
 

Página | 1  
 

26 de fevereiro de 2019 

Ultrapar 
 

 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 Ultrapar (UGPA3 – Compra) 

Um ano de crescimento 

 Atualizamos nossas projeções para a Ultrapar, considerando expectativas mais positivas para 

2019.  Com isso, nosso Preço Justo para UGPA3 subiu de R$ 55,00 para R$ 62,00.  O grupo sofreu 

nos últimos dois anos principalmente com a redução dos resultados no segmento de combustíveis, 

que esperamos seja revertida em 2019.  Projetamos que as empresas controladas pela Ultrapar 

tenham um ano de recuperação das vendas, principalmente Ipiranga e Ultragaz, com aumento da 

rentabilidade consolidada e redução do endividamento. 

Destacamos os seguintes pontos a se observar para a Ultrapar e suas controladas:  

• Expectativas para os resultados em 2019 

Ipiranga: A empresa espera um crescimento de vendas acima do PIB, sendo que a queda 
recente dos preços dos combustíveis pode também contribuir para elevar a demanda.  O ano 
começou com vendas acima das verificadas no 1T18; 

Oxiteno: Este ano pode-se esperar aumento das vendas, receita e EBITDA, com o 
crescimento da produção na nova unidade nos Estados Unidos, somado à esperada 
elevação da demanda no Brasil.  No 1T19, o volume vendido e a geração de caixa já devem 
mostrar expansão; 

Ultragaz: O crescimento das vendas de GLP granel (grandes consumidores) deve puxar a 
expansão do volume em 2019.  Para o 1T19, a expectativa é de manutenção da rentabilidade 
nos níveis do 1T18;  

Ultracargo: Os resultados de 2019 devem apresentar nova expansão, principalmente por 
conta do aumento da capacidade de armazenagem nos terminais instalados nos portos de 
Santos e Itaqui; 

Extrafarma: A empresa deve reduzir seu ritmo de crescimento em 2019, para privilegiar a 
rentabilidade, buscando a reversão dos resultados fracos dos últimos anos.  Porém, o EBITDA 
ainda deve ser negativo no 1T19, por conta da maturação das lojas e do ambiente 
competitivo; 

• Desdobramentos: A Ultrapar comunicou que realizará um desdobramento, sendo que uma 
ação será transformada em duas.  As datas para o crédito das novas ações e o início das 
negociações "ex-desdobramento" ainda não foram definidas; 

• Dividendos: A Ultrapar deliberou o pagamento de R$ 380,3 milhões (R$ 0,70 por ação), com 
base nas posições acionárias de 28 de fevereiro.  O pagamento do provento será feito no dia 
13 de março.  O valor deste dividendo permitirá um retorno de 1,3% para os acionistas, 
considerando a cotação de UGPA3 no fechamento do último pregão. 

 

 

 

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 53,50
Preço justo  R$ /ação 62,00
Potencial % 15,9
Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 556,4
Ações Ordinárias 100,0
Free Float 63,4
Vol. Méd, diário (1 mês) 126,17
Valor de Mercado 29.768

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
UGPA3 2,9% 0,6% -30,2%
Ibovespa 1,0% 11,4% 12,9%
Cotação de 25/02/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E
P/L (x) 25,1 21,5 18,8
VE/EBITDA (x) 12,2 10,5 7,1
ROE (%) 12,2 14,1 15,1
Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 2,7 2,4 2,1
Receita Líquida (R$ mm) 90.698 95.068 99.360
Lucro Líquido (R$ mm) 1.150 1.407 1.609
Margem Bruta (%) 6,8 7,2 7,8
Margem EBITDA (%) 3,4 4,0 4,3
Margem Líquida (%) 1,3 1,5 1,6
Payout (%) 59,5 60,0 60,0
Retorno Dividendo (%) 1,7 2,8 3,2
Cotação/VPA (x) 3,1 3,0 2,8

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

36,28 - 77,81

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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Número de postos: A Ipiranga mudou no 4T18 sua metodologia para apresentar o número de 
postos, o que gerou muitas discussões na teleconferência de resultados.  A empresa apresentava o 
volume de postos incluindo aqueles cujos contratos já tinham sido assinados, mas sem estar em 
operação.  Agora apresenta apenas aqueles postos já ativos.  Com isso, houve uma forte redução do 
número nos anos passados, mostrando as dificuldades de tornar estes postos operacionais.  Por 
outro lado, se existem muitos postos com contrato assinado, mas que ainda não foram inaugurados, 
isso é um potencial para aumento futuro das vendas da Ipiranga. 

Considerando o novo critério, ao final de 2018 a Ipiranga tinha 7.218 postos, número que cresceu 3,6% 
no ano (249 adições líquidas).  O número de postos pelo antigo critério em dezembro/2017 era de 
8.005, sendo que pelo novo método este número caiu para 6.969 (diminuição de 1.036 unidades). 

Início do processo de redução da dívida: O endividamento consolidado da Ultrapar cresceu muito 
nos últimos anos, em função da redução na geração de caixa e de investimentos elevados.  A dívida 
líquida aumentou 13,7% em 2018 e 43,7% entre 2016 e o final do ano passado.  Como consequência, a 
relação Dívida Líquida/EBITDA saltou de 1,4x em dezembro/2016 para 2,7x ao final do 4T18. 

O ponto máximo do endividamento da Ultrapar foi no 3T18, quando a dívida líquida chegou a R$ 9,2 
bilhões.  Como positivo, tivemos no 4T18 uma redução de R$ 980 milhões (-10,7%) na dívida líquida, 
que fechou o trimestre em R$ 8,2 bilhões.  Isso ocorreu devido à maior geração de caixa, redução do 
capital de giro e corte nos investimentos.   

Para 2019, a Ultrapar pretende manter o ritmo de redução do endividamento. 

Ultrapar - Endividamento
R$ milhões Dez/16 Dez/17 Dez/18 2018/2017 2018/2016

Dívida Bruta 11.417 13.591 15.206 11,9% 33,2%

Caixa 5.702 6.370 6.994 9,8% 22,7%

Dívida Líquida 5.715 7.221 8.212 13,7% 43,7%

Dívida Líq./EBITDA 1,4x 1,8x 2,7x   

Custo Médio da Dívida 92,5% 92,5% 97,5%   

Fonte: Ultrapar  

Resultados do 4T18: Os resultados consolidados da Ultrapar mostraram crescimento de receita, 
queda de margem bruta e um forte aumento do lucro. 

No 4T18, o lucro consolidado atingiu R$ 508 milhões (R$ 0,91 por ação), que foi 55,1% maior que no 
trimestre anterior e 28,9% superior ao 4T17. 

A contabilização de créditos tributários devido à exclusão do ICMS na base de cálculo das 
contribuições do PIS e da COFINS na Oxiteno, de R$ 186 milhões impactando o EBITDA e mais R$ 
153 milhões no resultado financeiro, foi fundamental para o resultado.  Calculamos que sem estes 
ganhos não recorrentes, o EBITDA consolidado do trimestre seria de R$ 807 milhões e o lucro 
líquido de R$ 169 milhões.  Em nosso cálculo do lucro líquido, não consideramos que estes ganhos 
tenham sido tributados pelo Imposto de Renda. 
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Ultrapar - Resultados Trimestrais
R$ milhões 3T18 4T17 4T18 4T18/3T18 4T18/4T17

Receita Líquida 23.834 21.348 23.467 -1,5% 9,9%

Lucro Bruto 1.625 1.804 1.555 -4,3% -13,8%

Margem Bruta 6,8% 8,5% 6,6% -0,2 pp -1,8 pp

EBITDA 850 1.047 993 16,9% -5,1%

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

Lucro Líquido 327 394 508 55,1% 28,9%

Fonte: Ultrapar  

Em 2018, as empresas da Ultrapar tiveram um período difícil, com forte perda de margem na 
principal controlada do grupo (Ipiranga).  No ano, a receita consolidada aumentou 14,5%, mas 
ocorreram perdas de 1,8 ponto percentual na margem bruta e 1,6 pp na EBITDA.  Por fim, os ganhos 
não recorrentes do quarto trimestre permitiram que o lucro líquido tivesse uma redução menor, 
chegando a R$ 1.150 milhões (R$ 2,07/ação), que foi 24,6% inferior ao número de 2017. 

Ultrapar - Resultados Anuais
 2017 2018 Var.

Receita Líquida 79.230 90.698 14,5%

Lucro Bruto 6.799 6.161 -9,4%

Margem Bruta 8,6% 6,8% -1,8 pp

EBITDA 3.981 3.069 -22,9%

Margem EBITDA 5,0% 3,4% -1,6 pp

Lucro Líquido 1.527 1.150 -24,6%

Fonte: Ultrapar  

No 4T18, a Ipiranga teve um trimestre razoável em vendas, com aumento de 4,3% dos volumes 
vendidos em relação ao mesmo período do ano passado, mas uma ligeira queda de 0,6% 
comparado ao 3T18, que pode ser atribuída à sazonalidade.  Em relação ao 4T17, ocorreram 
crescimentos nas vendas de diesel (+2,9%) e de 5,3% no ciclo Otto (gasolina, etanol e GNV).  Porém, a 
volatilidade nos preços durante o ano e o estreitamento do espaço para importações, diminuíram 
muito a rentabilidade.  O EBITDA no 4T18 (R$ 569 milhões), foi 35,2% menor que no 4T17.  O 
EBITDA/m³ no 4T18 foi de R$ 92/m³, mostrando uma queda de 37,9% em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

Ultrapar - Resultados das Controladas
Ipiranga Oxiteno Ultragaz Ultracargo Extrafarma

R$ milhões 4T18 4T17 Var. 4T18 4T17 Var. 4T18 4T17 Var. 4T18 4T17 Var. 4T18 4T17 Var.

Receita Líquida 19.883 17.947 10,8% 1.200 1.132 6,0% 1.783 1.670 6,8% 127 119 6,6% 499 492 1,3%

Lucro Bruto 880 1.129 -22,1% 226 217 4,0% 231 247 -6,6% 63 60 6,2% 151 151 -0,1%

Margem Bruta 4,4% 6,3% -1,9 pp 18,9% 19,2% -0,4 pp 12,9% 14,8% -1,8 pp 50,0% 50,2% -0,2 pp 30,2% 30,7% -0,4 pp

EBITDA 569 878 -35,2% 280 77 264,8% 121 48 151,1% 40 37 8,2% -16 3 -

Margem EBITDA 2,9% 4,9% -2,0 pp 23,3% 6,8% 16,5 pp 6,8% 2,9% 3,9 pp 31,2% 30,8% 0,5 pp -3,1% 0,6% -3,7 pp

Volume Vendido 6.160 5.908 4,3% 190 201 -5,5% 421 426 -1,2% 756 (1) 745 (1) 1,5% 433 (2) 394 (2) 9,9%

Fonte: Ultrapar 

(1) Armazenagem efetiva - mil m³

(2) Número de lojas  
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A Oxiteno obteve um bom resultado no 4T18, por conta de fatores não recorrentes.  O volume 
vendido pela empresa caiu 5,5% em relação ao ano passado, com a queda nas vendas de 
especialidades (9,8%), sendo apenas parcialmente compensada pelo aumento em commodities.  A 
perda de rentabilidade foi atenuada pela desvalorização do real e a contabilização de créditos 
tributários, levando o EBITDA a R$ 280 milhões.  Sem este ganho, o EBITDA teria crescido 22,1% em 
relação ao 4T17, ficando em R$ 94 milhões. 

A Ultragaz apresentou no 4T18 um resultado fraco, com queda nas vendas e na rentabilidade.  As 
vendas totais no trimestre caíram 1,2%, comparadas ao 4T17, com redução de 5,3% no volume de 
granel, mas aumento de 0,7% no GLP envasado (botijões).  Com isso, o EBITDA do 4T18 foi de R$ 121 
milhões, menor em 23,9% que no 4T17 (expurgado de eventos não recorrentes). 

A Ultracargo teve um bom resultado no 4T18, comparado ao mesmo período do ano anterior.  O 
volume de armazenagem aumentou 1,5%, com a maior movimentação de etanol nos portos de 
Aratu, Suape e Santos.  O maior volume de armazenagem e os melhores preços, permitiram um 
aumento de 8,1% no EBITDA, que atingiu R$ 40 milhões. 

No 4T18, a Extrafarma experimentou outro período de grande expansão no número de lojas, 
pequeno incremento na receita e resultados ruins.  A empresa encerrou 2018 com 433 lojas, um 
crescimento de 9,0% em relação a 2017 (+39 lojas).  No entanto, o EBITDA foi negativo em R$ 15 
milhões no trimestre (R$ 47 milhões negativo no ano), após uma perda no 3T18 (R$ 24 milhões).  Este 
fraco desempenho ainda reflete os efeitos de problemas no sistema de gestão das lojas, além de 
um ambiente competitivo mais pressionado e um grande número de lojas em maturação. 

Figura 1: Ultrapar - Evolução do EBITDA e Lucro Líquido 
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Ultrapar - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2017 2018 2019E 2020E 2021E
Receita Líquida 79.230 90.698 95.068 99.360 103.842
Lucro Bruto 6.799 6.161 6.814 7.785 7.999
Despesas Operacionais -4.004 -4.254 -4.301 -4.842 -4.849

Desps. Gerais e Administrativas -4.063 -4.297 -4.452 -4.647 -4.653
Outras Rec. (Desps) Operacionais 59 43 151 -195 -196

Resultado Operacional (EBIT) 2.795 1.906 2.513 2.943 3.150
Result. Financ. Líquido -474 -114 -274 -382 -310
Equivalência Patrimonial 21 -15 0 0 0

Resultado Antes do I. R e C. Social 2.339 1.771 2.245 2.569 2.849
I.R e Contr. Social -813 -639 -872 -997 -1.106

Resultado Líquido 1.527 1.150 1.407 1.609 1.785
Lucro por Ação 2,74 2,07 2,53 2,89 3,21
EBITDA 3.981 3.069 3.757 4.263 4.552
Margem Bruta 8,6% 6,8% 7,2% 7,8% 7,7%
Margem EBITDA 5,0% 3,4% 4,0% 4,3% 4,4%
Margem Líquida 1,9% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7%
Fonte: Ultrapar e Planner Corretora
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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. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 
 

  

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 às 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  


