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Ultrapar (UGPA3 – Em Revisão) 

Momento difícil no 2T19 

A Ultrapar apresentou um resultado fraco no 2T19, com redução nas vendas e margens das 

principais controladas, fazendo com que o lucro consolidado ficasse expressivamente 

menor que no 2T18.  Havia uma perspectiva de retomada dos resultados no 2T19, 

principalmente na Ipiranga, que não se confirmou.  Agora esta expectativa positiva fica 

adiada para o segundo semestre, na revenda de combustíveis e nas outras controladas, que 

também não vem apresentando bons números.  Neste contexto mais desafiador, vamos 

rever nossas projeções da Ultrapar. 

As expectativas para as empresas da Ultrapar são as seguintes: 

 Ipiranga: No 2T19, a empresa perdeu vendas (principalmente para o atacado) e rentabilidade.  

No segundo semestre, as expectativas são de recuperação do volume com melhores margens.  

O ambiente altamente competitivo no mercado nacional, impede uma recuperação mais 

rápida; 

 Ultragaz: No 1S19, houve redução das vendas, em função de problemas no suprimento e 

perdas de clientes.  Para o 2S19, com a queda nos preços do GLP, os volumes devem voltar a 

crescer; 

 Oxiteno:  A forte queda nos preços dos produtos petroquímicos, afetou muito os resultados do 

semestre.  As expectativas para o 2S19 são de melhoria das vendas e das margens.  A empresa 

continua buscando uma reestruturação dos custos, adequada à realidade de preços mais 

baixos; 

 Ultracargo: Uma provisão extraordinária e a redução na armazenagem de combustíveis, 

levaram a empresa ao prejuízo operacional no 2T19.  Para o segundo semestre, as 

perspectivas são de aumento no volume de armazenagem, com a entrada em operação de 

maiores capacidades nos portos de Santos e Itaqui, o que deve ter impactos positivos na 

rentabilidade; 

 Extrafarma: A persistência da ocorrência de EBITDA negativo continua preocupando.  No 

3T19, deve ser encerrado o processo de depuração e concentração das lojas.  Continuará no 

2S19 o foco na logística e a inauguração de um centro de Distribuição em São Paulo, vai 

contribuir para reduzir estes custos; 

 Investimentos: Foram gastos no 1S19 um total de R$ 604 milhões, valor 42,0% menor que no 

mesmo período do ano passado.  Em 2019, o valor investido deve ficar inferior ao capex 

aprovado para o ano, que foi de R$ 1,8 bilhão; 

 Dividendos: A empresa vai pagar no dia 30 de agosto um total de R$ 217,4 milhões (R$ 0,20 

por ação), tendo como base as posições acionárias de 22/agosto.  A partir de 23/8, UGPA3 

passará a ser negociada “ex-dividendo”. 

Resultado fraco: Ontem após o pregão, a Ultrapar divulgou seus resultados do 2T19, que 

apresentaram redução de vendas e aumentos de custos nas principais controladas.  Além 

disso, uma provisão relevante na Ultracargo contribuiu para uma expressiva redução na 

rentabilidade consolidada. 

No 2T19, o lucro líquido consolidado da Ultrapar foi de R$ 114 milhões (R$ 0,10 por ação), 

52,8% menor que no trimestre anterior e 52,6% abaixo do número verificado no 2T18. 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@plannercorretora.com.br 

+55 11 2172-2564 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 

Dados da Ação

Cotação atual (R$) R$ /ação 16,88

Preço justo  R$ /ação 27,00

Potencial % 60,0

Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação

Total de ações 1.112,8

Ações Ordinárias 100,0

Free Float 63,4

Vol. Méd, diário (1 mês) 144,51

Valor de Mercado 18.784

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.

UGPA3 -8,4% -35,7% -19,4%

Ibovespa -1,2% 12,7% 28,5%

Cotação de 15/08/2019

Principais Múltiplos 2018 2019E 2020E

P/L (x) 25,5 16,0 13,2

VE/EBITDA (x) 12,2 7,6 4,5

ROE (%) 12,0 11,8 13,5

Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 2,7 2,5 2,2

Receita Líquida (R$ mm) 90.698 92.430 99.044

Lucro Líquido (R$ mm) 1.132 1.173 1.425

Margem Bruta (%) 6,8 7,0 7,2

Margem EBITDA (%) 3,4 3,9 4,2

Margem Líquida (%) 1,2 1,3 1,4

Payout (%) 60,5 50,0 55,0

Retorno Dividendo (%) 1,7 3,1 4,2

Cotação/VPA (x) 3,1 1,9 1,8

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

16,70 - 28,95

Fonte: Economática. Projeções: Planner Corretora.
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No primeiro semestre de 2019, a Ultrapar obteve um resultado modesto, com EBITDA e 

lucro líquido maiores que no mesmo período do ano passado, apenas pela base fraca dos 

números de 2018.  As vendas e os preços no 1S19 estiveram pressionados na maioria das 

controladas, com perda de margem.  A greve dos caminhoneiros, que ocorreu nos dez últimos 

dias de maio/2018, levou a perdas consolidadas de R$ 213 milhões.  Portanto, sem estas 

perdas, os números do 1S19 seriam bem inferiores ao 1S18. 

 

No 2T19, sempre comparando ao mesmo trimestre do ano passado, a Ipiranga apresentou 

uma redução de 4,2% em suas vendas totais, determinada pela diminuição de 9,1% no volume 

de diesel.  Esta queda ocorreu por volumes menores destinados ao segmento TRR 

(Transportador-Revendedor-Retalhista).  Vale citar que a base de comparação é fraca, pela 

ocorrência da greve dos caminhoneiros no 2T18, explicando o aumento de lucro bruto e 

EBITDA verificado no trimestre.  No 2T18, a greve trouxe perdas totais de R$ 187 milhões 

para a Ipiranga, refletidas no EBITDA.  No 2T19, o EBITDA/M³ vendido foi de R$ 90,6, valor 

32,1% maior que no 2T18, mas 14,8% abaixo do 1T19. 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapar - Resultados Trimestrais

R$ milhões 2T18 1T19 2T19 2T19/1T19 2T19/2T18

Receita Líquida 22.646 20.739 21.693 4,6% -4,2%

Lucro Bruto 1.459 1.444 1.403 -2,9% -3,9%

Margem Bruta 6,4% 7,0% 6,5% -0,5 pp 0,0 pp

EBITDA 718 698 589 -15,6% -18,0%

Margem EBITDA 3,2% 3,4% 2,7% -0,6 pp -0,5 pp

Lucro Líquido 242 242 114 -52,8% -52,6%

Fonte: Ultrapar

Ultrapar - Resultados Trimestrais

R$ milhões 1S18 1S19 Var.

Receita Líquida 43.397 42.432 -2,2%

Lucro Bruto 2.980 2.847 -4,5%

Margem Bruta 6,9% 6,7% -0,2 pp

EBITDA 1.226 1.287 5,0%

Margem EBITDA 2,8% 3,0% 0,2 pp

Lucro Líquido 314 378 20,6%

Fonte: Ultrapar



 

Página | 3  
 

16 de agosto de 2019 

Ultrapar 

 
 

 01 de fevereiro de 2019 

ANÁLISE DE INVESTIMENTO 
RELATÓRIO DE ANÁLISE 

 seria 

 

Fonte: Ultrapar 

A Oxiteno teve no 2T19 um período com quedas nas vendas, receita e rentabilidade.  O 

volume de vendas recuou 5,2%, principalmente pela queda em commodities.  A receita no 

trimestre caiu 9,7%, pela queda nos volumes e pela diminuição de 12% dos preços médios em 

dólar dos produtos vendidos.  A redução da receita e o aumento dos custos fixos levou a 

Oxiteno a apresentar um prejuízo operacional de R$ 10,9 milhões no 2T19, contra um lucro 

de R$ 81,2 milhões no 2T18.  O EBITDA da Oxiteno foi de R$ 39 milhões no 2T19, com queda 

de 68,1% em relação ao 2T18. 

 

A Ultragaz também teve um trimestre fraco.  O volume de vendas caiu 5,2%, principalmente 

pela retração de 7,1% nas vendas do produto envasado, percentuais superiores ao recuo do 

mercado de GLP nacional.  Apesar da redução nos volumes, a receita subiu 0,4%, em função 

dos aumentos de preços no período.  No 2T19, a elevação da provisão para créditos de 

liquidação duvidosa e as maiores despesas com frete, comprometeram o EBITDA (R$ 111 

milhões), que ficou 25,4% abaixo do 2T18. 

A Ultracargo apresentou números declinantes no 2T19.  A armazenagem caiu 5,2%, por conta 

da menor movimentação de etanol nos portos, mas a receita permaneceu estável por um 

melhor mix de produtos.  Porém, o aumento de custos e despesas operacionais e, 

principalmente, uma provisão de R$ 53 milhões fizeram com que o EBITDA fosse negativo em 

Ultrapar - Resultados das Controladas

Ipiranga Oxiteno Ultragaz Ultracargo Extrafarma

R$ milhões 2T18 2T19 Var. 2T18 2T19 Var. 2T18 2T19 Var. 2T18 2T19 Var. 2T18 2T19 Var.

Receita Líquida 18.224 19.068 -4,4% 1.181 1.066 -9,7% 1.765 1.773 0,4% 127 126 -0,5% 529 530 0,2%

Lucro Bruto 792 753 5,1% 259 165 -36,2% 221 222 0,4% 66 63 -3,8% 160 151 -5,5%

Margem Bruta 4,3% 4,0% 0,4 pp 21,9% 15,5% -6,4 pp 12,5% 12,5% 0,0 pp 51,9% 50,2% -1,7 pp 30,3% 28,6% -1,7 pp

EBITDA 447 402 11,3% 121 39 -67,8% 148 111 -25,4% 54 -3 - -6,7 -5 -29,9%

Margem EBITDA 2,5% 2,1% 0,3 pp 10,3% 3,7% -6,6 pp 8,4% 6,2% -2,2 pp 42,8% -2,0% - -1,3% -0,9% 0,4 pp

Volume Vendido 5.610 5.859 -4,2% 193 183 -5,2% 444 421 -5,2% 786 (1) 745 (1) -5,2% 406 (2) 433 (2) 6,7%

Fonte: Ultrapar 

(1) Armazenagem efetiva - mil m³

(2) Número de lojas

Figura 1: Ipiranga – EBITDA/Metro Cúbico Vendido 
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R$ 3 milhões (R$ 54 milhões positivo no 2T19).  Este valor foi o complemento da provisão 

para o pagamento do Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público 

Federal e do Estado de São Paulo.  Ele visa compensar os impactos causados ao estuário de 

Santos, pelo acidente no terminal da empresa ocorrido em abril/2015.  O desembolso será de 

R$ 67,5 milhões a ser feito em setembro de 2020. 

Por fim, a Extrafarma não teve um período favorável.  No 2T19, a empresa apresentou uma 

receita líquida praticamente igual ao 2T19 (+0,2%), mesmo com o acréscimo de 27 lojas.  O 

EBITDA ficou novamente negativo (R$ 5 milhões), menor em 29,9% que no 2T18. 

Em termos consolidados, o fraco desempenho das vendas da maioria das controladas, levou a 

uma retração do faturamento em 4,2%, comparado ao 2T18.  Os aumentos de custos e a 

provisão realizada na Ultracargo determinaram uma redução de 18,0% no EBITDA do grupo, 

que ficou em R$ 589 milhões.  Se este número for ajustado pelas amortizações de ativos de 

contratos com clientes da Ipiranga, o EBITDA no 2T19 seria de R$ 677 milhões, menor em 

5,7% que os R$ 718 milhões verificado no 2T18 nas mesmas bases. 

A dívida líquida consolidada da Ultrapar no 2T19 era de R$ 8,1 bilhões, que caiu 5,5% 

trimestre e 8,7% em doze meses.  A relação dívida líquida/EBITDA no 2T19 era de 2,6x, vindo 

de 2,7x no 1T19 e 2,6x no 2T18.  
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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. 

 

Karoline Borges 
kborges@plannercorretora.com.br  
 

  


