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Avisos 

 

Este documento não representa sugestão formal de compra do ativo. Trata-se de 

uma análise econômica e financeira exploratória destinada à educação financeira 

de nossos clientes e alunos. 

 

Os resultados apresentados são projetados com base em estudos estatísticos e 

existe a possibilidade dos resultados estimados não se confirmarem. 

 

Não compartilhe esse documento em todo ou em partes. Os conteúdos estão 

protegidos por direitos autorais constituindo crime o compartilhamento, 

facilitação de acesso, cópia ou comercialização deste conteúdo. 
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Apresentação 

A Unipar Carbocloro tem como atividade principal a fabricação de cloro, 

derivados de cloro e soda cáustica. A empresa também é acionista controlador da 

Unipar Indupa, empresa argentina produtora de PVC e soda cáustica. Atualmente, 

a Unipar Carbocloro é a maior produtora de cloro-soda e segundo maior produtor 

de PVC da América do Sul. 

1. PVC - É utilizado principalmente na indústria de construção, na produção 

de tubulações, conexões e acessórios, revestimento de cabos elétricos e 

também como um substituto de materiais de construção tradicionais, como 

madeiras e metais. 

2. Cloro - utilizado na produção de PVC, em defensivos agrícolas, fármacos, na 

limpeza hospitalar e no tratamento de água. 

3. Soda cáustica - Pode ser vendida na forma líquida, na forma sólida, em 

grãos ou em escama. A soda cáustica possui diversas aplicações, 

principalmente nos setores de alumínio, celulose e papel, alimentício, 

sabões e detergentes e químico/petroquímico. 

 

Produtos e principais segmentos de mercado 
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Fonte: Ri da companhia 

Os principais mercados de atuação da Companhia são as regiões sul e sudeste 

do Brasil e a Argentina, pois em função das características do produto, o custo de 

transporte é um fator importante que pode influenciar na competitividade entre os 

concorrentes. 

 

Região de atuação e localização 

Fonte: Ri da companhia 
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A Unipar Indupa S.A.I.C. possui fábricas no Brasil (Santo André-SP) e na Argentina 

(Bahía Blanca-BA), onde produz para comercialização: soda cáustica líquida, soda 

cáustica anidra (pérolas), ácido clorídrico, hipoclorito de sódio e PVC. 

 

Plantas Industriais 

Fonte: Ri da companhia 

 

A planta localizada na cidade de Bahia Branca, na Argentina, possui capacidade 

instalada para produção de 240 mil toneladas de PVC e 186 mil toneladas de soda, 

enquanto a planta localizada em Santo André, em São Paulo, possui capacidade de 

produção de 300 mil toneladas de PVC e 180 mil toneladas de soda. 
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Histórico 

Fundado em 1969, o grupo nasceu como um complexo industrial destinado à 

produção de produtos químicos e derivados do petróleo, tendo sido uma das 

pioneiras na instalação do polo petroquímico de São Paulo. 

Principais acontecimentos: 

1973 – Obtenção do registro de empresa de capital aberto. 

1992 – Participou de forma expressiva do Programa Nacional de Desestatização do 

setor petroquímico, adquirindo participações na Petroflex e Petroquímica União, 

assumindo a condição de seu principal acionista. 

2007 – Ano marcado por importantes aquisições de participações societárias na 

Petroquímica União, com objetivo de concretizar a estratégia da companhia de 

consolidar ativos localizados principalmente na região Sudeste. Ainda este ano, 

houve a criação da Quattor, oriunda de uma assinatura entre a Unipar e Petrobras, 

sendo a 2ª maior empresa petroquímica da América do Sul. 

2010 – A companhia vende à Braskem a totalidade de suas participações 

societárias na Quattor (60% do capital- R$ 647 milhões), na Unipar Comercial 

(100%- R$ 27,7 milhões) e na Polibutenos (33,3%- R$ 25 milhões). 

2013 – Compra da participação detida pelo Grupo Occidental na Carbocloro 

Indústrias Químicas de 50% do capital social da Carbocloro. Com isso, a companhia 

começou a desenvolver diretamente as atividades operacionais que até então eram 

conduzidas pela Carbocloro. Mudando sua denominação social de Unipar 

Participações para Unipar Carbocloro. Após a incorporação a receita 

operacional passou a ser totalmente gerada pelo negócio de soda, cloro e 

derivados.  
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2016 – Aquisição da Solvay Indupa Argentina, constituindo a Unipar Indupa. Essa 

importante aquisição quase dobrou a produção do Grupo Unipar, tornando-se 

o maior produtor de cloro-soda e o segundo maior de PVC da América do Sul. 
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Estrutura Societa ria 

A Unipar possui como acionistas principais a Vila Velha e o megainvestidor Luíz 

Barsi, atualmente com 19,10% e 17,3% respectivamente. Importante citar, a 

briga societária ocorrida em meados de 2017 entre esses dois principais 

acionistas. O fato ocorre após a controladora Vila Velha afirmar interesse em 

fechar o capital da empresa, oferecendo inicialmente R$4,40 por ação e 

posteriormente R$ 7,50. Nenhuma das propostas foram aceitas pelos minoritários, 

barrando assim a OPA (Oferta Pública de Aquisição) das ações. 

 
Posição Acionária Total (participações relevantes) 

 

 
Fonte: Ri da companhia 

 
 
As ações PN (preferenciais) se subdividem em dois grupos menores: as ações 

preferenciais Classe A e B: 

 Ações preferenciais Classe A: são representadas pelo número 5 após a sigla da 

empresa (UNIP5), o que representa um recebimento mínimo de dividendo.  

Ações preferenciais Classe B: são representadas pelo número 6 após a sigla da 

empresa (UNIP6), o representa o pagamento de um dividendo fixo e pré-

estabelecido. 
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Distribuição do Capital  
 

 

Fonte: Ri da companhia 
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Atuação: Produtos e Mercados da Unipar 

Com o crescimento no mercado ao longo dos anos, o Grupo Unipar hoje se tornou o 

maior produtor de cloro-soda e o segundo maior produtor de PVC da América do 

Sul.  A figura abaixo mostra a o market share (participação de mercado) da Unipar 

em cada um dos produtos que produz. 

 

Market Share da Unipar  

Fonte: Ri da companhia 
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A aquisição da Solvay Indupa foi importante para o crescimento da Unipar em 

termos de receitas. Hoje este produto representa 46% da receita liquida da 

companhia. 

Os negócios de cloro e soda da Unipar Carbocloro têm se caracterizado por uma 

forte e estável geração operacional de caixa, baixa alavancagem (pouca divida) e 

menor exposição em termos de volatilidade de preço e de demanda de seus 

produtos (demanda consistente), em comparação com commodities 

petroquímicas. 

 

Divisão da receita líquida (2018) 

 

Fonte: Ri da companhia 

 

Em relação à competitividade do segmento de soda, cloro e derivados, incluindo o 

PVC, podemos dizer que é determinada por disponibilidades e custos de 

matérias primas (sal, energia elétrica e etileno), por escala de produção e 

localização. Estes fatores privilegiam a Unipar em função da liderança exercida no 

atendimento dos mercados das regiões sul e sudeste, os mais significativos do 

Brasil. 
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O setor depende do desempenho da economia e da atividade industrial 

doméstica, podendo ser prejudicada por ciclos econômicos e setoriais. Porém, o 

fato da empresa atender a uma diversidade de setores econômicos (com ciclos e 

sazonalidades distintas) contribui para diluir o impacto desses ciclos sobre o 

resultado da empresa. 

Barreiras de entrada. Principalmente no segmento de cloro, a barreira de 

entrada é significativa. Existem restrições para atuar neste setor, para um novo 

player atuar neste mercado é necessária a autorização do exército.  

Barreiras geográfica. O setor é segmentado por regiões, dado que os produtos 

clorados são inflamáveis e explosivos, para fazer o transporte é necessário que não 

ultrapasse uma distância máxima de 500KM. 
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Vantagens Competitivas 

 

• Atendimento a diferentes setores da economia 

Os clientes variam de empresas de bens de consumo até industrias (papel e 

celulose, químico/petroquímica, distribuição, alumínio, alimentos e bebidas, têxtil 

entre outros) 

• Negócios resilientes e com geração de caixa consistente 

Dado as características de sua produção e posicionamento de mercado, a Unipar 

vem demostrando ao longo dos últimos períodos consistência na capacidade de 

gerar de caixa, minimizando os efeitos de ciclos econômicos recessivos. 

• Rentabilidade e lucratividade elevada 

A empresa possui uma das taxas de rentabilidade mais altas do segmento 

industrial da Bolsa de Valores com 41% de ROE (Return On Equity). Merece 

destaque o histórico de lucratividade da companhia, fato que demonstra a 

existência de importantes barreiras competitivas, com Margem Bruta de 36% e 

Margem Líquida de 15%. 

• Baixa alavancagem financeira 

A Unipar é uma empresa que tem por característica a grande geração de caixa, e 

por esse motivo (por ter muito dinheiro), tem capacidade de autofinanciamento e 

consequentemente baixo endividamento.  A relação Dívida/Patrimônio Líquido é 

de 0,86 (nível excelente por ser menor que 1,00). A relação Divida Líquida/EBIT é 

de apenas 0,24 quando o mercado aceita índices de até 3,00. 

• Alta expertise no mercado 

Por atuar a muitos anos no mercado, tem como vantagem competitiva o 

conhecimento apurado de insumos e processos de produção. 
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• Baixa sensibilidade a efeitos sazonais 

Receita com baixa correlação com os efeitos sazonais, dado que atende uma 

diversidade de setores da economia o que acaba diluindo este risco. 

 

 

Riscos 

Conflito entre controladores e minoritários. Em 2015, o controlador propôs seu 

interesse em fechar o capital da empresa, oferecendo na época aos acionistas o 

preço de R$ 4,40 por ação (UNIP6), valor que foi alterado algumas vezes, mas os 

minoritários não aceitaram. 

Acidentes. Por ser uma empresa fabricante de produtos químicos, está sujeita a 

riscos como: Incêndio, explosões, contaminação ambiental e outros acidentes. O 

subproduto (Cloro) é utilizado na fabricação de matéria-prima para dinamites, e a 

ABNT implica condições em que o produto não pode ser transportado em um raio 

maior do que 500 quilômetros, pelo risco de explosão. 

Variação nos preços. Principalmente da soda cáustica, um dos principais 

produtos da companhia (o que pode afetar as receitas de forma positiva e 

negativa). Assim como os custos de energia elétrica um insumo que representa 

cerca de 50% dos custos de produção. 
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Análise Financeira  

A Unipar possui números consistentes ao longo de sua história, em termos de 

eficiência operacional e geração de caixa. A partir de 2016 podemos ver um 

grande incremento em nível de receita da Unipar, que pode ser explicada pela 

combinação de negócios com a Solvay, adquirida em dezembro de 2016.  Em 

2017, a receita líquida da companhia totalizou cerca de R$ 3,0 bilhões de reais. 

Receita líquida histórica 

 
Fonte: vicenteguimaraes.penserico.com 

 

Em termos de lucro líquido, podemos ver também o novo patamar em que a 

companhia entrou após a combinação de negócios citada acima ao final de 2016, 

chegando a atingir em 2017, um lucro líquido de cerca de R$ 300 milhões de reais. 

Lucro líquido histórico 

 
Fonte: vicenteguimaraes.penserico.com 
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➢ Margens estáveis e altas na faixa histórica de 40% de margem bruta e na 

faixa de 10% em relação à margem líquida. 

Margens históricas 

Fonte: vicenteguimaraes.penserico.com 

 

Apesar do cenário negativo para as indústrias nos últimos anos, a Unipar 

conseguiu reduzir seu endividamento rapidamente, utilizando sua grande 

capacidade de geração de caixa para quitar as dívidas. A dívida líquida no 1T14 

estava inflada por conta da incorporação total da Carbocloro, caindo de cerca de R$ 

550 milhões no começo de 2014 para cerca de R$ 185 milhões no 3T18, como 

demonstra a figura logo abaixo.  

Indicadores de dívida 

 
Fonte: RI Unipar 
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Como se pode ver no gráfico abaixo, a partir de 2021 a companhia terá 

amortizado boa parte de sua dívida, abrindo a possibilidade para uma 

distribuição de dividendos ainda maior. Outra possibilidade após a quitação de 

grande parte de sua dívida, seria de uma aquisição para captar cada vez mais 

sinergias em seus negócios. 

 
Fonte: Ri da companhia 

 

A Unipar possui um histórico crescente ao longo dos anos com distribuições de 

dividendos, fazendo com que o ativo fique ainda mais interessante para o 

investidor.  

Histórico de Pagamento de Dividendos (valores em R$ milhões) 

 
Fonte: Ri da companhia 
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A questão do dólar 

 

Importante citar as movimentações que ocorrem nas principais contas da Unipar 

por conta de variações na moeda americana. Na figura abaixo, podemos visualizar 

os dois cenários possíveis em que a companhia está exposta. No primeiro, a alta 

do dólar beneficia sua receita, mas deixa uma dívida maior, no segundo cenário a 

queda do dólar diminui sua dívida, mas prejudica a geração de receita. Assim 

existe um balanço natural nas contas da companhia (divida em dólar e receitas em 

dólar) que acaba amortecendo e anulando os impactos das variações cambiais. A 

vantagem é uma maior previsibilidade e menor exposição às variações cambiais. 

 

Figura 9. Cenários possíveis com o dólar 
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Indicadores Fundamentalistas  

O principal indicador fundamentalista que analisaremos é o ROIE (Return on 

Invested Capital ou Retorno sobre o Capital Investido), um importante indicador de 

RENTABILIDADE das empresas. O ROIC mede a relação entre o Lucro e Capital 

investido pela empresa. Quanto maior o ROIC melhor é o desempenho da empresa. 

No gráfico abaixo podemos notar que a Unipar possui uma rentabilidade 

equivalente a sua principal concorrente a Braskem (BRKM5). 

Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) 

 
Elaboração Própria 

 

Pelo viés da LUCRATIVIDADE, focaremos no indicador de Margem Líquida, 

expressando o percentual de Lucro Líquido gerado a partir da Receita Líquida da 

empresa. Podemos visualizar a Unipar em uma posição bem superior a Braskem. 

Margem Líquida 

 
Elaboração Própria 
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Conclusão 

A Unipar é uma empresa que carrega em seu histórico recente resultados 

sólidos e consistentes, alinhado com geração de caixa, rentabilidade elevada e 

uma boa distribuição de dividendos.  

As aquisições recentes foram extremamente importantes para o crescimento e 

consolidação no setor em que atua, que tem por característica ser um Oligopólio 

com restrições significativas para entrada de novos players. 

A retomada da economia brasileira alinhada com a volta da confiança dos 

empresários e das indústrias, podemos ver a Unipar com potencial de 

crescimento e juntamente com a forte desalavancagem dos últimos anos, uma 

companhia com potencial de distribuir ainda mais dividendos no futuro.  

Apesar da Unipar ter sido uma das empresas com maior crescimento na cotação 

das ações em 2017 avaliamos que (com base na alta rentabilidade e luicratividade) 

os múltiplos da companhia ainda estão descontados. O preço alvo foi avaliado em 

torno de R$ 55 com base no critério de Fluxo de Caixa Descontado. 

Avaliamos que a companhia tem potencial para entregar muito valor aos seus 

acionistas, sendo uma opção interessante para o investidor que busca aliar 

potencial de crescimento com dividendos. Sendo uma opção muito interessante e 

que deve estar na sua lista de empresas dignas de serem estudadas e avaliadas de 

forma mais detalhada. 

 

 

 

 


