ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Teleconferência de resultados – 1T21
06.05.2021

Considerações iniciais

Previsões acerca de eventos futuros
✓ Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia.
Palavras como “acredita”, “espera”, “planeja”, “estratégia”, “prospecta”, “prevê”, “estima”, “projeta”, “antecipa”, “pode” e outras palavras com
significado semelhante são entendidas como declarações preliminares sobre expectativas e projeções futuras. Tais declarações estão sujeitas a riscos e
incertezas previstos ou não pela Companhia, e podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles projetados.
Portanto, o leitor não deve fundamentar suas decisões apenas com base nestas estimativas.

Padrões e critérios aplicados na preparação das informações
✓ As informações financeiras apresentadas nesse documento foram preparadas de acordo com as normas IFRS (International Financial Reporting
Standards). As informações financeiras referentes à Ultrapar correspondem às informações consolidadas da Companhia. As informações da Ultragaz,
Ultracargo, Oxiteno, Ipiranga e Extrafarma são apresentadas sem eliminação de transações realizadas entre segmentos. Portanto, a soma de tais
informações pode não corresponder às informações consolidadas da Ultrapar. Adicionalmente, as informações financeiras e operacionais são sujeitas
a arredondamentos e, como consequência, os valores totais apresentados nas tabelas e gráficos podem diferir da agregação numérica direta dos
valores que os precedem.

✓ As informações financeiras apresentadas nesse documento contemplam a adoção da norma IFRS 16 e a segregação de certas despesas da holding.
✓ As informações denominadas EBITDA estão apresentadas de acordo com a Instrução nº 527 emitida pela CVM em 04 de outubro de 2012.
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Principais destaques e iniciativas ESG do trimestre
Principais destaques
✓

✓

Resultados trimestrais recorrentes recordes da Ultracargo e
Oxiteno, e recorde da Ultragaz para primeiros trimestres
Renovação no Conselho de Administração, com eleição de três
novos membros, trazendo experiências e competências
complementares para a estratégia e necessidades futuras da
Ultrapar. A Assembleia contou com a presença de mais de 70%
do capital total da Companhia, com todas as matérias
aprovadas por 88% a 99% dos presentes

Iniciativas ESG

Ultrapar
✓

Ultragaz
✓
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Vitória da Ultracargo no leilão de área para operação de granéis
líquidos no porto de Itaqui (MA)

✓

Criação da Diretoria de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos,
com reporte direto ao CEO

✓

Realização do primeiro evento da Séries Ultra – Encontros com a
Liderança com Décio Amaral, presidente da Ultracargo
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Conquista do prêmio ouro na categoria meio ambiente do
Prêmio GLP de Inovação e Tecnologia (Campanha Junte Óleo)

Ultracargo
✓

✓

Doação, junto a outras 11 empresas, de mais de 5 mil
concentradores de oxigênio para o tratamento de pacientes
com COVID-19

Curso de Formação Operacional dirigido à comunidade do
entorno do novo terminal de Vila do Conde (PA) para formação
básica de operação de terminais portuários

Oxiteno
✓

Conquista do Selo de Diversidade Étnico-Racial na categoria
compromisso da prefeitura de Salvador

Ipiranga
✓

Lançamento da iniciativa Pro-Frotas Carbon Neutral, que
permitirá que empresas frotistas calculem suas emissões de
gases de efeito estufa e as compensem através da compra de
créditos de carbono

Resiliência do portfólio, com crescimento de EBITDA em todos os negócios
Lucro líquido

EBITDA
R$ milhões

R$ milhões

+13%
996

880
71

Créditos tributários extemporâneos de
R$ 149 M no 1T20

-19%

• R$ 71 M de efeito no EBITDA

169
137

+23%

809

• R$ 78 M de efeito no res. financeiro

Resultado financeiro – efeitos
temporários de MTM e variação cambial
EBITDA

1T20

1T21

1T20

1T21

Não recorrentes (créditos tributários da Oxiteno)

Variação de capital de giro¹

Fluxo de caixa das atividades operacionais

R$ milhões

R$ milhões

453

932
✓ Fluxo de caixa de R$ 128 M no
1T21, mesmo com maior
investimento em capital de giro

Aumento de preços de
combustíveis e GLP no 1T21 vs
redução de preços no 1T20

128

(576)
1T20

1T21

¹ Variação das linhas de clientes, estoques e fornecedores do fluxo de caixa
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1T20

1T21

Ultrapar – Dívida e alavancagem
Dívida líquida e alavancagem
R$ milhões

3,3 x

3,3 x

3,0 x

11.418

✓ Aumento na dívida líquida em função de:

• Investimento em capital de giro no 1T21

11.899

10.537

• Pagamento de dividendos acumulados por dois
semestres em março de 2021
• Piora temporal no resultado de marcação a mercado
dos hedges cambiais

Mar-20

Dez-20

Dívida líquida (IFRS 16)

• Variação cambial sobre a parcela dos bonds designada
para hedge accounting

Mar-21

Dívida líquida (IFRS 16) / EBITDA LTM¹

Perfil de amortização
R$ milhões

Dívida financeira
8.501

8.453

3.249
17%
Caixa e
aplicações
financeiras

Até 1 ano

4.460
24%
1 a 2 anos

45%
1.414
8%

762
4%

268
1%

2 a 3 anos

3 a 4 anos

4 a 5 anos

¹ EBITDA Ajustado LTM não inclui o impairment da Extrafarma para Mar-20
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✓ Redução da dívida bruta com recursos em caixa para diminuir
custo de carregamento da dívida
✓ Emissão de debêntures de infraestrutura no montante de R$ 460 M
com custo de 111% do CDI e vencimento em 7 anos

1T21
> 5 anos

✓ Custo médio da dívida (DI+): 2,3%
✓ Duration (anos): 4,6

Ultragaz – Desempenho 1T21
Base de comparação influenciada pelo início da pandemia

EBITDA

Mil ton

R$ milhões

-4%
421

406

134

-1%

132

288

-5%

274

1T20
Envasado

Principalmente pelo aumento temporário de consumo de GLP
em março/20, decorrente de efeitos iniciais da pandemia
Granel
Menores vendas para comércios e serviços
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1T20

150

1T21

Granel

Envasado

6

147

1T21

Volume

Maiores vendas para indústrias

+2%

EBITDA
Iniciativas para redução de despesas e otimizações logísticas
Menor volume de vendas
Aumentos de custos de GLP

Ultracargo – Desempenho 1T21
Crescimento alavancado pelas expansões de capacidade
R$ milhões

Mil m³
3.149

EBITDA – patamar recorde no 1T21

Receita líquida

R$ milhões

+5%

3.137

+2%
93

843

163

172

91

1T21

1T20

1T21

1T20

1T21

55%

54%

822
+3%

1T20

Capacidade estática média

M³ faturado

Margem EBITDA

Capacidade e receita líquida

EBITDA

Expansões de capacidade em Itaqui

Maior faturamento

Reajustes contratuais

R$ 4 M de restituição de empréstimo compulsório
à Eletrobrás no 1T20 (efeito pontual)

Operações spot
Menores movimentações de combustíveis
(queda nas importações)

Vitória no leilão de Itaqui (MA) – IQI13
• +79 mil m³ de capacidade
• +9% da capacidade total
• Consolida posição da Ultracargo neste
terminal estratégico, com áreas contíguas
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Maiores custos e despesas (princ. remuneração
variável e TI para iniciativas de produtividade)

Oxiteno – Desempenho 1T21
Maior participação de especialidades no mix de vendas

Câmbio em patamar mais favorável

Mil ton

R$/US$ médio

0%
181

32

148

-42%

+9%

1T20
Especialidades

181
19

✓ Maiores vendas nos segmentos de
agronegócio, higiene e limpeza,
além do aumento de vendas nas
unidades internacionais

162

5,39

5,38

4,46

✓ +1% QoQ

✓ Queda em commodities por
priorização às especialidades
(paradas programadas)

1T21

1T20

2T20

3T20

Commodities

+18%

R$ milhões

227
193

Créditos tributários no 1T20

+87%

Maiores custos e despesas
(câmbio e paradas programadas)

122
1T20

Melhor mix de vendas e margens

Câmbio mais depreciado

71

1T21

Não recorrentes (créditos tributários)
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5,47
✓ +23% YoY

EBITDA
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5,40

4T20

1T21

Ipiranga – Desempenho 1T21
Volume em recuperação e impactos das novas restrições da pandemia menos severos em 2021
Mil m³

Evolutivo trimestral – YoY

-2%
5.490

2.669

5.367
-6%

-7%

-2%

-5%

2.501

-9%

1%

✓ Diesel: maior resiliência
durante a crise

-6%

✓ Ciclo Otto: volume mais
impactado pela pandemia

-17%
2.722

+1%

2.751

1T20
Diesel

1T21

Rede: 7.107 postos

-28%
2T20

3T20

Ciclo Otto

Evolução do novo modelo AmPm

Diesel

•

563

25% de penetração

480

71 lojas a mais do que no 1T20

Melhora na margem bruta, com ganhos de
estoque e trading, e recuperação gradual de
participação de mercado
Apropriação de custos de R$ 33 M em Cbios
Créditos de R$ 39 M de PIS/Cofins no 1T20

1T20
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- 81 depurados

Ciclo Otto

✓ Novo modelo de loja em
implementação
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•

+17%

✓ 1.806 lojas de conveniência
✓ 79 lojas com operação própria

1T21

+ 81 novos postos

EBITDA
R$ milhões

•

4T20

•

1T21

Extrafarma – Desempenho 1T21
Adensamento e rentabilização da rede
# lojas final
411

40%

-2%

R$ milhões

R$ milhões

402

+30%

521

20%

517

12
9

80%

60%
Mar-20
Maduras

EBITDA
-1%

19%

34%

Receita bruta

Mar-21
De 2 a 3 anos

Até 1 ano

1T20

1T21

-1,4%

3,9%

1T20

1T21

Vendas mesmas lojas abertas

Receita bruta
Menor número de lojas
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Maior rentabilidade da rede

Fechamento temporário de 5% das lojas

✓ Crescimento mesmas lojas em operação,
ganhos de produtividade e redução de
despesas

Reajuste anual de medicamentos

Depuração de lojas deficitárias

Expansão das vendas por meio de canais digitais

Impacto do ataque cibernético (R$ 6 M)

Impacto do ataque cibernético
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EBITDA

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
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