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Ultrapar (UGPA3 - Compra) 

Oportunidade e risco 

Revisamos nossas projeções para a Ultrapar após os resultados do 2T18, 

reduzindo o Preço Justo de UGPA3 (R$ 66,00 para R$ 55,00 por ação), mas 

mantivemos a recomendação de Compra.  Acreditamos que a empresa terá 

resultados melhores no segundo semestre, sem as perdas não recorrentes dos 

dois últimos trimestres.  A rentabilidade deve melhorar ligeiramente na 

Ipiranga no restante do ano, com as outras empresas do grupo alcançando 

resultados ainda melhores que os já obtidos.  Não podemos esquecer os riscos 

à imagem da Ultrapar representados pelas acusações a ex-empregados da 

Ipiranga na Operação Margem Controlada, mesmo assim, vemos esta ação 

como uma oportunidade de compra, após a queda de 39,0% no ano, ante uma 

valorização do Ibovespa de 6,6%. 

O que esperar:  Após dois resultados trimestrais muito fracos, dados por fatores não recorrentes 

e pelas dificuldades do segmento de distribuição de combustíveis, esperamos números melhores 

para a Ultrapar na segunda parte do ano. 

Para os próximos meses, destacamos os seguintes pontos a se observar nos negócios do grupo: 

 Resultado consolidado:   

- Vemos um segundo semestre (2S18) com rentabilidade melhor que no primeiro, 

quando os fatores não recorrentes (multa e greve) impactaram o EBITDA em R$ 499 

milhões.  Porém, o segmento de distribuição de combustíveis ainda deve continuar com 

suas margens bastante pressionadas.  Por outro lado, os outros negócios devem 

apresentar expansão dos resultados no 2S18; 

 Dívida:  A queda na geração de caixa nos últimos trimestres, os investimentos elevados 

e a até a multa paga à Petrobras elevaram em muito o endividamento consolidado da 

Ultrapar.  A dívida líquida no 2T18 atingiu R$ 8,9 bilhões, com crescimentos de 43,6% 

nos últimos doze meses e 4,5% no trimestre.  A relação dívida líquida/EBITDA no 2T18 

era de 2,6x, vindo de 2,4x no 1T18 e 1,6x no 2T17.  Para reduzir isso, a Ultrapar está 

buscando diminuir os investimentos e o capital de giro, além de elevar a geração de 

caixa.  O objetivo da empresa é trazer a relação dívida líquida/EBITDA para um patamar 

de 1,5x; 

 Dividendos: A Ultrapar vai pagar dividendos no valor de R$ 304 milhões (R$ 0,56 por 

ação).  Terão direito a este provento os detentores da ação no dia 9 de agosto.  O 

pagamento será realizado a partir de 20/agosto, sendo equivalente a 1,2% da cotação 

de UGPA3 no fechamento do último pregão.  Este provento é 34,1% menor que aquele 

pago na mesma época do ano passado; 

 

Luiz Francisco Caetano, CNPI* 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2563 

 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 45,18

Preço justo  R$ /ação 55,00

Potencial % 21,7

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 556,4

Ações Ordinárias 100,0

Free Float 54,9

Vol. Méd, diário (1 mês) 102,60

Valor de Mercado 25.138

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

UGPA3 5,8% -39,0% -35,8%

Ibovespa 2,3% 6,6% 22,0%

Cotação de 03/08/2018

Principais Múltiplos 2017 2018E 2019E

P/L (x) 26,7 23,6 16,6

VE/EBITDA (x) 23,8 11,1 7,6

ROE (%) 16,2 11,0 14,7

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,9 3,1 1,9

Receita Líquida (R$ mm) 79.230 89.974 93.968

Lucro Líquido (R$ mm) 1.527 1.064 1.517

Margem Bruta (%) 8,6 7,2 8,2

Margem EBITDA (%) 4,9 3,5 4,7

Margem Líquida (%) 1,9 1,2 1,6

Payout (%) 62,3 50,0 60,0

Retorno Dividendo (%) 2,3 2,1 3,6

Cotação/VPA (x) 4,3 2,6 2,4

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

39,50 - 82,24

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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 Operação Margem Controlada 

- No dia 31 de julho a Policia Civil do Paraná prendeu oito pessoas ligadas a 

distribuidoras de combustíveis, numa investigação para apurar a suspeita de 

manipulação dos preços em Curitiba.  Entre os presos estão dois ex-funcionários da 

Ipiranga (segundo a empresa).  A gravidade das acusações e o grande volume de provas, 

que a imprensa alega haver, são questões que podem comprometer a imagem da 

Ipiranga e Ultrapar; 

 Ipiranga:  

- O mercado de distribuição de combustíveis continua difícil, ainda impactado pela greve 

dos caminhoneiros.  Com isso, não se pode esperar uma retomada mais vigorosa nas 

vendas no curto prazo.  Para enfrentar a situação, a empresa está focando na redução 

de custos e dos investimentos, visando elevar a rentabilidade do capital empregado.  Os 

focos importantes neste momento são na gestão comercial (participação no mercado 

aumentou 4,2 pontos percentuais no 2T18 em relação ao trimestre anterior) e no 

relacionamento com a rede de postos.  Uma boa notícia é de que 200 postos (2,5% do 

total), aproximadamente, que ainda não começaram a operar, vão fazê-lo no segundo 

semestre; 

 Oxiteno: 

- Os resultados da empresa no 2S18 devem continuar beneficiados pelas boas margens 

em US$, assim como pela desvalorização do real, que contribuem também para o 

aumento da rentabilidade.  Além disso, o início da operação da nova planta nos Estados 

Unidos (ganho de 10% na capacidade total) vai permitir a elevação das vendas e a 

diluição dos custos, impactando positivamente o resultado; 

 Ultragaz: 

- A empresa deve continuar expandindo seus resultados no 2S18, beneficiando-se da 

retomada do consumo de GLP a granel, que foi muito impactado pela greve.  Soma-se a 

isso, a continuação no processo de redução de custos e despesas, que ocorreu no 1S18; 

 Ultracargo: 

- A empresa vai continuar com resultados crescentes, impactados pelos bons volumes 

de armazenagem.  A Ultracargo será favorecida no 2S18 com a retomada parcial do 

terminal de Santos e a maior movimentação de etanol e cabotagem. A redução 

esperada na importação de combustíveis, deve reduzir a velocidade de expansão dos 

negócios; 

 Extrafarma: 

- O ritmo de crescimento deve continuar forte no 2S18, com os resultados sendo 

beneficiados pela finalização na implantação do novo sistema de varejo. 

Ipiranga versus BR Distribuidora:  O desempenho das duas distribuidoras foi significativamente 

prejudicado no 2T18 pela greve dos caminhoneiros.  A redução nas vendas foi maior na Petrobras 

Distribuidora (BR Distribuidora), que teve uma queda de 4,2%, enquanto a Ipiranga sofreu uma 

redução de 1,3%.  O segmento de Grandes Clientes da BR Distribuidora, que apresentou 

diminuição de 9,1% em suas vendas, foi determinante para a diminuição do volume nesta 

empresa.  Apesar de uma contração mais expressiva nas vendas, a BR teve quedas menores nas 

margens bruta e EBITDA.  Isso ocorreu porque a BR teve proporcionalmente menos perdas com a 

greve que a Ipiranga (R$ 200 milhões contra R$ 187 milhões) e também conseguiu aumento nas 
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vendas em segmentos mais rentáveis, como Aviação e Outros Negócios (produtos químicos, 

energia e asfaltos). 

 

A margem EBITDA da Ipiranga, entre outros fatores, seguramente foi prejudicada pelo empenho 

da empresa na recuperação de fatias de mercado perdidas nos trimestres passados.  No 1T18, 

comparado ao mesmo período de 2017, a Ipiranga teve uma perda de 0,5 ponto percentual em 

sua participação no mercado, segundo os dados da Associação Nacional das Distribuidoras de 

Combustíveis (Plural), mas ganhou 4,2 pp comparado ao trimestre anterior. 

Sob o impacto da greve:  Os resultados consolidados do grupo de empresas da Ultrapar no 2T18 

apresentaram crescimento de receita, mas expressiva queda na rentabilidade operacional, 

comparado ao mesmo período do ano passado.  Em relação ao 1T18, os números deste trimestre 

também mostraram incremento no faturamento, mas diminuição nas margens, mesmo se 

desconsiderarmos as perdas não recorrentes (R$ 286 milhões - multa para a Petrobras) do 1T18.   

A redução de margem no 2T18, foi decorrente, principalmente, das perdas relativas à greve dos 

caminhoneiros, cujo impacto no EBITDA consolidado foi de R$ 213 milhões, em sua maior parte 

na Ipiranga (88% do total).   

 

A Ultrapar obteve um lucro consolidado no 2T18 de R$ 242 milhões (R$ 0,43 por ação), que foi 

2,6% maior que no mesmo trimestre do ano passado e 226,9% superior ao 1T18. 

No 2T18, com exceção da Ipiranga, todas as empresas da Ultrapar obtiveram bons resultados. 

Comparativos dos Resultados

2T18 2T17 Variações

 Ipiranga BR Distribuidora Ipiranga BR Distribuidora Ipiranga BR Distribuidora

Margem Bruta 4,0% 5,6% 5,4% 6,6% -1,5 pp -1,0 pp

Margem EBITDA 2,1% 2,2% 3,5% 2,5% -1,4 pp -0,3 pp

Vendas - Mil m³ 5.859 10.061 5.938 10.501 -1,3% -4,2%

EBITDA por m³ 68,5 50,5 95,6 45,8 -28,3% 10,2%

Fonte: Ultrapar e Petrobras Distribuidora

Ultrapar - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T17 1T18 2T18 2T18/1T18 2T18/2T17

Receita Líquida 18.996 20.751 22.646 9,1% 19,2%

Lucro Bruto 1.460 1.521 1.459 -4,1% -0,1%

Margem Bruta 7,7% 7,3% 6,4% -0,9 pp -1,2 pp

EBITDA Ajustado 765 508 718 41,3% -6,1%

Margem EBITDA 4,0% 2,4% 3,2% 0,7 pp -0,9 pp

Lucro Líquido 236 74 242 226,9% 2,6%

Fonte: Ultrapar
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A Ipiranga teve um trimestre fraco em função, principalmente, da greve dos caminhoneiros, que 

reduziu as vendas e elevou custos.  A empresa sofreu com os bloqueios às suas bases, que 

impediram o despacho dos produtos.  Além disso, a greve levou a aumentos nos custos de 

logística e segurança.  A greve trouxe um impacto total de R$ 187 milhões para a Ipiranga, sendo 

R$ 40 milhões com redução nas vendas e R$ 147 milhões por perdas no estoque, devido à 

redução nos preços do diesel determinada pelo Governo Federal. 

No 2T18, as vendas totais da Ipiranga tiveram uma diminuição 1,3%, pela queda de 6,8% no 

volume vendido dos combustíveis do Ciclo Otto (gasolina, etanol e GNV).  Por outro lado, as 

vendas de diesel tiveram um incremento de 2,8%, sempre comparando com o 2T17, devido ao 

maior volume vendido para grandes consumidores.  A redução de vendas e o aumento de custos, 

levaram o EBITDA do trimestre a ficar 29,3% abaixo do ano passado. 

O 2T18 foi positivo para a Ultragaz.  No trimestre, a empresa sofreu uma pequena queda nas 

vendas (0,2%), com aumento de 1,3% no volume de GLP envasado (botijões), mas redução de 

4,3% no granel (grandes consumidores), que foi efetivamente afetado pela greve.  Como a 

empresa conseguiu reduzir custos e despesas no trimestre, o EBITDA do período teve alta de 

22,7%.  O impacto da greve na Ultragaz somou R$ 10 milhões. 

A Oxiteno teve um bom desempenho no 2T18.  A empresa conseguiu elevar suas vendas em 

5,5%, com o crescimento do volume de commodities.  Com o aumento das vendas, a 

desvalorização do real e as maiores margens, a Oxiteno obteve incrementos de 33,4% na receita 

e 258,3% no EBITDA, com um ganho de 6,4 pontos percentuais nesta margem. 

A Ultracargo praticamente não teve problemas com a greve.  Com isso, a empresa obteve um 

aumento de 8,1% na armazenagem, gerando uma elevação de 19,0% na receita.  A expressiva 

redução de custos e despesas, levou a uma elevação de 107,7% no EBITDA do período. 

A Extrafarma sofreu pouco com a greve (perda de R$ 3 milhões).  Com o forte ritmo da abertura 

de novas lojas (86 em doze meses), a Extrafarma continua elevando suas vendas (aumento de 

16,0% no trimestre), mas isso gera alta de custos, que limitam o resultado.  No 2T18, a empresa 

apresentou EBITDA negativo (R$ 6,7 milhões), contra um número positivo de R$ 9,3 milhões no 

ano passado. 

Os problemas gerados pela greve, principalmente na Ipiranga que é a maior empresa do grupo, 

levaram a uma queda de 6,1% na rentabilidade operacional consolidada, medida pelo EBITDA.  O 

ganho de 41,3% sobre o EBITDA do 1T18, se deve ao pagamento da multa de R$ 286 milhões à 

Ultrapar - Resultados das Controladas

Ipiranga Oxiteno Ultragaz Ultracargo Extrafarma

R$ milhões 2T17 2T18 Var. 2T17 2T18 Var. 2T17 2T18 Var. 2T17 2T18 Var. 2T17 2T18 Var.

Receita Líquida 16.102 19.068 18,4% 885 1.181 33,4% 1.473 1.765 19,8% 106 127 19,0% 454 529 16,4%

Lucro Bruto 870 753 -13,4% 154 259 67,7% 237 221 -6,6% 53 66 24,9% 146 160 9,4%

Margem Bruta 5,4% 4,0% -1,5 pp 17,4% 21,9% 4,5 pp 16,1% 12,5% -3,5 pp 49,4% 51,9% 2,5 pp 32,2% 30,3% -1,9 pp

EBITDA 568 402 -29,3% 34 121 258,3% 121 148 22,7% 26 54 107,7% 9,3 -6,7 -

Margem EBITDA 3,5% 2,1% -1,4 pp 3,8% 10,3% 6,4 pp 8,2% 8,4% 0,2 pp 24,5% 42,8% 18,3 pp 2,0% -1,3% -3,3 pp

Volume Vendido 5.938 5.859 -1,3% 183 193 5,5% 445 444 -0,2% 727 (1) 786 (1) 8,1% 341 (2) 406 (2) 19,1%

Fonte: Ultrapar 

(1) Armazenagem efetiva - mil m³

(2) Número de lojas
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Petrobras naquele trimestre.  Sem isso, o EBITDA do 2T18 seria 9,6% menor que no trimestre 

anterior. 

 

 

Fonte: Ultrapar 

O resultado financeiro negativo no trimestre (R$ 64 milhões) ficou 43,0% menor que no mesmo 

período do ano passado, mesmo com o aumento do endividamento, por conta das menores 

taxas juros no país. 
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Ultrapar - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2016 2017 2018E 2019E 2020E

Receita Líquida 77.353 79.230 89.974 93.968 98.288

Lucro Bruto 7.010 6.799 6.446 7.712 8.798

Despesas Operacionais -3.898 -4.004 -4.499 -4.545 -4.801

Desps. Gerais e Administrativas -4.097 -4.063 -4.271 -4.416 -4.606

Outras Rec. (Desps) Operacionais 199 59 -228 -130 -195

Resultado Operacional (EBIT) 3.112 2.795 1.948 3.167 3.997

Result. Financ. Líquido -843 -474 -344 -889 -1.416

Equivalência Patrimonial 8 21 -6 0 0

Resultado Antes do I. R e C. Social 2.271 2.339 1.592 2.284 2.589

I.R e Contr. Social -700 -813 -533 -772 -876

Resultado Líquido 1.562 1.527 1.064 1.517 1.720

Lucro por Ação 2,81 2,74 1,91 2,73 3,09

EBITDA 4.217 3.891 3.124 4.408 5.314

Margem Bruta 9,1% 8,6% 7,2% 8,2% 9,0%

Margem EBITDA 5,5% 4,9% 3,5% 4,7% 5,4%

Margem Líquida 2,0% 1,9% 1,2% 1,6% 1,8%

Fonte: Ultrapar e Planner Corretora

Figura 1: Ultrapar - Evolução do EBITDA e Lucro Líquido 
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido 
pelo Índice Bovespa, e um prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação 
do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do 
Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice 

Bovespa, mais o prêmio. 

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções 
referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste 
relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e 
nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da 
Planner Corretora de Valores. 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a 
expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua 
elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. 
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: 
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores 
mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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