KM DE VANTAGENS COMPETITIVAS

Em nossa última carta (Carta 5: Há males que vem para o bem), explanamos sobre características e
exemplos de empresas estrangeiras que aumentaram seus diferenciais competitivos em momentos de
conjuntura desfavorável, seja macroeconômica ou setorial.
Nesta carta, entraremos nos detalhes do porquê de acreditarmos que Ultrapar é uma empresa detentora
dessas mesmas características, atuando no mercado brasileiro, razão pela qual voltamos a investir no
ativo a partir do segundo semestre de 2016, como mencionado em nossa última publicação.
Vale ressaltar que nosso acompanhamento de Ultrapar é feito há muitos anos e que já fomos investidores
da empresa em algumas oportunidades no passado. Nosso reinvestimento no ativo, no entanto, começou
em um contexto que poucas vezes vimos antes. Normalmente, o “problema” dos agentes de mercado (e
nosso por vezes) tem sido com o valuation elevado do ativo, mas desta vez o questionamento é algo
mais estrutural: a estratégia da empresa em seu principal negócio, a Ipiranga. Tal dúvida, somada às
transformações que acreditamos que estão por vir no segmento de distribuição de combustíveis e aos
recentes movimentos de M&A da empresa, nos apresentou a chance de investir em uma
empresa/negócio premium com retorno implícito elevado, algo bastante raro em ativos com as
características da Ultrapar.
No que tange a carteira do Total Return, recentemente iniciamos o investimento em dois novos ativos,
algo que pretendemos expor mais à frente, quando a posição desejada nos mesmos tiver sido alcançada.
Na outra ponta, um dos desinvestimentos foi a posição em Raia Drogasil, unicamente pela piora de
assimetria do investimento após a elevação do valuation do ativo nos últimos meses. Raia é uma empresa
que preenche todos os pré-requisitos que buscamos em um investimento e continuaremos a acompanhar
de perto seu desenvolvimento.
No fim do primeiro semestre de 2017, o fundo apresentava, de forma ponderada pelo peso de seus
ativos, as seguintes características: ROIC1 de 26%, fcf yield de 7,4%, dividend yield de 5,3%, e net
debt/ebitda de 1,2x. O retorno real implícito do fundo, no fluxo, era de 10,9%.

1

Para definição de ROIC e outros indicadores financeiros, consultar nossa Carta 2: Uma briga em perspectiva: Conjuntural x Estrutural

KM DE VANTAGENS COMPETITIVAS

Ultrapar: Como incentivos geram resultados
Para os que gostam de estudar empresas, não é novidade que a Ultrapar é uma das companhias mais
bem-sucedidas da nossa história recente. A empresa é conhecida pelo protagonismo no movimento de
formalização e consolidação do mercado de distribuição de combustíveis por meio da Ipiranga, a maior
e mais rentável operação da Ultrapar e hoje uma das marcas mais valorizadas no país.
A Ultrapar tem uma história de mais de 80 anos, iniciada com sua fundação por Ernesto Igel, um imigrante
austríaco. Ernesto iniciou a primeira distribuidora de GLP2 do Brasil, revolucionando com seus “botijões”,
ainda na década de 1930, nosso mercado de cocção, até então predominantemente à base de lenha e
querosene.
Apesar de sua longa jornada, o capitulo mais recente dessa história foi talvez o mais importante e
transformacional. No final dos anos 90 a família e executivos, naquela época alguns já acionistas da
empresa, firmaram um acordo de acionistas que deu aos executivos maior relevância nas principais
decisões do grupo.
Desde então a empresa intensificou a metodologia de forte alinhamento e participação dos executivos
que mais se destacam no grupo, que passaram a ter uma parcela maior da sociedade através do novo
plano de ações implementado em 2003 e tendo o EVA3 como métrica de remuneração variável a partir
de 2002. Hoje, três ex- executivos da empresa estão no Conselho de Administração, tendo participação
relevante em ações da Ultrapar. Não é coincidência o sucesso da empresa de lá para cá. Em 2007, a
Ultrapar adquiriu a Ipiranga, uma extensão natural do negócio de distribuição de GLP por possuir
determinantes de rentabilidade similares, como infraestrutura e eficiência logística, gestão da rede de
revendedores e uma grande marca conhecida. Posteriormente a empresa consolidou sua posição na
distribuição de combustível com a aquisição da Texaco em 2009. Com tal movimento, os resultados se
tornaram mais resilientes e o retorno (ROIC) da empresa cresceu de forma consistente, fazendo com que
o lucro multiplicasse por quase 12x desde 2001, crescendo a uma taxa anualizada de 18%.
A empresa recentemente anunciou a substituição de seu CEO, com o novo ocupante do cargo advindo
da Embraer, empresa que possui em seu conselho dois dos atuais conselheiros da Ultrapar. Não
acreditamos que tal mudança traga qualquer impacto nas operações ou na direção estratégica da
empresa, tanto pela forte atuação do conselho de administração, quanto pela qualidade dos executivos
que hoje administram os negócios da Ultrapar.
Hoje o grupo opera cinco negócios, sendo que quatro deles (Ipiranga, Ultragaz, Extrafarma e Ultracargo)
possuem características que muito nos agradam: mercados de elevado retorno, resilientes aos ciclos
econômicos e onde a Ultrapar possui um excelente posicionamento estratégico e diferencial em relação
aos competidores. Na Athena Capital chamamos esse bloco de negócios da Ultrapar de “Cash Cow “, que

2 Gás Liquefeito de Petróleo
3 Valor Econômico Agregado. É obtido após deduzir o Imposto de Renda do lucro operacional e desse valor, o custo do capital (próprio e
de terceiros) investido na operação.
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vem apresentando crescimento de dois dígitos nos últimos 5 anos, e expandiu o ROIC de 26% para 30%,
mesmo em um momento de grave recessão econômica.
O último negócio da Ultrapar é a Oxiteno, empresa de especialidades químicas com bom posicionamento
no Brasil, mas negócio de natureza mais instável, exposta aos ciclos de custo (Eteno, Óleo de Palmiste) e
preço (Dólar). Hoje a Oxiteno é uma “mola comprimida” - seu resultado representa apenas 11% do Ebitda
do grupo.
Gráfico 1 e 2: ROIC e Crescimento; Ultrapar “Cash Cow”

Fonte: Ultrapar. Elaborado por Athena Capital

Gráfico 3: Ebit/m³das distribuidoras de combustíveis.

Fonte: Ultrapar, Cosan, Petrobrás. Elaborado por Athena Capital

Ipiranga: Sustentabilidade em cheque?

São poucas as vezes que vemos janelas de oportunidade de investimento na Ultrapar com um retorno
elevado, algo que acreditamos que tenha se apresentado a partir do segundo semestre de 2016.
2016 Quase
sempre oportunidades em empresas excepcionais aparecem em momentos de questionamentos e
dúvidas, e nesse caso não é diferente. Hoje existe um questionamento pelos agentes do mercado em
relação à sustentabilidade da estratégia da Ipiranga, com a tese de que uma estratégia agressiva de
precificação tenha gerado a forte perda de market share ao longo de 2016, comprometendo a
rentabilidade e a sustentabilidade do relacionamento entre a Ultrapar e sua base de revendedores, que
supostamente sofreu mais do que a média. Discordamos desta tese.
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Para iniciar a discussão, achamos interessante destacar que em condições competitivas normais o
mercado de distribuição no Brasil tem pouca capacidade de influenciar o preço do combustível “na
bomba”, dado que a margem bruta da distribuidora representa, em média, apenas 6% do preço final do
combustível e seu Ebit, apenas 3%. Mercados de elevado diferencial competitivo, alto capital empregado
e baixa absorção de margem naturalmente tendem a ter um comportamento menos competitivo em
preço. Como exemplo, uma estratégia nesse mercado buscando uma redução de dois centavos no preço
final da gasolina deveria vir acompanhada de um ganho de volume de aproximadamente 20% para
compensar a distribuidora. Por mais que seja uma commodity, acreditamos que existem outros fatores
(localização, atendimento, serviços complementares, entre outros) que influenciam mais a decisão de
compra do que poucos centavos, e por isso nos agrada a estratégia de One Stop Shop da Ipiranga,
oferecendo “uma experiência completa” aos seus clientes.
Gráfico 3: Formação do preço do Diesel e Gasolina

Fonte: ANP. Elaborado por Athena Capital

Entretanto, ao analisarmos o ano de 2016, vemos que o mercado viveu uma condição anormal de prêmio
interno no preço dos combustíveis.
combustíveis Esse prêmio vem diminuindo gradativamente desde a nova “política
de precificação” de combustíveis da Petrobrás, anunciada no 4º trimestre de 2016. Essa condição abriu
uma janela de oportunidade para que alguns traders independentes importassem combustível com um
alto nível de spread de preço.
Como esses players não possuem infraestrutura e contratos de fornecimento, foi preciso repassar parte
do spread para a cadeia de distribuição independente, que por sua vez também precisava apresentar
uma boa condição de precificação com o cliente direto (B2B)4 ou com os postos “bandeira branca” para
viabilizar a escala de toda a operação. Por mais que as grandes distribuidoras do SINDICOM5 também
tenham participado ativamente da importação, o que de fato vimos foi uma “desvantagem momentânea
de escala”, na medida em que suas importações representaram menos do seu mix de insumo do que
4

Business to business: Negócios entre empresas, sem envolvimento do consumidor final.
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pequenos distribuidores,
distribuidores que assumiram uma estratégia oportunista, porém arriscada, ao reduzir sua
representatividade para a “cadeia” de refino no Brasil.
Gráfico 4 e 5: Market Share do Sindicom no Diesel x penetração dos traders independentes e
Representatividade da importação no total de venda das distribuidoras (Diesel)

Fonte: ANP. Elaborado por Athena Capital

Tabela 1: Venda dos Traders independentes e das refinarias para os distribuidores, últimos 12 meses

Fonte: ANP. Elaborado por Athena Capital

Ao analisarmos os dados mais recentes vemos que, apesar do ritmo de importação independente ainda
ser elevado, os players do SINDICOM estão apresentando uma recuperação de Market share, sobretudo
na revenda. Em nossa opinião isso se deve à redução do spread de importação que está forçando uma
concentração de volume dos importadores e revendedores independentes no canal B2B, que é menos
rentável e mais sensível ao preço. Acreditamos que esse é um importante sinal da recuperação de volumes
para o SINDICOM.
Gráfico 6 e 7: Redução do Prêmio do Diesel no mercado Interno e Perda acumulada de Share do
Sindicom no Diesel, volume total e revenda

Fonte: Bloomberg, Petrobrás, Sindicom e ANP. Elaborado por Athena Capital
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Quando comparado à Shell, que teve o melhor desempenho dos associados do SINDICOM, acreditamos
que Ipiranga tenha performado pior em market share por causa do menor nível de importação, além da
estratégia de não repassar os ganhos de importação e menor ritmo de embandeiramento e abertura de
novos postos entre 2015 e o 1º semestre de 2016.
Gráfico 8: Market Share entre as bandeiras do SINDICOM

Fonte: SINDICOM. Elaborado por Athena Capital

Olhando o desempenho relativo entre a base de revendedores das distribuidoras do SINDICOM
acreditamos que:
I.

II.

Não houve um desempenho superior dos revendedores das outras bandeiras em relação à
Ipiranga, mesmo levando em consideração
consideração a maior queda de volume em 2015 dada a maior
diversificação de resultado dos revendedores da Ipiranga, sobretudo com as lojas de conveniência
O setor de revenda esteve próximo de uma estabilidade (nominal) de lucro bruto nos últimos
quatro anos. O exercício parte das seguintes premissas:
 Margem bruta da revenda igual entre os três competidores e evolução consolidada no
Brasil (embora exercícios nos indiquem uma rentabilidade superior para Ipiranga);
 Média de postos do período reportado pelos revendedores;
 Mesma performance de margem bruta na conveniência (algo conservador dado que
Ipiranga tem uma venda por metro quadrado 7% superior à Shell e 32% superior a BR).

Tal exercício é uma boa evidência de que a revenda da Ipiranga não está em uma situação pior do que
os competidores, dados que são comprovados pelo baixo índice de perda de contratos (churn) nos
últimos anos. Vale mencionar, no entanto, que houve, de fato, uma piora relativa recente na margem da
revenda Ipiranga, o que acreditamos ter gerado essa interpretação equivocada.
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Gráfico 9: Estimativa do lucro bruto por posto

Fonte: SINDICOM. Elaborado por Athena Capital

Acreditamos que o desequilíbrio no mercado de combustíveis em 2016 foi um fator não recorrente e que
a tendência é uma recuperação de mercado da Ipiranga, na medida em que a janela de ganho com
importação se reduza. Também discordamos da tese de que o revendedor da Ipiranga sofreu mais do
que a média do mercado nos últimos anos, o que poderia se traduzir em um churn superior ao normal.

Futuro do mercado de combustíveis no Brasil: ampliação dos diferenciais
Em nossa última carta citamos que algumas empresas sairão da crise econômica mais fortalecidas, tanto
pelos diferenciais competitivos que levam a um desempenho superior à média, quanto por conta da
menor participação e interferência pública em diversos mercados no Brasil. Acreditamos que a Ultrapar
se enquadra nesse perfil de empresa, algo que ficará ainda mais claro conforme ocorre a consolidação
em seus segmentos de atuação e a redução da atuação da Petrobrás no setor de derivados de petróleo.
No que tange especificamente a estratégia da Petrobrás, vemos três iniciativas que julgamos como
positivas para a Ultrapar no longo prazo:
I.
II.
III.

Redução do papel da Petrobrás na logística de distribuição de combustíveis;
Desinvestimento da Liquigás e BR Distribuidora;
Discussão estratégica do parque de refino.

Vemos a redução da participação de empresas públicas em qualquer mercado como um importante
vetor de redução do risco, uma vez que na nossa história as empresas estatais nem sempre seguiram
uma ordem puramente econômica e racional de atuação. No caso especifico da Petrobrás, dada a
verticalização total e o poder de monopólio no refino, a mudança se torna ainda mais importante para o
mercado. A primeira alteração, que já está ocorrendo, é um “passo atrás“ na logística de distribuição em
algumas regiões, com a Petrobrás deixando de atender as empresas, em alguns casos, em suas bases de
distribuição secundárias. Acreditamos que esse reposicionamento é positivo para a Ipiranga na medida
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em que aumenta a complexidade de operação para a cadeia de distribuição, beneficiando
beneficiando os operadores
mais eficientes e com maior escala.
Também é válido destacar os desinvestimentos da Petrobrás, tanto o provável compartilhamento do
controle da BR Distribuidora quanto a venda da Liquigás. No caso da BR Distribuidora vemos o
movimento como um redutor do risco de irracionalidade no mercado. Quanto à Liquigás, a Ultrapar
anunciou a aquisição do ativo, que atualmente está em fase de avaliação no CADE. Tal aquisição tem um
grande potencial de captura de sinergias operacionais com a Ultragaz,
Ultragaz, aumentando os diferenciai
diferenciais
competitivo
competitivos em relação ao
ao restante da indústria e gerando valor para a Ultrapar. Optamos por abordar
mais sobre esse tema em uma oportunidade futura.
Quanto às mudanças que envolvem o refino, por mais que ainda estejam em fase preliminar, também as
vemos com bons olhos, pois uma eventual quebra do monopólio deveria vir acompanhada da liberação
da precificação no mercado de refino, hoje inviável pelo monopólio prático da Petrobrás. Dado o baixo
patamar de escala dos pequenos distribuidores (20x menores do que a Ipiranga), acreditamos que uma
eventual livre negociação de preços entre os distribuidores e refino implicaria em um forte diferencial de
insumos para os 3 maiores players da indústria em relação aos pequenos.
Além das mudanças diretamente relacionadas à Petrobrás, a Ultrapar também sairá mais fortalecida com
a aquisição da Alesat, anunciada em meados de 2016 e que atualmente aguarda aprovação pelo CADE.
Essa aquisição reduzirá de 4 para 3 o número de players com escala nacional no segmento de distribuição,
aumentando o diferencial competitivo das empresas maiores em relação aos operadores bandeira
branca, atualmente atendidos pela Alesat. Em outra operação recente da Ultrapar, a joint venture com a
Chevron criou o maior player privado do segmento de lubrificantes do Brasil, gerando importantes
economias de escala e consolidando ainda mais o mercado nacional de lubrificantes.

Valuation e comentários finais
Entendemos como pontual a dinâmica de perda de market share da Ipiranga em 2016, e os dados mais
recentes já mostram uma recuperação de volumes. Acreditamos que a estratégia da empresa de ampliar
serviços na rede de postos cria mais um diferencial no longo prazo, tanto pela relação com o revendedor
quanto pela criação de um padrão de serviço diferenciado ao consumidor.
Além de estar bem posicionada para uma eventual recuperação da economia, a empresa possui diversos
drivers para uma retomada de resultados em um cenário macroeconômico menos adverso:
I.
II.
III.

Aquisições da Alesat e Liquigás;
Elevado plano de expansão do negócio farmacêutico;
Normalização dos resultados e expansão da Oxiteno.

Acreditamos que tais drivers geram um potencial de crescimento de lucro próximos dos 20% a.a nos
próximos 5 anos.
anos
O receio gerado no mercado pelo atípico ano de 2016 no segmento de combustíveis, as mudanças de
política da Petrobrás somados à, na nossa opinião, falta de mais estudos em 2 aquisições relevantes
(Alesat e Liquigás), criou uma ótima oportunidade de investimento na Ultrapar. Além disso, acreditamos
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que as mudanças ainda por vir no mercado de combustíveis ampliarão ainda mais o posicionamento
estratégico e nível de diferenciação da Ipiranga.
Vale ressaltar que Alesat e Liquigás são aquisições que julgamos como bastante geradoras de valor no
longo prazo, mas por conservadorismo nós as desconsideramos em nossas projeções, tratando-as como
uma opcionalidade.
Atualmente a Ultrapar negocia próximo do seu nível de múltiplo histórico (20x P/E 12 meses forward),
nível que julgamos bastante atrativo, dado que estamos iniciando um ciclo de crescimento potencial
bastante elevado. Projetamos um retorno real, para os próximos anos, substancialmente acima de nosso
custo de oportunidade.
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