear com critério baseado no histórico.
Então, você tem tido algumas mudanças ao longo do ano, porque às vezes você faz uma
provisão, depois você revê essa provisão à luz da performance dos seus clientes e tem
que fazer esses ajustes. Isso é um pouco por conta dessa mudança de critério que ocorreu
a partir do início de 2018, mas ela não foi significativa para impactar o resultado do 4T.
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Sobre importações, poucas importações no 4T ainda. Começou a voltar a oportunidade
das distribuidoras de importarem, mas ainda de maneira pouco significativa, sem influência
alguma no resultado do 4T, nem para um lado e nem para o outro.
Para frente, nós provavelmente veremos o mercado voltando à normalidade. Nós e as
outras distribuidoras olhando, com um pouco mais de intensidade, oportunidades de
importação. Nós devemos ter, sim, mais importação nos próximos meses e trimestres.
Obviamente, aquela arbitragem que havia em 2016 e 2017 não existe mais, mas como nós
vimos dizendo, a importação vai ser, do ponto de vista estrutural, uma fonte de
suprimentos. Talvez ela seja mais eficiente em certos lugares do Brasil e menos eficiente
em outros, mas nós temos nos estruturado para importar de forma mais recorrente. Isso
deve acontecer ao longo de 2019. Acho que é uma característica do mercado.
Sobre a Oxiteno, se excluirmos o impacto não recorrente da tomada de crédito da exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, você teve um trimestre com resultado
superior ao 4T17. De maneira geral, as condições da Oxiteno melhoraram ao longo de
2018 – como já vínhamos falando e isso se confirmou –, principalmente pelo fato de que
as margens em dólares subiram e as margens de commodities também melhoraram ao
longo de 2018.
Você tem uma sazonalidade do ponto de vista de volume que foi sentida no 4T, mas,
mesmo assim, o resultado foi melhor do que o 4T17; e, para o ano de 2019, como já vimos
falando, acreditamos que essas condições vão vir melhores do ponto de vista de
rentabilidade e de volume da Oxiteno permanecem.
Além disso, temos uma capacidade maior de diluição dos custos e despesas da operação
dos Estados Unidos. O fato de que a operação começou a operar no final de 2018 e, em
2019, como ela começa a ter atividade comercial, o resultado deve melhorar e deve
contribuir para a rentabilidade da Oxiteno como um todo. Nossa perspectiva para 2019 é
de crescimento de resultados e de volume no caso da Oxiteno, trimestre a trimestre, e para
o ano também.
Participante:
Perfeito. Muito obrigado.
Vicente Falanga, Bradesco BBI:
Boa tarde, André. Eu tinha duas perguntas também. A primeira: quando olhamos a linha
de “Outros” no resultado da Oxiteno, vemos que foi reportado um resultado positivo de
R$209 milhões, sendo que R$186 milhões foram efeito da exclusão do ICMS; sobram R$23
milhões. Eu só queria saber se vocês conseguem falar o que é tipicamente esse “Outros”
para a Oxiteno e o que foi especificamente no caso do 4T.
A segunda pergunta: vocês mencionaram no Ultra Day a vontade de eventualmente fazer
aquisição internacional de distribuição de gás. Se vocês puderem, deem um update de
como está esse processo, se vocês enxergam isso avançando ou se é algo que ainda é
embrionário. Obrigado.
André Pires:
Oi, Vicente. Basicamente, com relação ao impacto no resultado da Oxiteno: o impacto no
EBITDA foi de R$209 milhões, efetivamente. Os R$186 milhões do impacto líquido dizem
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respeito às despesas que você eventualmente tem para a própria ação, remuneração e
esse tipo de coisa. O líquido é, efetivamente, R$186 milhões.
Vale lembrar que, como está descrito no nosso earnings, também tem um impacto
importante desse crédito na linha de resultado financeiro, de R$153 milhões, que é,
basicamente, o ajuste monetário desses créditos que foram reconhecidos agora.
Só lembrando, o reconhecimento desses créditos significa que a Oxiteno teve sua margem
“prejudicada” ao longo do tempo por conta de um imposto a mais que foi pago ao longo do
tempo e que foi revertido agora. Então, isso foi tudo em um momento só, mas é,
obviamente, fruto de algo que foi pago a mais ao longo dos últimos anos.
Sobre a questão das perspectivas da Ultragaz de crescimento no mercado internacional –
se eu entendi direito –, isso é algo – como você mesmo disse – ainda embrionário; são
oportunidades que podem eventualmente aparecer.
O que colocamos lá, o que o Tabajara, Presidente da Ultragaz, colocou naquele momento
era uma visão de que parte da estratégia de crescimento mais no longo prazo pode, sim,
ser uma expansão internacional, principalmente na América do Sul, porque são mercados
onde poderíamos, de fato, agregar valor. Mas, não temos nada em andamento relacionado
a isso.
Vicente Falanga:
OK, André. Muito obrigado.
Regis Cardoso, Credit Suisse:
Oi, André. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta. São
perguntas mais objetivas; na verdade, alguns follow-ups sobre temas já discutidos antes.
A mudança no conceito da rede de postos levou a uma redução substancial: tivemos um
restatement do tamanho de 10% da rede. Eu queria entender com vocês sobre a
comparabilidade desse número em relação aos outros membros da Plural e sobre o
número que a ANP também reporta. Então, se essa rede que vocês reportam hoje é ativa,
o que acontece com o posto que, depois de começar a cumprir o contrato, por algum motivo
que seja, para de comprar de vocês?
E, por fim, uma curiosidade: você, André, comentou que o prazo entre a assinatura de
contrato e o início da operação aumentou muito. A seu ver, tem alguma razão de por que
isso aconteceu, em particular ao longo do período da crise? Então, sobre rede de postos,
é isso.
Falando de margens, principalmente olhando para frente em 2019, você comentou sobre
a qualidade dos resultados do 4T18, sobretudo destacando a expansão de market share
na comparação ano sobre ano. Mas, na verdade, foi uma perda de share na comparação
trimestre sobre trimestre. Por outro lado, também teve uma queda de preço muito
substancial – da ordem de R$600/m³ – no preço da refinaria ao longo do trimestre, o que,
naturalmente, levaria a uma perda de estoque para vocês.
Então eu queria entender da sua visão como está a evolução de margens de reposição,
como isso balanceia o efeito de perdas de estoque e se vocês esperam recuperar share
nas comparações sequenciais ao longo de 2019.
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Por fim, um último tema ainda, no capital de giro. Você explicou a queda de dívida com a
variação do capital de giro ano sobre ano; mas, na comparação trimestre sobre trimestre,
vimos uma redução na conta de fornecedores, enquanto o número de dias de estoque e
recebíveis subiu.
Na linha de fornecedores, eu queria entender se a Petrobras fez alguma mudança na
política comercial, se vocês têm a opção de tomar prazo da Petrobrás, ou se eventualmente
é um efeito só de sazonalidade em função dos feriados no fim do ano. Obrigado.
André Pires:
Obrigado pelas perguntas, Regis. Vou tentar cobrir tudo. Eu já expliquei um pouco a razão
da mudança de conceito no número de postos e, para ser sincero, não sei como nos
comparamos com nossos concorrentes. Acho que cada um tem o seu critério e,
basicamente, a nossa visão é que informar dessa maneira é mais claro – ao menos do
ponto de vista da estrutura da nossa rede – e é a maneira que acreditamos ser a mais
correta de informar o crescimento ou a estrutura dessa rede.
Na questão do prazo – como já tinha comentado antes, inclusive –, existe um aumento de
prazo entre a assinatura e a inauguração por várias razões, às vezes as licenças estão
tomando mais tempo para serem emitidas em algumas regiões; a cidade de São Paulo é
um exemplo: tem uma demora muito grande para você obter a licença da prefeitura. Com
a crise, a questão de reforma de postos e retomada de imóveis também tem uma demora
maior. E, justamente por isso, resolvemos demonstrar a abertura de postos com base
efetivamente na inauguração deles.
Então, já falei bastante sobre isso, sempre há uma diferença entre o que nós divulgamos
e o que a ANP divulga. Essa diferença ocorre principalmente porque a responsabilidade
pela atualização do cadastro na ANP é do revendedor, e, às vezes, por uma ou outra razão,
esses cadastros não estão atualizados.
Sobre a margem, eu já comentei basicamente o que vemos no 4T em relação ao ano
anterior. Ou seja, tivemos uma visão muito clara de que a qualidade deste resultado foi
feita também em condições com alguns ventos contra, que não ocorreram no 4T do ano
anterior, e continuamos vendo essa melhora de rentabilidade com consistência e com
qualidade agora no começo de 2019.
Então, não sei se respondo sua pergunta de maneira completa com relação a isso, mas –
apenas repetindo aquilo que comentei nas outras perguntas de seus colegas – vemos de
fato uma recuperação consistente de rentabilidade, com recuperação de market share.
Quando olhamos efetivamente trimestre contra trimestre, basicamente, pegando uma
sequência mês a mês, tivemos uma evolução de market share. Se você pegar julho,
agosto, setembro, outubro e novembro – no caso específico do market share da Ipiranga
– ele foi consistentemente melhor.
Claro que você tem talvez um mês pior que o outro e outro mês um pouco melhor, mas, se
você olhar os números, você vê que vimos consistentemente recuperando. Essa
consistência não quer dizer que semana a semana e mês a mês você vai ter a mesma
trajetória. Mas, mais importante, novamente, é que essa melhora de rentabilidade está se
dando efetivamente com uma recuperação de volume. Enfim, isso que é importante que
tenhamos.
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Com relação ao capital de giro: quando olhamos tanto estoque contra fornecedor e contra
contas a receber, o número de dias caiu na comparação anual. Então, você teve dois dias
de queda no estoque da Ipiranga; um dia de estoque da Ipiranga são em torno de R$150
milhões.
Então, você teve dois dias de redução no ciclo financeiro do estoque na Ipiranga; você teve
o aumento de dois dias também de fornecedores – que obviamente você notou – e, no
trimestre contra trimestre, o aumento de fornecedores é de três dias, mas parte disso é
sazonal também.
Sobre a política comercial da Petrobrás: não houve nenhuma mudança. Ela continua a
mesma.
Regis Cardoso:
Está ótimo. Se me permitir só mais uma questão rápida sobre o stock split – que acho que
não foi comentado ainda –, o que levou vocês a fazer essa decisão agora?
André Pires:
Bom, Regis, eu já tinha respondido. Primeiro, porque achamos que, é bom fazer no último
trimestre; e, segundo – se você se lembrar bem, é algo que venho falando desde o início
do ano passado –, porque nós deveríamos focar muito mais nossa energia e nosso esforço
na inauguração dos postos que já foram contratados do que efetivamente na assinatura do
contrato per se.
Então, acho que isso demonstra corretamente a maneira como estamos trabalhando e dá
para o mercado uma informação muito mais alinhada com a nossa realidade. Aí, é melhor
fazer isso no fechamento do ano e dar uma visão mais adequada.
De novo, sugiro a vocês olharem a tabela da página 17 do earnings release, que mostra
esse critério em um prazo um pouco mais longo, para demonstrar que quando vemos tanto
crescimento líquido e bruto quanto churn, ele está em linha com o que, de certa maneira,
vínhamos falando.
Regis Cardoso:
Desculpe-me, André, mas acho que não fui claro. Eu quis me referir ao desdobramento no
número de ações.
André Pires:
Perdão. A decisão foi a seguinte: olhando, por exemplo, o IBX e olhando também os ADRs
lá fora, a nossa visão é que o preço em absoluto estava acima da média e da mediana das
empresas às quais somos comparados. Então, o desdobramento basicamente traz o preço
da ação mais em linha com a média e com a mediana do mercado. A Ultrapar fez isso em
2011 ou 2012, e isso também, de certa maneira, dá um preço – como falei – mais em linha
com a média e a mediana de mercado.
Regis Cardoso:
Obrigado pelas respostas. Tenha um bom dia.
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Operador:
Encerramos agora o momento de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra
para o Sr. André Pires para as últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas
considerações.
André Pires:
Obrigado. Agradeço a presença de todos. Como sempre, nosso time de RI está à
disposição para tirar quaisquer dúvidas que tenham ficado, e espero ver vocês no próximo
call, em Maio. Um grande abraço e obrigado a todos.
Operador:
A teleconferência de resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas
linhas agora.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
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