Ultrapar

Positivo
Preço Atual: R$ 78,10
16-fev-18

Geração de Caixa Consistente e Execução
Raio-X
O grupo Ultrapar atua em cinco principais linhas de negócio, sendo elas (i) distribuição de combustíveis
via Ipiranga, (ii) indústria química por meio da Oxiteno, (iii) distribuição de GLP via Ultragaz, (iv)
armazenagem de granéis líquidos via Ultracargo e (v) varejo farmacêutico por meio da Extrafarma.
Atualmente, Ipiranga é o negócio mais representativo dentro do lucro operacional da empresa, tendo
atingido participação de ~81% no EBIT dos 9M17, seguido pela Ultragaz (13%), Oxiteno (5%), Ultracargo
(2%) e Extrafarma (-1%). Dentro de Ipiranga, importante ressaltar que os volumes mais representativos
são os de gasolina e óleo diesel, que juntos compuseram 91% da receita nos 9M17.

Além da retomada da venda de combustíveis...
Vemos duas variáveis mais sensíveis: o volume vendido de combustíveis (sobretudo gasolina e óleo
diesel) e potenciais ganhos operacionais (leia-se: ganho de margem). Fora a rede Ipiranga, vale
mencionar a estabilização das margens da Ultracargo. A operação passou por anos desafiadores após o
incêndio que atingiu o terminal de Santos em 2015, que hoje já opera parcialmente e permite que a
Ultracargo opere com EBITDA trimestral próximo aos níveis pré-incêndio. Essa operação possui margens
mais elevadas que a Ipiranga (nos 9M17 mg. EBIT de 16% vs. 3,4%), e sua retomada pode contribuir
positivamente para a margem do grupo. De 2012 a 14 a operação representava ~5,5% do EBIT, e hoje
roda em torno de 2%. O "ramp-up" dessa operação, bem como o crescimento do segmento da
Extrafarma, representam upside no longo prazo.
Recomendação
Enxergamos potencial maior para surpresas positivas que negativas nos próximos resultados, dado que
os principais triggers para a Ultrapar estão ligados, entre outros fatores, à atividade. E acreditamos que o
consenso para 2018 esteja moderado, visto a base fraca dos últimos anos. Entretanto, em termos de
valuation o papel negocia a prêmio considerável em relação aos pares internacionais (22x P/E 2018, vs
média de 14x; Em termos de EV/EBITDA 11x vs média de 9,5x). Temos viés positivo para o papel no longo
prazo, com base em fatores como boa execução histórica, bom posicionamento de mercado, geração de
caixa livre consistente e balanço saudável. No entanto, é esperado que em períodos de rally da bolsa, o
papel apresente performance mais branda (beta é de 0,67).

Bruna Pezzin, CNPI
(11) 3526-1452
bruna.pezzin@xpi.com.br
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2018 será um ano de expansão para a rede Ipiranga
A empresa anunciou no final de 2017 um orçamento de Capex mais agressivo que o histórico para 2018,
de ~R$ 2,7 bi. Desse total, ~R$ 770 mi podem ser destinados à expansão do número de postos. Esse
montante poderia comportar a abertura de algo em torno de 700 postos, o que representaria uma
expansão próxima a 9% da base atual (as aberturas estão condicionadas à manutenção de um ROIC
marginal mínimo). Existe oportunidade grande de consolidação no setor dado que, de acordo com dados
da ANP, até Janeiro de 2017 ~41% dos postos eram bandeira branca. Importante ressaltar que a empresa
tem frisado os benefícios de se ter lojas de conveniência (am/pm), que em média melhoram a venda de
combustíveis em 15-20%. Hoje 29% dos postos possuem loja de conveniência, e no médio prazo a
estimativa é que esse percentual chegue próximo a 50%. Além da expansão da base de postos,
esperamos observar crescimento na venda de combustíveis, visto que a queda nos últimos 2 anos torna
a base fraca, e esse consumo possui correlação com a atividade. Se juntarmos a potencial abertura mais
forte de postos em 2018 concentrada em conveniência, com uma estimativa conservadora da
elasticidade da venda de combustíveis de 1,5x vs. PIB em 2018, é possível projetar crescimento próximo
a 10% da receita de Ipiranga.

Marco Saravalle, CNPI
(11) 3027-2285
marco.saravalle@xpi.com.br
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Postura restritiva do Cade já parece estar precificada
Em Agosto de 2017 o Cade rejeitou a compra da Alesat pela Ipiranga, operação que poderia representar
um acréscimo de até ~20% nas receitas da distribuidora (sem contar com possíveis restrições). Após o
desfecho negativo da transação, resta agora a decisão do órgão sobre a incorporação da Liquigás pela
Ultragaz, que está prevista para acontecer no final do mês. Sem levar em conta possíveis restrições, a
incorporação poderia praticamente dobrar o volume da operação, além de possivelmente resultar em
ganhos de eficiência no longo prazo se mantida a execução do grupo Ultra. Acreditamos que o mercado
não coloque a aprovação na conta, dado o histórico recente. Assim, a aprovação poderia representar
upside para o preço atual.

Celson Plácido, CNPI
(11) 3526-1866
celson.placido@xpi.com.br
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1. Melhora nos indicadores econômicos. A maior
parte dos negócios da Ultrapar está relacionada a
consumo interno, sendo que o consumo de
combustíveis é o principal componente da receita.
O consumo de combustíveis, por sua vez, tem
correlação com os principais indicadores
econômicos (como atividade, indústria e massa
salarial por exemplo). Melhora nesses indicadores,
tudo mais constante, pode resultar em aumento na
demanda por combustíveis. Caso esses indicadores
apresentem melhora consistente, é possível esperar
crescimento de receita acima do esperado.

R$ 84,30 (+8%)
Em nosso cenário base esperamos que os volumes de combustível se recuperem com
elasticidade maior ao PIB em 2018, mas que para frente cresçam em linha com a atividade. O
cenário considera investimentos altos, mas não aquisições.

2. Fusões e Aquisições. Apesar da postura restritiva
do Cade nas últimas operações, a aprovação da
operação com a Liquigás representa um catalisador
extra, e pode resultar na valorização dos papéis.
Outras possíveis aquisições também podem se
mostrar accretive e resultar em valorização extra.

CENÁRIO ÓTIMO

RISCOS

CENÁRIO BASE

R$ 90,30 (+16%)
O cenário otimista pode se concretizar com vendas mais fortes que o PIB, bem como com
mudanças estruturais em variáveis de longo prazo (PIB potencial, juros estruturalmente baixos,
etc.).

CENÁRIO STRESS
R$ 70,00 (-10%)
Um cenário de stress poderia se materializar com vendas mais fracas que o esperado e perdas
operacionais. Mudanças estruturais representam downside para esse cenário.

Tabela 1. Consenso Bloomberg
R$ Milhões
Receita Líquida
Crescimento A/A
EBITDA
Crescimento A/A
Margem EBITDA
Lucro Líquido
Crescimento A/A
Margem Líquida

2015
76.655
3.953
5,2%
1.513
2,0%

2016
77.353
1%
4.217
7%
5,5%
1.571
4%
2,0%

2017E
79.594
3%
4.113
-2%
5,2%
1.638
4%
2,1%

2018E
86.102
8%
4.680
14%
5,4%
1.949
19%
2,3%

Fontes: Bloomberg, Empresa e XP Investimentos

Tabela 2. Outras Informações
R$ Milhões (Exceto %)
Dívida (Caixa) Líquido
Ações em Circulação
Market Capitalization
Performance da Ação
Últ. Semana
Últ. Mês
Acumulada Ano
Últimos 12 Meses
Fontes: Bloomberg e XP Investimentos
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1. Guerra de preços. Esse assunto é focado na rede
Ipiranga. A rede historicamente vinha adotando
postura de preservação de margens em detrimento
de ganho de volume (sobretudo no Diesel). No
entanto, caso a empresa opte por adotar estratégia
de redução nos preços, é provável que as margens
sofram.

2. Acirramento da crise política e/ou indicadores
econômicos mais fracos que o esperado. Caso a
instabilidade política se acentue, é possível que os
indicadores econômicos respondam negativamente.
Dado o perfil da Ultrapar, majoritariamente voltado
ao mercado interno, os volumes podem não se
recuperar conforme o esperado. A demanda por
combustíveis possui correlação significativa com o
nível de atividade econômica.
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