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Resultados trimestrais 

ULTRAPAR 

4T20: à espera da retomada de volumes  

A Ultrapar apresentou resultados negativos no 4T20, com destaque positivo para a 
continuidade da boa performance da Oxiteno e da Extrafarma e para números aquém 
do esperado na Ipiranga, que  apresentou queda nos volumes e rentabilidade 
pressionada, tanto no trimestre, quanto no ano como um todo. A dívida líquida/EBITDA 
da companhia apresentou leve melhora ante o 3T20 (-0,1x), atingindo 3,0x, um patamar 
ainda elevado, mais por conta da diminuição do EBITDA do que pelo aumento da dívida, 
que foi reduzida em R$ 300 milhões no período. Destacamos também a geração de 
caixa operacional, que chegou a R$ 2,1 bilhões no ano, um montante recorde. 
 

Ipiranga. Ainda que o volume de vendas tenha se recuperado em 5% ante o 3T20, 

houve retração tanto no 4T20 (-5% a/a), quanto no ano de 2020 como um todo (-9%). A 
queda está relacionada aos efeitos da pandemia, ainda que o diesel tenha performado 
melhor (-3% a/a) do que o ciclo otto (-14% a/a). Assim, a receita líquida fechou o ano 
com uma redução de 12% ante 2019. Além disso, ainda que os custos e as despesas 
VGA tenham sido reduzidos em 14%  e 15%, respectivamente, ante o ano anterior, o 
impacto do menor volume de vendas em combinação com menores margens e 
oscilações de custos de combustíveis levaram a um EBITDA 31% menor do que 2019, o 
que configura um resultado ruim, em nossa opinião. Cabe observar que, nos três últimos 
anos, a Ipiranga sofreu queda de EBITDA em dois, tendo seu pico ocorrido em 2017. 
Por fim, o número de postos fechou o ano em 7.107, ou seja, uma abertura líquida de 17 
postos. 
 

Oxiteno. Já a Oxiteno teve um trimestre positivo, tanto em termos operacionais, com 
aumento de 17% a/a no volume total de vendas, quanto econômicos, dada a 
desvalorização de 31% a/a do real frente o dólar, o que colaborou para a elevação de 
46% na receita líquida. Além disso, o volume de vendas de especialidades aumentou   
21%, com crescimento em todos os segmentos do mercado interno. Apesar do aumento 
das despesas administrativas (+16% a/a), decorrentes de variação cambial nas 
unidades internacionais,  maiores despesas logísticas e incremento nas remunerações 
variáveis, o EBITDA do trimestre totalizou R$ 262 milhões. Excluídos eventos não 
recorrentes, o EBITDA seria de R$ 177 milhões, +150% a/a. No ano, o EBITDA da 
companhia atingiu recorde, em R$ 785 milhões, ou R$ 629 ex-não recorrentes, 
representando um aumento de 167%, devido ao maior volume de vendas, ao ramp-up 
da planta dos Estados Unidos e da desvalorização do real acima comentada, o que 
configura um ano excepcional para a Oxiteno, em nossa opinião. 
 

Ultragaz, Ultracargo e Extrafarma. A Ultragaz apresentou uma pequena queda no 

volume vendido (-1% a/a), puxada pela queda de 4% nas vendas do segmento 
envasado. Ainda assim, em 2020 o volume ficou 2% superior a 2019, levando a receita 
líquida a um aumento de 4% a/a. Os maiores custos com produtos vendidos (+13%), 
bem como a elevação nas despesas VGA (+4% a/a) puxaram para baixo o EBITDA do 
trimestre, que ficou em R$ 154 milhões (-8% a/a). Ainda assim, no ano, a companhia 
apresentou um EBITDA 24% superior a 2019, fruto do maior volume de vendas e 
redução nas despesas. Em suma, um trimestre mediano em um ano com boa 
performance. A Ultracargo seguiu com bom desempenho, com aumento de 43% do 

EBITDA no trimestre e de 41% no ano (ex-não recorrentes), fruto da maior 
movimentação de produtos (expansões de capacidade) e ganhos de eficiência nos 
terminais, além de reajustes contratuais. Por fim, a Extrafarma apresentou o melhor 

resultado anual de sua história, com EBITDA de R$ 84 milhões, devido à maturação das 
lojas, às melhores margens e redução de despesas. 
 

Opinião do analista. A Ultrapar reverteu a boa performance apresentada no trimestre 
anterior, com resultados ruins na Ipiranga e Ultragaz, parcialmente compensados por 
uma melhoria acima do esperado na Oxiteno, além de boa performance na Extrafarma. 
Especificamente em relação à Ipiranga, principal companhia do grupo, observamos que 
ela segue fortemente impactada pelas condições da pandemia e da concorrência 
acirrada no setor, enfrentando dificuldades para a retomada no volume de vendas, o 
que pressiona sua rentabilidade. Esperamos que, passados os efeitos na demanda por 
conta da pandemia, a empresa retorne gradualmente a uma performance positiva. 
Nossa tese de investimento para Ultrapar é baseada em: (i) retomada no volume de 
vendas de combustíveis líquidos, o que deve produzir um efeito de diluição de custos 
fixos; (ii) aumento dos volumes vendidos com o ramp up da nova planta da Oxiteno nos 
Estados Unidos; (iii) maturação das lojas Extrafarma, dando continuidade à recente 

melhoria apresentada, após o fechamento de lojas e inauguração do centro de 
distribuição em Guarulhos; e (iv) diluição de custos fixos com o aumento de capacidade 
de armazenamento na Ultracargo. Mantemos a recomendação Neutra com o preço-alvo 
para 2021 de R$ 22,00. 

UGPA3 
Recomendação Neutra 

Preço-alvo - 2021E 22,00 

Preço da ação - 24/02/2021 21,28 

Potencial de valorização (%) 3,3% 

 

Dados de Mercado     

 em 24/02/2021 

Valor de Mercado R$ bilhões 23,2 

Variação 1 mês % -2,9 

Variação UDM % 0,0 

Variação 2021 % -10,4 

Min. 52 sem. R$ 10,11 

Máx. 52 sem. R$ 25,22 

 
 

 
 
 

Múltiplos         

   2021e 

EV/EBITDA (múltiplo) 8,6 

LPA (R$) 1,08 

P/L (múltiplo) 17,8 
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Destaques         

R$ milhões 4T20 q/q y/y 2020 y/y 

Receita líquida 23.216 11,8% -1,9% 81.241 -9,0% 

Ipiranga 19.116 14,0% -5,5% 66.133 -12,4% 

Oxiteno 1.477 3,6% 46,0% 5.211 22,5% 

Ultragaz 1.969 0,7% 10,1% 7.408 4,4% 

Ultracargo 166 3,8% 8,6% 644 19,2% 

Extrafarma 519 5,5% 3,5% 2.019 -6,0% 

Lucro bruto 1.513 -7,7% -7,3% 5.613 -7,9% 

Margem bruta (%) 6,52% - 1,4 p.p. - 0,4 p.p. 6,91%  0,1 p.p. 

EBITDA  836 -14,6% 220,0% 3.307 26,7% 

Margem EBITDA (%) 3,60% - 1,1 p.p.  2,5 p.p. 4,07%  1,1 p.p. 

Lucro líquido 432 55,6% -266,3% 928 115,2% 

Margem líquida (%) 1,86%  0,5 p.p.  3,0 p.p. 1,1%  0,7 p.p. 

 

EBITDA e margem EBITDA      

R$ milhões e % 4T20 q/q y/y 2020 y/y 

EBITDA Ipiranga 487,0 -13,9% -18,4% 1.712 -27,4% 

Margem EBITDA 2,55% - 0,8 p.p. - 0,4 p.p. 2,59% - 0,5 p.p. 

EBITDA Oxiteno 262 55,2% 361,3% 785 275,8% 

Margem EBITDA 17,74%  5,9 p.p.  12,1 p.p. 15,07%  10,2 p.p. 

EBITDA Ultragaz 154 -30,7% -8,3% 729 26,7% 

Margem EBITDA 7,82% - 3,5 p.p. - 1,6 p.p. 9,84%  1,7 p.p. 

EBITDA Ultracargo 77 -1,8% 43,4% 338 116,9% 

Margem EBITDA 46,39% - 2,6 p.p.  11,3 p.p. 52,45%  23,6 p.p. 

EBITDA Extrafarma 34 22,7% -105,6% 84 -114,3% 

Margem EBITDA 6,6%  0,9 p.p.  126,9 p.p. 4,2%  31,6 p.p. 

Fonte: Ultrapar e BB Investimentos 
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INFORMAÇÕES RELEVANTES 
 

Este é um relatório público e foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. (“BB-BI”). As informações e opiniões aqui contidas foram 

consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Embora tenham sido tomadas todas 

as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui contidas não sejam incertas ou equivocadas, no momento de sua publicação, o BB-

BI não garante que tais dados sejam totalmente isentos de distorções e não se compromete com a veracidade dessas informações. Todas as 

opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e derivam do julgamento de nossos analistas de valores 

mobiliários (“analistas’), podendo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções 

da empresa, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal 

mudança. Quaisquer divergências de dados neste relatório podem ser resultado de diferentes formas de cálculo e/ou ajustes. 

 
Este material tem por finalidade apenas informar e servir como instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve 

ser interpretado como material promocional, recomendação, oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores 

mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É recomendada a leitura dos prospectos, regulamentos, editais e demais documentos descritivos 

dos ativos antes de investir, com especial atenção ao detalhamento do risco do investimento. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais 

estão sujeitos a riscos de perda superior ao capital investido. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O BB-BI não garante 

o lucro e não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas nesse material. 

É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.  

 

Nos termos do art. 22 da ICVM 598, o BB-Banco de Investimento S.A declara que:  

 

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou 

com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o 

Conglomerado Banco do Brasil S.A (“Grupo”) pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) 

analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse 

dessa(s) empresa(s). 

 

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas 

poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir 

participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e 

intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado. 

 

3 – O Banco do Brasil S.A. detém indiretamente 5% ou mais, por meio de suas subsidiárias, de participação acionária no capital da Cielo S.A, 

companhia brasileira listada na bolsa de valores e que pode deter, direta ou indiretamente, participações societárias em outras companhias listadas 

cobertas pelo BB–Banco de Investimento S.A. 

 

Declarações dos Analistas 

 

O(s) analista(s) envolvido(s) na elaboração deste relatório declara(m) que: 

 

1 - As recomendações 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 ao BB-Banco de Investimento S.A e demais empresas do Grupo. 

 

2 – Sua remuneração é integralmente vinculada às políticas salariais do Banco do Brasil S.A. e não recebem remuneração adicional por serviços 

prestados para a(s) companhia(s) emissora(s) objeto do relatório de análise ou pessoas a ela(s) ligadas. 

 

O(s) analista(s) declara(m), ainda, em relação à(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório: 

 

Analistas 
Itens 

3 4 5                 6 

Daniel Cobucci - - - - 

 - - - - 

 

3 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, ações e/ou outros valores 

mobiliários de emissão da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

4 – O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em relação à(s) companhia(s) 

emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

5 – O(s) analista(s) tem vínculo com pessoa natural que trabalha para a(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste 

relatório.  

 

6 - O(s) analista(s), seus cônjuges ou companheiros, estão, direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou intermediação de valores 

mobiliários da(s) companhia(s) emissora(s) dos valores mobiliários analisada(s) neste relatório. 

 

RATING 

 

“RATING” é uma opinião sobre os fundamentos econômico-financeiros e diversos riscos a que uma empresa, instituição financeira ou captação de 

recursos de terceiros, possa estar sujeita dentro de um contexto específico, que pode ser modificada conforme estes riscos se alterem. “O investidor 

não deve considerar em hipótese alguma o “RATING” como recomendação de Investimento. 
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