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Pedro Wongtschowski:
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a Apimec por nos receber mais uma vez,
e, em segundo lugar, agradecer a todos os senhores pelo interesse e pela presença.
A Ultrapar foi fundada em 1937. Nossa primeira atividade foi distribuição de GLP, através
da companhia Ultragaz, criada em 1937, que portanto, completa neste ano, 75 anos. E a
companhia teve, ao longo da sua história, três fases bem distintas.
A primeira, que vai de 1937 a 1980, foi a fase em que se iniciaram as atividades na área
de GLP; e depois houve uma expansão para a área de logística e armazenagem de
líquidos, com a inauguração, primeiro, da atividade de transporte rodoviário, que hoje não
temos mais, e depois com a inauguração do Tequimar, em Aratu, que foi nosso primeiro
terminal de armazenagem de granéis líquidos, em 1978.
E a entrada no negócio químico, com a fundação da Oxiteno, no início da década de 70.
Foi também neste período que se começou o processo de profissionalização da gestão
da Companhia, basicamente caracterizado pela separação entre propriedade e gestão.
A segunda grande fase da vida da Empresa ocorreu entre 1981 e 1999, em que houve
um processo de aprofundamento da governança corporativa e uma aceleração do
processo de profissionalização.
Foi nesta época que um conjunto de executivos recebeu ações do então acionista
controlador, em troca da permanência desses executivos à frente da Companhia por um
longo período de tempo.
Neste intervalo, de 1981 a 1999, a Companhia tinha foco basicamente em três negócios:
no GLP, através da Ultragaz; na química, através da Oxiteno; e na área, então, de
transporte e armazenagem de granéis, através da Ultracargo.
E finalmente, em 1999 nós fizemos a abertura do capital da Companhia, nosso IPO, e a
Ultrapar foi a primeira empresa a abrir o capital simultaneamente na Bovespa e na Bolsa
de Valores de Nova Iorque.
E finalmente, a terceira grande fase da vida da Companhia, que se iniciou em 2000 e que
basicamente inclui a data de hoje, em que houve mais uma vez um aprofundamento do
alinhamento de interesses e governança.
Em 2000, a Companhia foi a primeira companhia brasileira a dar tag along de 100% a
todos os acionistas. Em 2002, começamos a implantar uma nova estratégia de
remuneração variável atrelada à geração de valor, para todos os executivos. Em 2003,
começamos também um novo processo de concessão de outorga de ações para uma
nova geração de executivos. E finalmente, em 2007 houve a separação da função de
Presidente do Conselho e de Presidente Executivo, de Diretor Presidente da Companhia.
Neste período, aconteceu um forte crescimento da Empresa, com a aquisição da
Ipiranga, em 2007, com a expansão da capacidade nos outros negócios, em especial, na
Oxiteno, a partir de 2006, uma expansão muito grande na Ultracargo e um grande
número de aquisições, que vamos detalhar em seguida.
Hoje, a Ultrapar tem seus negócios concentrados em quatro áreas: na área de
distribuição de combustíveis, através da Ipiranga; somos a segunda maior distribuidora
de combustíveis do Brasil, com cerca de 21% de market share. Na área de GLP, através
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da Ultragaz, que é a maior distribuidora de GLP no Brasil, com cerca de 23% de
mercado.
Na área química, onde a Oxiteno, que iniciou suas atividades exclusivamente no Brasil e,
a partir de 2003, iniciou um processo de internacionalização, se transformando no maior
produtor de especialidades químicas da América Latina. E na área de granéis líquidos,
onde nos concentramos, nos focamos exclusivamente na atividade de armazenagem de
granéis líquidos, principalmente em instalações portuárias.
A Ultrapar, no final do trimestre, tinha um valor de mercado de R$23 bilhões; hoje é um
pouquinho maior, cerca de U$11 bilhões. É o quarto maior grupo brasileiro em
faturamento; nosso faturamento é da ordem de R$50 bilhões por ano, com 9.000
colaboradores diretos e cerca de 80.000 colaboradores indiretos.
Nossos negócios, a despeito de diversos e distintos, têm algumas características em
comum. Primeiro, nós temos uma posição de destaque em geral, de liderança em todos
os nossos mercados de atuação.
As marcas são fortes, são conhecidas, são referência no mercado. A nossa escala é
grande, e um dos grandes alavancadores de resultado da companhia tem sido fácil de
atuarmos em grande escala, fazermos pleno uso da escala como fator competitivo.
Temos negócios resilientes; ou seja, negócios que se comportam bem em épocas de
baixo crescimento, ou até de redução do tamanho da economia. E, ao mesmo tempo,
negócios que são alavancados no crescimento da economia. Toda vez que o PIB sobe, a
venda de granel da Ultragaz, a venda de diesel da Ipiranga, as atividades da Oxiteno, são
todas indexadas e alavancadas em múltiplos do PIB. Então, a Companhia tem proteção
natural contra quedas do ciclo econômico e se alavanca, colhe as vantagens quando a
economia está em crescimento.
Nós chegamos à essa posição através de uma série de investimentos orgânicos e de
aquisições, que vamos detalhar. Temos uma estrutura de governança corporativa
desenhada para criação de valor; o alinhamento é perfeito entre os interesses dos
executivos e dos acionistas.
E temos tradicionalmente, e continuaremos a ter, uma posição financeira muito sólida.
Temos hoje investment grade por duas das principais agências de classificação de risco,
Moody’s e S&P, e temos tradicionalmente níveis confortáveis de endividamento; sempre
uma posição prudente e razoável de caixa, e o nosso endividamento líquido atualmente é
de 1,5x o nosso EBITDA.
Governança corporativa tem sido um elemento chave para criação de valor da
Companhia. A nossa ida para o novo mercado, no ano passado, garantiu direitos
absolutamente iguais para todos os acionistas da Empresa, tanto os direitos políticos
como os econômicos.
Temos um sistema de gestão de pessoas absolutamente meritocrático, na medida em
que temos um sistema de remuneração variável acoplado à geração de valor, e que
temos um sistema de premiação e de retenção de executivos baseado na concessão de
ações para esses executivos.
Há hoje uma desvinculação total entre propriedade e gestão; gestão 100%
profissionalizada hoje na companhia. Temos padrões elevados de controle e
transparência, e, ao mesmo tempo, temos uma estrutura de gestão simples e enxuta, um
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sistema que garante grande grau de autonomia para cada um dos nossos negócios, ao
mesmo tempo com um sistema robustos de checks and balances. Um sistema que
garante que estamos em mercados competitivos. Nossos negócios precisam de
velocidade, rapidez e agilidade, e o nosso sistema de gestão assegura isso.
Ao mesmo tempo, temos um padrão de governança que excede os requisitos de Novo
Mercado. Por exemplo, o nosso estatuto exige, 30% de conselheiros independentes, e o
número do Novo Mercado, o mínimo, é de 20%. Hoje, na realidade, 2/3 dos membros do
Conselho da Ultrapar são independentes. Temos um Comitê de Remuneração, que não é
exigido no Novo Mercado, mas temos hoje um comitê de três membros, sendo dois
independentes, isso desde 2011.
Desde a abertura de capital, em 1999, já investimos mais de R$12 bilhões, da ordem de
R$7 bilhões em investimentos orgânicos e R$5 bilhões em aquisições. Todas as nossas
aquisições geraram valor significativo para a Companhia, o que não é comum em
nenhum grande mercado.
Na Ipiranga, os nossos investimentos, certa de R$ 2 bilhões desde 2007, foram
principalmente na expansão da rede de postos e no reforço da nossa infraestrutura
logística.
Em termos de aquisições, a principal foi a da própria Ipiranga, em 2007, seguida da
Texaco, em 2009, e da DNP, que reforçou a nossa posição no Norte do País, que
aconteceu em 2010.
Na área da Ultragaz, avançamos em alguns estados do Norte do Brasil, onde não
tínhamos presença, e temos hoje presença em todo o território nacional. Investimos
especialmente no chamado granel de pequeno porte, onde temos uma clara liderança de
mercado, e que é um seguimento de maior rentabilidade, e no total, investimos R$1,7
bilhão na Ultragaz neste período. Fizemos duas aquisições, uma da Shell Gas, em 2003,
e uma da Repsol, em 2011.
No caso da Ultracargo, investimos na expansão da nossa capacidade de armazenagem,
com cerca de R$700 milhões; hoje, insisto, o único negócio da Ultracargo é gestão de
terminais de granéis líquidos.
E fizemos três aquisições, a maior delas em 2008, na compra na União Terminais.
Compramos a Puma, que é um terminal em Suape, em 2009, e neste ano fechamos a
compra de um terminal no Maranhão, no porto de Itaqui, que é o segundo porto mais
importante do Brasil em termos de movimentação de líquidos.
Na Oxiteno, investimos cerca de R$2 bilhões no período em expansões de capacidade e
de produção, sempre com foco na área de especialidades químicas. E iniciamos em 2003
um processo de internacionalização da Companhia, com a aquisição de algumas
operações no México; a Oxiteno Andina, com a compra de operação na Venezuela; este
ano, com a compra de uma unidade nos Estados Unidos, no Texas, e fechamos agora,
em 1º de novembro, a compra de uma empresa no Uruguai, por US$74 milhões.
Detalhando um pouco mais o processo de internacionalização da Oxiteno, a motivação
principal é o acesso a um mercado mais amplo. A Oxiteno tem market share muito
elevado no Brasil, então a sua possibilidade de crescimento no Brasil é basicamente de
acompanhar o crescimento do mercado.
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Essa foi uma motivação para expandir o nosso negócio e para alavancar o conhecimento
que temos do mercado, a posse que temos de tecnologia de processo e de produto, e o
fato de que os clientes, no fundo, são muitas vezes os mesmos que nós já atendemos no
Brasil, as grandes empresas multinacionais, que estão aqui e querem que nós os
atendamos também em outros lugares do mundo.
A segunda grande motivação é o acesso à nossa matéria-prima competitiva. Nós temos
matéria-prima muito competitiva, especialmente no México e nos Estados Unidos.
E terceiro, fertilização cruzada. Nós transferimos tecnologia principalmente do Brasil para
fora, mas também trazemos produtos, mercados que atendíamos no México e não
atendíamos no Brasil, mercados que eram atendidos na Venezuela e não eram atendidos
no Brasil. Então, é um processo de fertilização, que beneficia todos os negócios.
Nos Estados Unidos, temos um escritório comercial desde 2007. Normalmente,
começamos com a área comercial, para conhecermos o mercado, conquistar um pedaço
de mercado com produto feito no Brasil, e, ao longo do tempo, depois que já tivermos
uma posição conquistada no mercado, é que se avalia qual é o momento certo de iniciar
uma produção local.
Foi assim nos Estados Unidos, foi assim no México; na Venezuela nós estamos
presentes desde 2007, e no Uruguai, esta aquisição que foi feita agora. Temos escritórios
na Europa, na China, na Argentina, nos Estados Unidos, e mais recentemente na
Colômbia.
O resultado desta estratégia mostra que no período imediatamente anterior à abertura de
capital, em 2011, pegando aqui os anos inteiros, a Ultrapar neste período viu seu EBITDA
crescer 21% ao ano, composto, em um período de 12 anos; e o lucro líquido da
Companhia crescer 26% ao ano, todo ano, em média, neste mesmo período.
Quem comprou as nossas ações no IPO teve um retorno de 24% ao ano desde o IPO,
admitindo o reinvestimento dos dividendos, comparado com 13% do Bovespa e com 15%
de aplicações no CDI. Diziam que nada resiste ao CDI, mas a ação da Ultrapar,
definitivamente, no passado se mostrou consideravelmente melhor.
Nosso retorno sobre capital, em 1999 foi de 11% e em 2011 é de 15%, o que é uma
enorme diferença. Forte geração de caixa e sempre uma posição financeira sólida e
cautelosa nos permitiram, ainda assim, uma distribuição recente de dividendos.
As ações da Companhia refletem o nosso resultado, o nosso padrão de governança e, no
período, nos 9M12, o Bovespa se valorizou 4% e as nossas ações se valorizaram 42%.
Na Bolsa americana, as ações na New York Stock Exchange valorizaram 30%, enquanto
o índice Dow Jones se valorizou 10% neste período.
O desempenho das ações, a performance da Companhia tem sido reconhecida pelo
mercado, e temos recebido um conjunto de importantes prêmios, tanto no Brasil, como no
exterior.
Eu tenho alguns aqui, que estão destacados neste quadro. A Revista Forbes nos
classificou como uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo; ficamos em quinto
lugar no ranking das companhias mais admiradas do mundo na área de energia, quarto
lugar no ranking da Agência Estado, o Prêmio Destaque da Agência Estado e vencedora
da categoria Sustentabilidade, e assim por diante; prêmios do Institutional Investor, da
revista Capital Aberto, e outros prêmios.
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Vamos agora detalhar um pouco o desempenho do 3T12 e dos 9M12, que estão aqui
indicados. Este é 25º trimestre consecutivo de crescimento de EBITDA em relação ao
mesmo trimestre do ano imediatamente anterior. São, portanto, seis anos, e estamos à
caminho do sétimo ano de crescimento contínuo e não interrompido de EBITDA da
Companhia.
No trimestre, comparado com igual período do ano passado, o nosso EBITDA cresceu
21%; no acumulado foram 15%, e os resultados do lucro líquido também estão indicados
neste quadro.
Neste trimestre, nós avançamos, como já dito, no processo de internacionalização da
Oxiteno; o Terminal de Itaqui, que foi adquirido neste ano, também está sendo integrado
às nossas operações; e finalmente, concluímos agora, no mês passado, a compra da
marca am/pm no Brasil. Esta marca que pertencia à British Petroleum, estava licenciada
há muitos anos no Brasil à Ipiranga, e a adquirimos em uma operação financeiramente
muito interessante, porque pagávamos royalties por esta marca, e o crescimento
acentuado das nossas lojas de conveniência fez com que fosse vantajoso que
adquiríssemos a marca no Brasil, e nos dá agora muito mais liberdade de uso dela daqui
para a frente.
Agora vamos detalhar um pouco a estratégia e o desempenho de cada um desses
negócios. O André Covre fará isso.
André Covre:
Boa tarde a todos. É realmente uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com
vocês. Agradeço, mais uma vez, a Apimec. É um prazer estar aqui para falar sobre a
estratégia dos nossos negócios, os nossos resultados e as perspectivas para 2013.
Em particular porque há um ano, quando estávamos aqui, falamos das nossas
expectativas para o ano de 2012, e praticamente tudo ocorreu ou em linha, ou melhor do
que esperávamos naquele momento. E com a expectativa de uma economia melhor para
o ano de 2013, podemos olhar com otimismo para o ano que vem.
Vamos percorrer um pouco disso, do histórico e das perspectivas, tendo como
background o nosso ambiente operacional e a nossa estratégia.
Primeiro de tudo, começando com a Ipiranga, o mercado de combustíveis tem
apresentado crescimento consistente nos últimos anos, e a estratégia da Ipiranga tem
sido maximizar os benefícios deste crescimento de escala via investimentos na expansão
da sua rede e na expansão da sua infraestrutura logística.
Por que este mercado cresce? O que sustenta esse crescimento? Em grandes linhas, o
mercado tem dois seguimentos: o Ciclo Otto, onde entram gasolina, etanol e gás natural,
que são os combustíveis para veículos leves, e a outra metade do mercado é diesel.
O crescimento do Ciclo Otto é fundamentalmente dependente da evolução da frota de
automóveis do País, e como vocês veem neste slide, a frota tem crescido por volta de 8%
ao ano, e com isso o consumo de combustíveis do Ciclo Otto tem crescido por volta 8%
ao ano.
É importante que, ao nível atual de vendas de automóveis, que é por volta de 3,5 milhões
de carros ao ano, a frota cresce 8%. Nós não precisamos que o volume de carros
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vendidos cresça. Se vender o mesmo volume, 3,5 milhões, por volta disso, que é o que
tem sido vendidos nos últimos dois anos, a frota cresce 8%.
Notem também que, mesmo depois de todo crescimento dos últimos anos, a penetração
de veículos no Brasil ainda é baixa. Em outras palavras, menos de 20% da população
brasileira tem um carro. Isso é significativamente menor que países próximos de nós,
como México e Argentina, que tem uma penetração de 25% a 30%.
Por que a frota cresce? E por que ela vai continuar crescendo? Primeiro, não sei se
vocês acompanharam, mas apesar de todos nós acharmos os carros bastante caros no
Brasil, o preço de automóvel em relação à renda caiu significativamente nos últimos dez
anos. Usando como exemplo o Uno Mille, em 2001 eram necessários 72 salários
mínimos para comprar um Uno Mille. Hoje, são necessários 43 salários mínimos para
comprar um Uno Mille. Portanto, automóveis, na média, se tornaram mais acessíveis à
população.
Segundo, no passado, como eu tenho certeza que vocês sabem, se você queria comprar
um carro, você tinha que pagar na frente. Economizava e comprava, em geral, um carro
usado. Portanto, o volume de carros novos vendidos era bastante deprimido.
Com o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro, redução de taxas e melhor
arcabouço jurídico, nos últimos anos nós passamos a ter um mercado de crédito. O que
era praticamente zero há alguns anos, hoje mais ou menos metade dos carros são
vendidos com financiamento. No 1S12, precisamente 52% dos carros vendidos tiveram
algum tipo de financiamento, e este já é um número um pouco reduzido, em relação ao
ano anterior, por algum grau de restrição de crédito que tivemos neste ano por conta dos
bancos.
Com essas duas coisas, temos determinantes muito sustentáveis de crescimento da frota
e que, portanto, determinam o crescimento do Ciclo Otto.
A outra metade do mercado, que é o diesel, ele basicamente segue o PIB, às vezes um
pouco mais, às vezes um pouco menos, e é muito fácil entender por que. O diesel no
Brasil é usado fundamentalmente para caminhões e estrada de ferro, e os caminhões e
estradas de ferro transportam o PIB. Portanto, o volume de diesel tende a seguir o PIB,
como mostra este gráfico, também no slide.
Neste ambiente operacional, a Ipiranga tem feito investimentos crescentes para capturar
os benefícios da maior escala de operações, Vocês notam no gráfico, do lado direito, que
o nosso volume de investimento tem aumentado de forma consistente nos últimos anos.
Nós estamos fazendo investimento tanto em logística quanto em marketing, na expansão
da rede. Temos, neste momento, 11 bases logísticas em construção ou em expansão,
sendo sete delas na região do CONEN, que a nossa região de principal foco de
crescimento.
A ampliação da rede de distribuição se dá através de duas formas: ou através de
embandeiramento de postos de bandeira branca, ou abertura pura e simples de novos
postos. Ambas aumentam o nosso volume.
Os embandeiramentos, em particular, têm um segundo benefício, que é o fato de
ajudarem a reduzir a informalidade no setor, na medida em que eles reduzem a
participação dos que se utilizam de práticas ilegais para competir, fazendo com que a
evasão fiscal se reduza e, portanto, você tenha um ambiente mais sadio de competição.
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Por conta desses investimentos e das aquisições que fizemos, que o Pedro mencionou, o
número de postos da Ipiranga aumentou de 3.300, quando compramos a Ipiranga, para
6.400 postos neste momento. Desses 3.100 postos que aumentamos na rede, 2.000
vieram da aquisição da Texaco, 110 da aquisição da DNP, e o restante veio através da
expansão orgânica, via embandeiramentos e abertura de novos postos, sendo que
somente nos últimos 21 meses, desde o início do ano passado, adicionamos de forma
líquida 715 postos à nossa rede.
Se as perspectivas de crescimento são boas para o setor como um todo, elas são ainda
mais positivas quando olhamos a nossa região de foco de crescimento, o chamado
Centro-Oeste, Nordeste e Norte, que, por simplificação, nós chamamos de CONEN.
Isso tem três razões. Primeiro, o mercado cresce ainda mais rápido no CONEN. Pegando
o período de 2009 a 2011, o mercado brasileiro de combustíveis cresceu 6%, mas o
mercado no CONEN cresceu muito mais, cresceu 9%, e isso decorre fundamentalmente
de uma base inicial muito menor. A penetração de veículos no CONEN é somente 9%, e
a penetração no Sul e Sudeste é 23%, e a média dá aqueles 17%.
Segundo, nós temos um market share muito menor no CONEN do que no Sul do Brasil,
portanto temos espaço para crescer. Estávamos no ano passado em 12% de market
share no CONEN, já estamos em 13% com os investimentos que estamos fazendo.
E por fim, há uma participação maior dos bandeiras brancas, portanto, espaço maior para
crescimento.
Com esses três elementos, é lógico que o nosso foco de crescimento e investimento seja
na região do CONEN, apesar de investimos bastante no Sul e Sudeste, o mercado que
também cresce, mas, como diferencial, é na região do CONEN.
Outro elemento importante da nossa estratégia é o nosso posicionamento comercial, com
um modelo de diferenciação em serviços, conveniência, e inovação constante. Este
modelo parte do seguinte entendimento: por mais que adoremos os nossos postos de
gasolina, o cidadão médio não vai ao posto de gasolina porque ele gosta. Ninguém
acorda no sábado de manhã e fala “vou passear no posto de gasolina”. Você pode ir ao
shopping, pode ir jogar tênis, pode visitar sua mãe, mas ao posto de gasolina você vai
porque você tem que ir, e em geral é em algum momento em que você está com pressa e
está muito trânsito.
Reconhecendo isso, a estratégia que temos na Ipiranga é de fazer essa sua visita ao
posto de gasolina mais útil, mais conveniente, mais rápida, ou com algum serviço que
você pode acomodar na sua vida. Levar para casa alguma coisa que você precisa, cuidar
do seu carro se você é aficionado por carros, acumular pontos, se você é um desses
caras que adora acumular pontos e trocar por outras coisas, comprar pela Internet, se
você é um internet freak etc.
Tem nesse slide alguns dos exemplos que utilizamos para diferenciação em serviços de
conveniência. Nenhuma dessas coisas é absolutamente relevante por si só, porque, no
final das contas, o ser humano quer coisas diferentes.
Então nós temos que ter no posto coisas que atraiam diferentes pessoas, façam o
consumidor feliz por alguma razão, e essas razões são diferentes. Isto é, em última
instância, um modelo de varejo para o nosso posto. Ele ajuda a atrair tráfico, ajuda a
fazer o consumidor mais feliz, dá receitas adicionais para os nossos revendedores,
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fazendo com que a rentabilidade da cadeia seja melhor, e nós nos beneficiamos disso
também.
Parte da vida de varejo é que você deve lançar coisas novas sempre. Então, estamos
trabalhando para o ano que vem em uma porção de iniciativas, e tenho certeza que
algumas delas vão surpreender vocês muito positivamente.
Com esse contexto, essa estratégia, temos tido um ano de desempenho muito positivo.
Forte crescimento nos volumes ao longo do ano, determinado pelos três elementos que
eu mencionei – crescimento da frota, evolução da economia e a expansão da nossa rede
através de investimentos.
O volume combinado de gasolina, etanol e diesel cresceu 7% no ano, acima do mercado,
que cresceu 5%. Olhando para o EBITDA, e aqui vou me focar no EBITDA sem esse
efeito dos R$60 milhões de PIS/COFINS que tivemos no ano passado, só para ter uma
base comparável, nós crescemos no 3T 25% o EBITDA, 9M12 22%, determinado
fundamentalmente pelo crescimento de volumes e o ganho da alavancagem operacional,
pelo melhor mix, com mais gasolina, já que a gasolina tem uma rentabilidade melhor que
o etanol, que sofre com um grau significativo de evasão fiscal; e por fim, os nossos
resultados também estão influenciados pela evolução no custo do diesel, que aumentou
6% nas refinarias em julho deste ano.
Em relação à evolução do ano, nós estamos muito satisfeitos porque conseguimos atingir
as expectativas que nós tínhamos. Há exatamente um ano, quando estávamos aqui na
Apimec, nossa expectativa era de um forte crescimento de volumes e de um crescimento
de EBITDA ex-não recorrentes da ordem de 20%, que é exatamente onde estamos.
Olhando para frente, as tendências de mercado determinantes do nosso desempenho e
estratégia são as mesmas que tivemos neste ano, portanto é natural esperar que
tenhamos no 4T uma evolução de volumes e de EBITDA muito similar à que nós tivemos
até agora neste ano, de novo, sempre excluindo os itens não recorrentes.
Para 2013, temos a expectativa de um mercado com uma evolução melhor do que a que
tivemos neste ano, uma expectativa de um crescimento da economia um pouco melhor,
afetando, portanto, positivamente os volumes de diesel.
No Ciclo Otto, nós temos boas razões para acreditar que a tendência é a mesma deste
ano, em particular porque o crescimento da frota de 2013 está dado, já que constrói-se a
frota de 2013 durante o ano de 2012. São os carros vendidos deste ano que fazem a
frota crescer ano que vem. Portanto, é um crescimento praticamente dado.
O volume da Ipiranga deve, novamente, crescer mais que o mercado, em decorrência
dos investimentos em expansão da rede e nas infraestruturas logísticas para suportá-lo.
Considerando esse crescimento de volumes, temos visibilidade para uma evolução de
crescimento de EBITDA similar à que tivemos neste ano. Portanto, mais um ano de
crescimento forte de volume e de resultados da ordem de grandeza de 20%.
Passando para Ultragaz. Assim como Ipiranga, Ultragaz é um negócio com
características de varejo, no qual, como o próprio Pedro pontuou, marca forte e escala
são determinantes de sucesso, e nós, na posição de liderança e de inovadores, somos a
Empresa melhor posicionada.
Os negócios de GLP tem dois segmentos: envasado e granel. O envasado é um negócio
de volumes extremamente resilientes; o GLP envasado é usado principalmente para
8
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cocção, portanto é um bem de primeira necessidade. Portanto, a demanda é
profundamente inelástica a variações de preços. Já tivemos, nos últimos dez anos,
aumentos de 50% do preço, tivemos crises econômicas, das quais a mais importante foi
a de 2008, e nesses períodos o volume vendido no mercado ficou praticamente estável.
Nós atuamos através de uma rede exclusiva de distribuidores, são neste momento 4.400
distribuidores. Eles são uma extensão da Companhia, o contato direto com o cliente final,
portanto a qualificação dessa rede é um foco estratégico da Ultragaz, e é uma área onde,
nos últimos anos, nós intensificamos os nossos esforços.
Em termos de marca, a Ultragaz é a marca mais reconhecida no setor, associada à
confiabilidade e segurança, ambos aspectos fundamentais de distribuição de GLP. O
nosso posicionamento atual, de Ultragaz Especialista, reforça exatamente a vasta
experiência da Companhia e o seu vasto conhecimento na distribuição de GLP.
Temos também investido no passado recente em inovação e conveniência, iniciativas
como, por exemplo, recarga de celulares dos pontos de venda eletrônicos que temos, e
pedidos através da Internet ou através de SMS, aumentando a simplicidade,
conveniência e velocidade de entrega dos nossos produtos.
O granel é um mercado completamente diferente. É um mercado fundamentalmente de
business to business. Ele é focado em indústrias, comércios, serviços e condomínios, e,
como tanto, segue a evolução do PIB.
Ultragaz foi a pioneira na implementação do granel de pequeno porte e granel de médio
porte no Brasil, em 1995, que chamamos de UltraSystem, e até hoje é líder destacada no
setor.
A nossa estratégia é baseada em dois pilares: primeiro, ganhos de escala através de
nichos de mercado, e, quando possível, aquisições. No ano passado tivemos a chance
de adquirir o negócio de GLP da Repsol aqui no Brasil, que atuava exclusivamente na
área de granel.
O segundo pilar é tratar o GLP como uma solução energética. Exemplos disso, nós
temos hoje aplicações que são, por exemplo, a utilização de GLP para secagem de
grãos. Temos GLP sendo utilizado em usinas de asfalto em substituição ao óleo BPF.
Temos o GLP sendo utilizado em um sistema inovador, para controle de ervas daninhas.
Em vez de o agricultor ter que tirar as ervas daninhas da sua plantação, como se fosse
um ‘trenzinho’, com queimadores para baixo, que queimam as ervas daninhas nos
lugares que são necessários, deixando o restante da plantação a salvo. Isso reduz o uso
de defensivos e acelera o controle da plantação.
Essas iniciativas em nicho de mercado têm, junto com aquisições, em particular a da
Repsol no ano passado, permitido que o nosso volume de granel cresça mais rápido que
o PIB. Vocês veem que nos 9M12 o nosso volume de granel teve um bom crescimento,
no 3T12 também.
O volume do envasado, particularmente nesse trimestre teve uma pequena queda,
fundamentalmente pelo menor número de dias úteis no trimestre. Cada dia útil é
aproximadamente 1,5% de evolução; portanto, exceto por esse aspecto temporário, o
envasado segue em um crescimento modesto em geral.
Em termos de EBITDA, apresentamos uma queda de 10%, mas eu ressalto que isso, na
verdade, evidencia, uma recuperação nos nossos resultados, evidenciando a
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implementação de um plano de recuperação de resultados. As indicações são a queda
de 10% nesse trimestre, que é uma queda menor do que a redução que nós tivemos
entre 2Ts, e se olharmos sequencialmente, tivemos um crescimento de 14% entre o 2T e
o 3T.
Isso decorre de iniciativas comerciais e iniciativas de gestão de custos e despesas. Na
área comercial, nosso esforço é de adequar o patamar de faturamento da Companhia ao
novo patamar de custos, decorrente da inflação significativa que tivemos principalmente
no ano de 2011 e que, portanto, estamos carregados para o ano de 2012.
Mas igualmente, na parte de custos nós temos uma série de iniciativas em andamento,
das quais eu destaco mudanças no regime de contratação dos fretes e uma maior
automação nas nossas bases de engarrafamento, por exemplo, instalando carrosséis
eletrônicos, um número maior de balanças, com isso podendo reduzir o número de turnos
nas bases. Todas essas iniciativas têm prazos de implementação; elas são graduais, e
estamos começando a colher os benefícios desses resultados.
No acumulado do ano, a evolução de volumes está em linha com o que nós tínhamos de
expectativa há um ano. Porém, ainda estamos trabalhando na recuperação de
resultados.
Para o próximo trimestre, o 4T, nossa expectativa é de mais um trimestre de evolução
positiva nos volumes, similar ao que tivemos nos 9M12, e o EBITDA mostrando mais um
trimestre de recuperação de resultados, o que também é a nossa expectativa para o ano
que vem. Em outras palavras, temos expectativa de uma continuidade na recuperação
dos nossos resultados, em decorrência das iniciativas comerciais e das iniciativas para
redução de despesas.
Oxiteno é um negócio químico muito único. Ela combina um foco em especialidades com
a posição de única produtora local de óxido de eteno, e a única produtora de alcoóis
graxos na América Latina.
A combinação desses dois elementos permite que a Oxiteno seja um negócio químico
muito menos exposto aos ciclos petroquímicos, portanto, com uma estabilidade e
previsibilidade de resultados muito maior.
Isso em parte decorre também de que, como maior produtor de especialidades químicas
na América Latina, nós temos uma cobertura muito grande de mercado e aplicações,
fazendo com que tenhamos uma flexibilidade na composição de vendas, seguindo a
tendência de cada um dos segmentos e, com isso, atenuando os movimentos mais
típicos do ciclo petroquímico.
Isso é possível porque nós temos um profundo conhecimento dos derivados de óxido de
eteno e de alcoóis graxos, fazendo com que o nosso conhecimento possa ser aplicado
nos mais variados setores da economia e, com isso, produzindo um portfólio que se
compensa e faz com que tenhamos crescimento no mercado interno de pelo menos 2x
PIB. Em outras palavras, como o Pedro mencionou, a Oxiteno é um negócio alavancado
no crescimento do PIB.
Um dos focos do nosso investimento no passado recente tem sido matérias-primas
renováveis, e a participação de matérias primas renováveis passou de 9% do total em
2006 para 24% em 2011.
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Essa combinação de vantagens competitivas realmente tem possibilitado um
posicionamento em segmentos de forte crescimento. Estão aí as figuras de alguns deles,
e que nos permitem ter um crescimento significativo.
Esse posicionamento de mercado e essa expectativa de crescimento de volumes nos
levaram, há alguns anos, a um importante ciclo de investimentos em expansão de
capacidade, que se encerrou no final do ano passado.
Esse ciclo de investimentos foi focado na expansão das capacidades de produção de
especialidades químicas. Vocês podem ver no gráfico superior direito que a participação
das especialidades no nosso volume cresceu de 74% em 2006 para 93% em 2010. Este
ano, como vocês devem notar também no gráfico, essa participação caiu, e isto é
esperado.
É esperado porque, sempre que terminamos as nossas expansões, nós rodamos as
nossas fábricas o mais rápido possível, no seu limite físico, procuramos vender tudo que
podemos aqui no Brasil, onde temos uma posição diferenciada, e o restante nós
exportamos, ou fazemos commodities, que são mercados elásticos e que, portanto,
conseguem absorver um crescimento significativo da nossa produção.
Ao longo do tempo, à medida que o mercado brasileiro cresce 2x PIB, esse volume é
redirecionado para as especialidades químicas no Brasil, gerando, portanto, um segundo
benefício de rentabilidade das expansões, que é a melhoria de margem. Primeiro vem o
benefício de escala em volumes, e depois um segundo benefício, que é a melhoria de
mix.
Neste momento, neste ano estamos no primeiro benefício. Estamos tendo crescimento
de volumes significativo, que advém de expansões em plantas existentes, principalmente
em produtos existentes, portanto adicionaram pouco custo fixo e contribuíram para
aumentar nossas margens, margem EBITDA medida em USD. Isso foi particularmente
destacado no 3T, crescemos o volume mais uma vez em 20%, no acumulado do ano é
20%, e tivemos já um início muito positivo do crescimento nas especialidades no
mercado interno, crescendo 8% em praticamente todos os segmentos, o que tende a ser
um bom indicador de que a economia realmente está se recuperando.
O EBITDA no trimestre teve um crescimento significativo. Se expurgarmos dois efeitos
extraordinários negativos que tivemos no ano passado, ainda assim é um crescimento
grande, de 88%, e isso veio do maior volume vendido e do Real mais desvalorizado.
Só para destacar o crescimento muito significativo, 312% de EBITDA, e se excluirmos
esses efeitos, são 88% de crescimento devido a volume e câmbio.
Nos 9M, também um desempenho muito bom. No ano passado, estivemos aqui na
Apimec e nossa expectativa era de margem EBITDA da ordem de US$230, em outras
palavras, da ordem que tínhamos naquele momento, e estamos com uma margem um
pouco maior. Vários efeitos se combinaram nessa evolução, mas individualmente, o
principal é o câmbio um pouco mais desvalorizado.
Olhando para frente, em termos de volumes, devemos passar a apresentar um
crescimento um pouco menor de volumes, mais próximo de 10% do que os 20% que nós
tivemos até agora em 2012, pois a partir do 4T11 nós já tínhamos volumes das
expansões de capacidade.
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O EBITDA para 2013, com esse volume continuadamente crescente e o atual cenário de
câmbio, atingimos em 2012 um novo patamar de margens, da ordem de US$240,
US$250 por tonelada, margem EBITDA, e temos, portanto, a expectativa de que este
patamar de margens em USD se repita em 2013, em decorrência da continuidade do
crescimento de volume e do ambiente atual de câmbio.
Eu só queria lembrá-los, e eu sempre faço essa ressalva porque ela é muito importante,
que os resultados da Oxiteno estão sujeitos a efeitos de curto prazo, particularmente em
função de variações do câmbio e no preço de matéria-prima.
Aliás, este deve ser um efeito no 4T. Nós temos a expectativa de margens EBITDA um
pouco menores do que essa que tivemos até os 9M12, exatamente por um aumento no
custo do eteno, que já ocorreu em outubro, e também pelas despesas que estamos tendo
relacionadas à implantação do nosso negócio nos Estados Unidos e as despesas da
aquisição que fizemos no Uruguai.
Finalizando, com a Ultracargo, ela é líder no seu setor, com diferenciais destacados e um
grande potencial de crescimento. Os seus diferenciais, do ponto de vista operacional, são
três.
O primeiro, segurança. Segurança é essencial para operar produtos inflamáveis,
potencialmente perigosos ou que requerem cuidados especiais na manipulação.
Segundo, confiabilidade. Os nossos clientes nos entregam volumes muito grandes de
produtos muito valiosos, que eles vão entregar para seus clientes ou vão usar no seu
processo produtivo. É, portanto, fundamental que eles tenham a confiança de que o que
nós vamos entregar de volta para eles, ou para o cliente deles, é exatamente o que eles
nos entregaram, sem contaminação, sem nenhuma alteração.
Por fim, flexibilidade. Nada mais é do que movimentar o produto quando o cliente precisa
que ele seja movimentado. Isso também é muito fundamental. Se pensarmos em logística
como um sistema, a armazenagem é resistência no sistema. Portanto, quanto menos
resistência no sistema, mais eficiente ele é, mais barato ele é. E portanto, se formos
ágeis e flexíveis com os nossos clientes, nós teremos serviços melhores e clientes mais
satisfeitos, e esse é posicionamento fundamental da Ultracargo.
O mercado de armazenagem cresce mais rápido que o PIB; nos últimos anos cresceu 2x
PIB, e a Ultracargo aproveitou esse crescimento, seja para expansões, seja em
aquisições, como o Pedro mencionou, para realizar um grande crescimento, da ordem de
30% ao ano no seu EBITDA.
Ela tem uma posição destacada para continuar capturando os benefícios desse
crescimento do mercado. Ela está presente nos principais portos brasileiros, com
localização estratégica privilegiada.
Temos a oportunidade de fazer expansões nos terminais existentes. Acabamos de
terminar uma expansão de 15% na capacidade total, e em 2013 pensaremos nas
expansões adicionais. Temos espaços nos nossos terminais para expandir; poderíamos
hoje expandir ainda mais 40% nos terminais existentes.
E temos a possibilidade de entrar em portos novos, a exemplo do que fizemos neste ano
com a compra do TEMMAR e entrada no porto de Itaqui.
Esse crescimento de volume se mostrou presente no ano também, com várias das
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expansões entrando em operação durante o ano, e também com a aquisição do
TEMMAR, que se concluiu durante o 3T12. Esse aumento de volume permitiu um
crescimento significativo de EBITDA, tanto no 3T quanto no acumulado do ano; aliás, um
crescimento maior que do que tínhamos de expectativa, exatamente pela aquisição do
TEMMAR durante o 3T12.
Olhando agora para o 4T e para o ano que vem, é razoável esperar um crescimento
significativo em ambos os períodos. Para o 4T, nossa expectativa é de uma extrapolação
do ano, um crescimento de EBITDA similar ao que tivemos no ano; para o ano que vem,
a nossa expectativa é de um crescimento maior, já que teremos um ano inteiro de
expansões operando e um ano inteiro do terminal adquirido lá em Itaqui. Portanto, uma
aceleração do crescimento na Ultracargo.
Em resumo, acho que temos boas perspectivas operacionais para o trimestre e para o
ano que vem, com crescimentos de volumes advindos de investimentos já feitos e alguns
investimentos em andamento. Com a expectativa de uma economia melhor, nós
podemos realmente olhar para 2013 com otimismo. Apesar do ‘13’, acho que tem toda a
chance de ser um ano de sorte para nós, mais uma vez.
Eu vou passar agora para o Pedro finalizar e falar um pouco das perspectivas mais
amplas e de longo prazo do Ultra.
Pedro Wongtschowski:
Olhando um pouco mais para frente, eu acredito que o que nós plantamos nos últimos
anos nos assegura a continuidade, nós temos as bases que nos permitem continuar
crescendo nos próximos anos.
Temos um conjunto de negócios sólido, muito bem plantado, todos eles com excelente
potencial de crescimento. Nos negócios de combustíveis, como indicado pelo André,
nossa participação de mercado no Brasil é desigual. Nós temos uma participação de 26%
no Sul e Sudeste do País e de 12% no Centro-Oeste, no Norte e Nordeste, e obviamente
não estamos satisfeitos com a nossa participação de mercado nestas regiões.
Temos crescido o nosso negócio de conveniência entre 13% e 14% ao ano. Nós
entendemos o negócio de combustíveis como um negócio de varejo, e queremos
aumentar o volume e o número de serviços que prestamos ao nosso consumidor.
Na Ultragaz, eu acredito que pela primeira vez no Brasil há perspectiva nos próximos
anos do aumento significativo de oferta de GLP. O GLP no Brasil virá de novas refinarias,
e a Petrobras tem diversas em construção e em projeto. O GLP é sempre um subproduto
também da produção de gás natural; todo gás natural tem um componente de propano e
butano que compõe o GLP, e o Brasil vai aumentar muito a sua produção de gás natural.
Provavelmente, o gás natural destinado em sua maioria para geração de energia elétrica,
mas sempre vai sobrar GLP, que é extraído antes da queima em termoelétricas. E creio
que estamos, na Ultragaz, preparados mais do que ninguém para nos aproveitarmos nos
próximos anos do aumento da oferta de GLP para atender uma série de outros
mercados, que inclusive hoje não utilizam o GLP.
Na química, a Oxiteno tem crescido rapidamente a sua posição no exterior, com cautela,
mas com firmeza; temos crescido a nossa posição e finalmente chegamos ao mercado
americano. Estamos, a partir deste ano, fazendo um significativo investimento no
crescimento do nosso negócio nos Estados Unidos.
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A Ultracargo, infraestrutura é um assunto sabidamente mal resolvido no Brasil, e a
armazenagem de líquidos não é diferente. Veja-se, por exemplo, as dificuldades
logísticas que o aumento do mercado de consumo de combustíveis está trazendo hoje
para a Petrobras.
Existem muitas oportunidades de crescimento no mercado de armazenagem de líquidos
no Brasil, e a Ultracargo é, de longe, a maior empresa do setor, com cerca de 1/3 do
mercado nacional e vai, tenho certeza, explorar todas as oportunidades de crescimento
rentáveis que se apresentem.
Temos uma estrutura financeira sólida, que nos permite fazer investimentos adicionais, e
eventualmente aquisições adicionais. Temos uma tradição de que todas as nossas
aquisições geraram valor, todas elas suplantaram significativamente os business plans
que nortearam a negociação final e a fixação do valor. Temos tido habilidade de
rapidamente incorporar e integrar os negócios novos aos nossos negócios existentes.
E finalmente, a nossa estrutura de governança, nosso sistema de gestão está bem
estabelecido, está bem testado e será, mais uma vez, a base que vai nos permitir
continuar crescendo nos anos futuros.
Muito obrigado. Acho que agora vamos às perguntas.
Apimec:
Obrigado, Pedro e André. Antes de dar início à sessão de debates, eu vou fazer duas
grandes coisas aqui. A primeira delas é pedir licença à Ultrapar para fazer alguns avisos
da Associação. A Apimec está em época de eleição, e eu solicito a todos que, por favor,
votem para uma Apimec melhor. Eu não sou candidato. Estou requisitando a todos que
votem, para que tenhamos uma Apimec mais atuante e com credibilidade.
Outra coisa é que essa reunião Ultrapar dá direito a meio crédito para quem participa do
programa de Educação Continuada da Apimec, e é certificado pela Apimec.
Também, temos uma quantidade muito grande de reuniões; hoje, por exemplo, temos
quatro reuniões. Solicito a todos que consultem o site da Apimec, www.apimecsp.com.br.
E temos o seminário dia 06 de dezembro, junto com a Bovespa, BM&FBOVESPA e
Apimec-SP, o seminário ‘Perspectivas para o Setor de Educação’.
E a segunda, e mais importante colocação que eu queria fazer, é que com grande
satisfação eu entrego ao Pedro o Prêmio e o Selo de Assiduidade Apimec de cinco anos
de reuniões consecutivas, porque a Ultrapar se utiliza da Apimec dentro do seu programa
de transparência, no seu relacionamento com investidores, analistas e público em geral.
Eu entrego às mãos do Pedro o Selo de Assiduidade e o Prêmio.
André Covre:
Eu queria aproveitar para destacar que nós prestigiamos a Apimec não só há cinco anos,
mas há muito mais tempo e com muito gosto. Desde o IPO nós fazemos Apimec, mas
houve um ano que, por condições particulares, acabamos não fazendo.
Nós somos fãs da Associação há muito tempo, desde a abertura de capital. A Apimec
está de parabéns pelo trabalho que faz no mercado de capitais.
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Apimec:
Para nós é um grande prazer, e a Ultrapar também faz parte do ISE, o Índice de
Sustentabilidade Empresarial. Obrigado.
Vamos, então, à sessão de debates. Entrará agora o aviso do webcast para que todos
participem.
Paula, Itaú BBA:
Boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas, a primeira delas é falar um pouco de
Ipiranga. O Pedro até comentou sobre as questões logísticas que estão afetando as
operações da Petrobras, por conta de um aumento não só da demanda por derivados,
mas de um número maior de importações. Isso, de alguma maneira, já afetou o ciclo de
investimentos da Ipiranga? E como que você entende que isso pode afetar as operações,
os investimentos e os custos? Como devemos olhar para as operações da Ipiranga daqui
para frente? Claramente, a Petrobras está dizendo que convidará as distribuidoras a
dividirem com ela esse aumento de investimentos em infraestrutura. Se vocês pudessem
comentar um pouco conosco sobre o CAPEX e OPEX nesse sentido.
E a segunda pergunta é se vocês poderiam falar um pouco sobre como devemos
entender o crescimento da Oxiteno daqui para frente, fora do Brasil, tanto do ponto de
vista de geografia quanto do ponto de vista de magnitude das expansões. Devemos olhar
agora para um crescimento orgânico nos Estados Unidos a partir do investimento que já
foi feito, ou ainda existe ideia ou desejo de fazer mais aquisições? Como deve crescer a
Oxiteno daqui para frente?
Pedro Wongtschowski:
Começando pela questão da Ipiranga, de fato, o aumento de consumo de combustíveis
no Brasil, e como a Petrobras está operando as suas refinarias muito perto do limite,
grande parte desse aumento do consumo mais recente foi atendida por importações de
derivados. Esses dois efeitos acabaram por gerar certo estresse no sistema logístico
nacional. As distribuidoras em conjunto, estão articuladas com a Petrobras no sentido de
amenizar e equacionar a solução para esses problemas.
Em primeiro lugar, existem em todas as distribuidoras, investimentos sendo feitos já há
alguns anos na melhoria da infraestrutura. A própria Ipiranga tem 11 bases no momento
em diversos estágios de construção, e isso é decorrência do aumento do volume de
operações. Eu diria que é proporcional ao aumento do volume de operações, a
necessidade que você tem de volumes maiores de armazenagem.
Então, eu acredito que vá existir aqui ou acolá um estresse passageiro, como existiu nos
últimos meses em alguns lugares do Brasil, mas a ação articulada e conjunta da
Petrobras com as distribuidoras representadas pelo Sindicom, acho que tem conseguido
contornar os problemas e, ao longo dos próximos meses, à medida que essas novas
bases entrem em operação, eu acredito que a tendência é de isso se estabilizar.
Se o André depois quiser complementar, mas deixe-me falar um pouco de Oxiteno, na
sequência. Com relação à Oxiteno, o mercado brasileiro tem crescido a taxas
consideráveis. Tipicamente, a indústria química no Brasil cresce a mais de 2x o PIB.
Então, a expectativa de crescimento do PIB na faixa de 3,5% a 4%, ou de 3% a 4%,
implica quase automaticamente no aumento da demanda, só por isso, entre 6% e 8% ao
ano.
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E a Oxiteno, tendo em vista o seu elevado market share e a sua posição de dominância
nos mercados em que atua no Brasil, vai atender este mercado, e parte dos
investimentos feitos nos últimos anos se destina a isso.
Crescimento além desses volumes se dará principalmente pela maior presença da
Oxiteno fora do Brasil, e que está se dando de maneira cuidadosa. Como eu mencionei,
nós temos primeiro estabelecido o escritório comercial, conhecido e em parte
conquistado o mercado local, ou partes do mercado local, e na sequência atendido isso
com produção doméstica do mercado atendido.
Os Estados Unidos são um mercado gigantesco, é o maior mercado de tensoativos do
mundo, e a nossa presença no Texas, o centro da indústria petroquímica americana, o
lugar de custo de produção mais baixo; estamos perto de todas as matérias-primas,
temos uma excelente infraestrutura para importação e exportação de insumos, ou de
produtos, e temos expectativa de que, ao longo dos próximos anos, vamos crescer
bastante no mercado americano.
André Covre:
Acho que a única coisa a adicionar é na Ipiranga, que a Paula perguntou também sobre
custos. Esse desenvolvimento de crescimento de volumes, portanto maior estresse no
sistema logístico, é uma coisa que vem acontecendo há muitos trimestres. Eles estão em
uma evolução paulatina do mercado.
Isso ficou particularmente forte na gasolina, pela menor competitividade do etanol, então
o consumo de gasolina cresceu significativamente nos últimos anos, particularmente nos
últimos dois anos, fazendo com que o estresse do sistema crescesse.
Como já está ocorrendo há algum tempo, os custos relacionados a isso, que são
fundamentalmente custos maiores de frete, estão dentro dos resultados das Companhias,
inclusive da Ipiranga. Na medida em que essas vão acontecendo, eles vão entrando nos
resultados da Companhia e o resultado já é o que é.
Os investimentos, nós nos antecipamos já desde 2010 com investimentos na
infraestrutura logística, com a visão de que faríamos isso para incorporar os volumes
adicionais ao longo do tempo.
Pedro Wongtschowski:
Quase pré-condição para o crescimento.
André Covre:
Quase pré-condição para o crescimento, exatamente. Eles já estão em andamento, só
para reforçar a mensagem do Pedro.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas, uma em cima da apresentação mesmo. Estava
brincando aqui com o André, que está sentado ao meu lado, que acho que eu nunca vi
uma indicação de expectativa para o futuro tão vaga quanto você deu da Ultragaz este
ano. Eu queria saber se tem alguma forma de vocês já quantificarem para nós um pouco
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do que vocês enxergam de potenciais ganhos dessas iniciativas que estão planejando
para 2013 na Ultragaz, ou não? Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta, eu também fiquei com a impressão que vocês estão um pouco mais
animados com 2013 do que eu lembro nos últimos meses. Nos últimos meses, tinha
ficado um pouco a impressão conosco de uma posição talvez um pouco mais
conservadora nos gastos, para diminuir alavancagem. Eu queria ouvir de vocês como
está a cabeça para alavancagem mesmo, se com essa expectativa de 2013 mais forte
nós podemos ver um grupo Ultra um pouco mais agressivo nas aquisições ainda em
2013 mesmo.
André Covre:
Quantificação dos ganhos da Ultragaz, parte deles é mais fácil de quantificar. Você vai
fazer a automação de uma base, sabe quanto você vai investir, quantos turnos você vai
reduzir, você tem uma conta para fazer. Mas tem coisas que são um pouco mais
complexas.
Acho que a melhor forma que eu posso colocar, Gattass, é que a expectativa é que
retornemos ao longo do ano que vem a ter crescimento de EBITDA. No último trimestre
teve uma queda de 10%.
Pedro Wongtschowski:
Em termos de investimento, a nossa expectativa para 2013, sempre ex-aquisições, é de
investimentos da mesma ordem de grandeza do que investimos em 2012, com uma
geração de caixa mais forte, porque temos uma expectativa de resultados maiores em
2013 do que em 2012, na mesma linha do que tem acontecido nos últimos 25 trimestres.
Em termos de alavancagem da Companhia, estamos operando hoje em um nível próximo
de 1,5x EBITDA, e isso tem sido um pouco o desejo do Conselho de Administração da
Companhia, de trabalhar no entorno deste número.
Nós temos, de fato, uma posição de caixa muito forte, e pretendemos continuar a manter
uma posição de caixa forte, primeiro pelo reduzido custo de carregamento nas condições
brasileira que esse caixa adicional tem; e segundo, porque alguns dos negócios têm, às
vezes, variações significativas de capital de giro, e estamos sempre preparados para
isso. Aumentos de custo, por exemplo, de matérias-primas, ou de insumos, aumento do
preço de vendas nossos produtos, podem gerar situações de aumento eventualmente
transitório, mas aumentos de capital de giro, então temos sempre que estar preparados
para isso.
E finalmente, aquisições têm sido um sistema de vida para nós nos últimos anos,
especialmente nos últimos cinco ou seis anos. Estamos sempre atentos a oportunidades
de aquisições, e sempre preparados financeiramente para fazê-las com rapidez.
Bruno, Bradesco BBI:
Eu tenho duas perguntas relacionadas à Ipiranga. A primeira delas, André, você
mencionou a expectativa de crescimento em volumes para Ciclo Otto, e eu queria
entender a sua cabeça a respeito de breakdown de mix, especialmente entre gasolina e
etanol, principalmente por conta da melhora de safra no ano que vem.
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E a segunda pergunta, com a compra da marca am/pm, esses royalties que vocês
pagavam para a BP podem ter algum impacto significativo em EBITDA, em Reais/m³?
André Covre:
Na ordem de grandeza, se continuássemos até o final do ano, pagaríamos algo como
R$5 milhões de royalties. Então, apesar de ser uma transação em que estamos deixando
de pagar o valor presente dos royalties em troca de US$19 milhões, não tem um impacto
muito grande no EBITDA em si em um ano.
Com relação ao breakdown do Ciclo Otto ano que vem, o Ciclo Otto deve crescer 8%,
mas quanto disso será gasolina e etanol é função fundamentalmente da relação de
preço. Hoje, a relação de preço etanol/gasolina aqui no estado de São Paulo está em
67%, e com isso a participação do etanol dentro do Ciclo Otto não mudou do ano
passado para cá; aliás, ela até caiu um pouco.
A resposta para sua pergunta é: depende de quão grande e forte for a safra. Se a safra
realmente crescer, você terá uma paridade com uma mudança significativa, e tipicamente
o que vemos é que o consumidor se mexe para mudar da gasolina para o etanol por volta
de 55% a 60%, no mínimo. Precisa ser uma safra que tenha este efeito, então
poderemos ver uma migração de gasolina para etanol.
Pedro Wongtschowski:
Adicionando apenas que há expectativa no mercado do aumento da proporção do etanol
na mistura de gasolina, passando de 20% para 25%. Se isto se confirmar, só isso já
absorve um pedaço deste aumento de produção de álcool.
Luiz Pinho, UBS:
Boa tarde a todos. Na verdade, é só um follow-up na pergunta do Bruno. Eu queria
entender um pouco a perspectiva de crescimento de volume do diesel, tanto para o 4T
quanto para o ano que vem. Obrigado.
André Covre:
O diesel, em um período longo, tem seguido o PIB. Então, para o ano de 2013 a nossa
expectativa é que o diesel cresça com o PIB; às vezes ele cresce um pouco mais, é uma
questão de você escolher qual é a sua visão de PIB para o ano que vem, Luiz.
Para o 4T, eu diria que a expectativa é similar à que tivemos até agora no ano, o mesmo
tipo de crescimento dos 9M aplicado para o 4T. Nós tivemos uma evolução de diesel
trimestral errática, tivemos trimestres de muito crescimento, o 1T, crescimento pequeno
no 3T, provavelmente em função do deslocamento de safra entre um ano e outro.
Acredito que somar os 9M é uma boa indicação do que será para o 4T.
Luiz Pinho:
OK. Obrigado.
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Apimec:
Se não houver mais perguntas, eu vou passar a palavra para o Pedro para fazer as
considerações finais, agradecendo a todos.
Pedro Wongtschowski:
Eu queria mais uma vez dizer da satisfação da Ultrapar de prestar informações aos seus
acionistas e para os analistas de mercado; dizer da satisfação de estarmos aqui mais
uma vez sob a égide da Apimec, agradecer o patrocínio e a organização dessa reunião
pela Apimec, e agradecer a presença e o interesse dos senhores. Muito obrigado.
André Covre:
Boa tarde.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência e reunião Apimec da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas.
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