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18 de agosto de 2008
Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Ultrapar. O
evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no site www.ultra.com.br, onde a apresentação também está
disponível para download.
Hoje conosco está presente o Sr. André Covre, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Ultrapar, junto com executivos da Companhia.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Após a
apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções
adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no
website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O
replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que
condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais
podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e podem conduzir a resultados que
diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Covre, que dará início à
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para conversar sobre a
compra da Texaco do Brasil.
Eu estou aqui acompanhado, para ajudar a responder as perguntas de vocês no final da
apresentação, pelas pessoas que participaram desta transação: primeiro, o José Manuel,
que é o Diretor de Administração e Controle da Ipiranga; Francesco e Fabiana que são
da nossa equipe interna de M&A; o Roberto Kutschat, que é Diretor de Controladoria e do
Corporativo Legal; o Marcello De Simoni, que muitos de vocês conhecem de reuniões de
RI, que é o nosso Diretor de Tesouraria, de Informática e também é responsável por
comunicações externas. Estou também acompanhado de velhos conhecidos de vocês, o
Julio, que é responsável pelo planejamento e RI do Grupo; a Maristela que é Gerente de
RI, e também a Cynthia, que é uma Diretora da Ultragaz, mas emigrada da área de RI e
que nos ajuda constantemente nas nossas divulgações.
Muito bem. Com esta introdução e com esta equipe, vamos à apresentação.
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A nossa agenda hoje começa com o pano de fundo que baseou a nossa decisão de
investimento. Em outras palavras, o contexto e o racional da transação inseridos na
estratégia da Ultrapar.
Na seqüência temos um resumo dos principais termos da transação, uma descrição do
negócio que estamos adquirindo e os benefícios que esperamos obter com essa
aquisição.
No final, tocamos brevemente nas nossas experiências anteriores em aquisições, e
também vamos finalizar com algumas conclusões.
Iniciando pelo racional da transação, no slide número cinco, eu queria relembrar um
pouco para vocês a nossa estratégia de crescimento, para ilustrar como essa aquisição
se insere dentro dessa estratégia.
No setor de distribuição de combustíveis, no qual nós já atuávamos através da Ultragaz,
nós participamos do processo de consolidação do setor com a aquisição da Shell Gás em
2003, e mais recentemente, em 2007, estendemos a nossa atuação para outros
combustíveis através da aquisição da Ipiranga.
Essa aquisição da Ipiranga, vocês devem se lembrar, se baseou em duas visões.
Primeiro, que seu mercado tinha perspectivas muito positivas, com crescimento de
volumes e formalização das atividades levando a um ambiente operacional mais
saudável. Passados 15 meses, essa visão tem se confirmado.
A segunda visão era de que a Ipiranga representava um ativo único no mercado, bem
gerida no seu dia-a-dia, mas impactada por uma estrutura societária e de gestão muito
complexa, que não permitia alinhamento de interesses, não permitia uma maior eficiência
operacional, e mais importante, também não permitia uma maior capacidade de
investimentos; elementos todos esses particularmente importantes em um mercado com
ritmo maior de crescimento, como já era a nossa visão naquele momento da compra.
Aqui também, passados 15 meses, a estrutura societária e de gestão foi simplificada, os
interesses foram realinhados e os benefícios são evidentes nos resultados e na maior
capacidade de investimentos, com a própria aquisição da Texaco sendo um forte
exemplo disso. Aliás, aquisição essa que seria improvável, impensável para a Ipiranga
algum tempo atrás.
No Oxiteno, onde somos os únicos produtores de oxido de eteno no Brasil, temos em
andamento a expansão de 70% da capacidade de produção de especialidades químicas,
em resposta ao crescimento dos mercados servidos, principalmente cosméticos e
detergentes, com as mulheres brasileiras querendo ficar cada vez mais bonitas;
agroquímicos, com o boom de commodities; e tintas e vernizes, com o boom em real
estate e em venda de automóveis.
Em adição ao maior volume vendido e conseqüente EBITDA, essas expansões trazem
dois benefícios importantes. Primeiro, elas vão nos possibilitar obter uma composição de
produtos ainda melhor, já que as expansões são todas em especialidades. Segundo,
todas essas expansões são em sites existentes e produtos conhecidos. Portanto
adicionam muito pouco custo fixo fazendo com que a margem de contribuição adicional
seja praticamente EBITDA adicional.
Além disso, na Oxiteno, temos também implementado a nossa expansão internacional,
que começou discretamente no México e tem se mostrado um grande sucesso, conforme
eu mostrei para vocês no conference call de resultados do 2T, há cerca de dez dias.
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Por fim, na Ultracargo, que é a nossa empresa de serviços de logística integrada para
granéis que requerem manuseio especial, o nosso plano de crescimento continua em
execução. Demos um passo importante recentemente, com o anúncio da aquisição da
União Terminais, transformando a Ultracargo na maior empresa de granéis líquidos da
América do Sul.
Em resumo, apesar do ator principal deste conference call ser a aquisição da Texaco,
nós temos ações de crescimento e criação de valor em andamento em cada uma das
nossas unidades de negócios.
Passando para o slide número seis, a aquisição da Texaco, por sua vez, teve três
motivações. Primeiro, aquela nossa visão sobre a evolução positiva do mercado de
combustíveis, derivado do aumento de frota, da melhoria da economia, da formalização
do setor e de uma série de outras oportunidades de crescimento, incluindo a
consolidação do setor.
Em pouco mais de um ano após a aquisição da Ipiranga, nós estamos cumprindo mais
um passo dentro do nosso plano de crescimento com esta aquisição da Texaco. A
segunda motivação é que a combinação da Ipiranga com a Texaco possibilitará um
melhor posicionamento da Companhia para capturar esse crescimento esperado pelo
setor, através da maior competitividade obtida com a ampliação da escala operacional,
empresarial e financeira.
Uma outra motivação muito importante nessa aquisição é a expansão geográfica para o
Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil, que nós, por simplicidade, chamamos de
CONEN, uma síntese de Centro-Oeste, Nordeste e Norte.
Isto vai fazer com que a Ipiranga passe a ter abrangência nacional, e isto é muito
importante por dois fatores. Primeiro, porque o crescimento recente do mercado nessas
regiões tem sido superior á média nacional, assim como a perspectiva de crescimento
futuro é maior do que a média nacional. O segundo elemento importante são os
benefícios advindos de oportunidades comerciais decorrentes dessa cobertura nacional,
já que certos clientes demandam uma cobertura nacional para serem atendidos; e agora,
com a nossa abrangência nacional, isso fica mais simples e facilitado.
Com tudo isso, a combinação da Ipiranga com a Texaco vai resultar em um negócio de
distribuição nacional com mais de 5.000 postos e uma participação de mercado de 23%.
Para ilustrar um pouco o crescimento do mercado de distribuição de combustíveis, no
slide sete nós fazemos um paralelo do crescimento nas vendas de veículos com o
crescimento nas vendas de combustíveis no Brasil. Vocês podem observar no gráfico, no
canto superior esquerdo, nós apresentamos a evolução do número de veículos leves
licenciados no Brasil, que no 1T08 cresceu 29% em relação ao 1T07. Notem que
estamos falando de um crescimento de 29% sobre uma base que já havia expandido
28% sobre o ano anterior.
Isso, como eu mencionei antes, resulta da maior disponibilidade de crédito, que em maio
desse ano atingiu 37% do PIB em comparação a 28% em dezembro de 2006, e também
da melhora da renda da população. Em outras palavras, uma combinação de melhoria de
renda e maior disponibilidade de crédito.
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O reflexo desse crescimento do setor automotivo foi um aumento de 13% nas vendas de
combustíveis no 1S08 em comparação ao 1S07, e aqui eu estou falando do volume de
gasolina, etanol e GNV conjuntamente.
Cabe destacar, assim como nos trimestres anteriores, que as vendas de etanol
apresentaram crescimento de mais de 50% em função dos sucessivos recordes de
vendas de veículos bicombustíveis e também do processo de formalização das vendas
de etanol, que fazem com que o mercado formal cresça mais rápido do que o mercado
como um todo.
Mesmo com todo este crescimento já apresentado no setor automobilístico, ainda existe
espaço para crescer, principalmente considerando a relação média de habitantes por
veículo no Brasil, que é aproximadamente oito, ainda elevada se comparada com países
como México e Argentina que apresentam uma relação de 4,7 e 5,2 habitantes por
veículo, respectivamente. Aliás, evidência disso são os constantes anúncios em
investimentos para ampliação da capacidade de produção por parte das montadoras.
Com relação à venda de diesel os determinantes são um pouco diferentes, são mais
relacionados à venda de veículos pesados, aqui significando caminhões, ônibus, tratores
e máquinas agrícolas. Além disso, as vendas de Diesel são positivamente
correlacionadas com a atividade econômica, na medida em que a maior parte dos
transportes no Brasil é suprida por via rodoviária, o que é mais relevante ainda se
levarmos em conta as dimensões continentais do país. Neste 1S08, o número de
veículos pesados licenciados cresceu 38%, enquanto que as vendas de diesel tiveram
um crescimento de 10%.
Passando agora para a evolução da regulamentação e fiscalização do setor, que está no
slide oito, este é um outro elemento muito importante na melhoria do mercado de
combustíveis, e neste slide oito nós elencamos algumas das medidas importantes e
recentes que foram implementadas pelas autoridades, visando um melhor ambiente
regulatório no setor.
Essas medidas têm como objetivo coibir as práticas irregulares, práticas anti-econômicas,
práticas ilegais, como a evasão fiscal e a adulteração de produtos, gerando, portanto,
benefícios para todos os participantes da cadeia de combustíveis que operam dentro das
regras.
Fazendo uma análise por produto, vocês podem observar que a formalização para os
derivados do petróleo, leia-se diesel e gasolina, já está em estágio mais avançado, o que
está refletido nos gráficos de participação do volume vendido pelas empresas associadas
ao Sindicon em relação ao mercado total. De qualquer forma, no diesel e na gasolina,
temos ainda respectivamente 16% e 23% do volume total vendido por empresas não
associadas ao Sindicon.
No etanol temos ainda mais espaço, dado que as vendas por empresas associadas ao
Sindicon ainda representam somente 60% do mercado total. E vale aqui ressaltar que
esse percentual era 46% em 2006, já tendo apresentado, portanto, uma evolução muito
positiva nos dois últimos anos no bojo desse processo de regulamentação e fiscalização
mais restritivo.
Passando agora a falar da aquisição, que é o motivo da nossa presença hoje, na última
quinta-feira nós assinamos um contrato de compra e venda com a Chevron para
aquisição de 100% das cotas da Chevron Brasil Ltda. e da Sociedade Anônima de Óleo
Galena Signal, que são as subsidiárias através das quais a Chevron detém o negócio de
4

Transcrição da Teleconferência
Fato Relevante - Aquisição da Texaco
Ultrapar (UGPA4 BZ)
18 de agosto de 2008
distribuição de combustíveis Texaco aqui no Brasil. O valor a ser pago e o enterprise
value na aquisição da Texaco é de R$1,161 bilhão, e está sujeito aos ajustes usuais de
dívida e capital de giro.
Tomando como base o EBITDA da Texaco no primeiro quadrimestre de 2008 anualizado,
o múltiplo implícito da transação é de 7,9x o EBITDA. Notem, porém, que este múltiplo, já
em linha com as transações recentes no setor, inclusive a nossa aquisição da Ipiranga,
não inclui quaisquer benefícios da combinação das empresas, que são bastante
significativos, como veremos à frente.
A liquidação financeira da transação está prevista para o início de 2009, após a
segregação das atividades de lubrificantes e exploração de petróleo da CBL e da Galena
para outras pessoas jurídicas da Chevron.
Em adição, para permitir um processo gradual e organizado de transição de marcas, os
termos da transação incluem o licenciamento, já considerado no valor da aquisição, da
família de marcas Texaco por três anos nas regiões Sul e Sudeste e cinco anos no
CONEN.
Lembramos a vocês que até abril de 2012 a Petrobras tem o direito de uso exclusivo da
marca Ipiranga no CONEN. Então, esse prazo de cinco anos que teremos o direito de
utilização da marca Texaco nos permitirá duas coisas muito importantes. Primeiro,
poderemos atuar nessas regiões com uma marca forte e reconhecida; segundo, nos
permite prazo o suficiente para fazermos a troca para a bandeira Ipiranga após abril de
2012.
O pagamento da aquisição será feito integralmente com recursos já disponíveis em caixa,
dado que a nossa posição de caixa atual é de aproximadamente R$3 bilhões. Como
conseqüência desta aquisição e da aquisição da União Terminais, e levando em conta o
EBITDA agregado com essas aquisições, passaremos a ter uma dívida líquida ao redor
de 1,5x EBITDA, estabelecendo um grau saudável de alavancagem financeira na
Empresa. Saudável, pois contribuirá para redução do custo de capital total da Empresa,
ao mesmo tempo em que nos permite manter o nosso grau de investimento conforme o
press release da Moody´s na sexta-feira, que confirmou nosso rating após o anúncio da
transação.
Passando para o slide 12, vamos falar um pouco sobre o negócio que estamos
adquirindo. Em 2007 a Texaco vendeu 6,9 milhões de m³ de combustíveis, dos quais
97% correspondem a vendas de gasolina, etanol, diesel e GNV.
A Texaco distribui combustíveis em todo o território nacional, à exceção do Estado de
Roraima, através de uma rede de aproximadamente 2.000 postos e também diretamente
a grandes consumidores. Tudo isso suportado por uma infra-estrutura logística composta
de 48 bases de operação, conforme demonstrado no mapa à direita do slide 12. Além
disso, sua rede de reservas inclui ainda 299 lojas de conveniência.
O faturamento líquido da Texaco em 2007 foi R$12 milhões, e o EBITDA R$121 milhões.
Entre janeiro e abril de 2008, o EBITDA da Texaco totalizou R$49 milhões, que em base
anualizada, corresponde a R$147 milhões, um crescimento de 21% em relação a 2007.
Ainda detalhando o ativo adquirido, no primeiro gráfico do slide 13 nós demonstramos a
evolução do volume vendido da Texaco de 2003 a 2007, nos últimos cinco anos, em
outras palavras, aqui sempre considerando o volume combinado de diesel, gasolina,
etanol e GVN.
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Vocês notam que o volume nos últimos cinco anos apresentou um crescimento, que na
média anual foi de 4%, e que a participação de mercado da Texaco se manteve
praticamente constante no período, fruto dos investimentos regulares na rede de postos e
do modelo de relacionamento que a Texaco mantém com seus revendedores, similar ao
modelo da Ipiranga em vários aspectos.
No volume vendido da Texaco em 2007, 51% corresponderam a vendas de diesel, 31%
de gasolina, 9% de etanol e 2% de gás natural. Temos ainda 3% de outros produtos, que
inclui querosene e óleos combustíveis.
A Texaco distribui, como eu mencionei, combustíveis em todo o território nacional, sendo
que 2/3 do seu volume estão na região Sul e Sudeste, onde nós já operávamos, e o 1/3
restante na região do CONEN, aqui falando dos números de 2007.
Essa distribuição geográfica resulta nos market shares que estão no mapa do canto
inferior direito. Vocês notam que o market share por região varia de 8% nas regiões
Sudeste e Nordeste para 10% na região Sul, e muito importante, 11% nas regiões Norte
e Centro–Oeste, que são regiões onde nós estamos expandindo. Considerando a região
do CONEN como um todo, a Texaco é a vice-líder, com participação de 9%.
Passando agora para os benefícios da combinação com a Texaco, no slide 15. A
combinação destas duas empresas resultará num negócio de distribuição de
combustíveis com 18 milhões de m³ de volume vendido, representando uma participação
de 23% no mercado, conforme eu mencionei, ampliando portanto a escala operacional da
Ipiranga em mais de 60%.
Em relação ao mercado nacional, na análise por produto consolidaremos a nossa posição
de vice-líder tanto no diesel quanto na gasolina, com participação de 25% e 22%
respectivamente, e vamos passar a ocupar a segunda posição em etanol, com 17% de
participação.
Chamo também a atenção de vocês para um benefício no mix de produtos. A
participação do volume de diesel no volume vendido pela Texaco é inferior à da Ipiranga,
que tem uma participação maior na gasolina. Isso resulta em um benefício adicional, que
é a melhora no mix de vendas da Empresa combinada, no momento em que as vendas
se fundirem.
No slide 16 nós temos mapas com as bases de distribuição. Isso demonstra que a
combinação das duas empresas vai permitir tanto a ampliação da cobertura da rede de
distribuição, como seu adensamento nas regiões em que a Ipiranga já opera, fazendo
com que nós tenhamos uma infra-estrutura de 85 bases de operações em 69 localidades,
e uma rede de distribuição com mais de 5.000 postos, distribuídos por todo o Brasil.
No Sul e no Sudeste, onde são vendidos praticamente 70% do volume do mercado,
teremos uma estrutura bastante robusta. O adensamento da rede nessas regiões vai
permitir uma maior eficiência logística, com a otimização dos ativos e maior utilização das
bases de distribuição. Para as outras regiões, teremos uma rede logística eficiente, com
bases de distribuição estrategicamente localizadas para atender as concentrações
urbanas do CONEN, e bem posicionadas para funcionar como plataformas para capturar
o crescimento potencial da região.
Para ilustrar um pouco mais a importância dessa expansão geográfica, nós
apresentamos no slide 17 o crescimento do volume vendido de combustíveis no 1T deste
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ano, dividido entre dois conjuntos de regiões: Sul e Sudeste e CONEN, em adição ao
Brasil como um todo.
Esse dados do 1T ilustram o potencial de crescimento da região do CONEN, acima da
média nacional. Nas regiões Sul e Sudeste, o crescimento do mercado no 1T08 foi de
10%, o que por si já representa um forte crescimento em relação ao ano anterior. Porém,
os números da região do CONEN são ainda mais impressionantes, chegando a
praticamente 14% de crescimento na mesma comparação.
Analisando o desempenho do CONEN por produto, no diesel o crescimento foi de 14%,
quase o dobro do crescimento apresentado nas regiões Sul e Sudeste, que foi de 8%,
resultando em um crescimento de 10% no mercado brasileiro como um todo. Na
gasolina, o crescimento do CONEN foi de 3%, expressivamente maior que nas regiões
Sul e Sudeste, onde os volumes se mantiveram constantes e o triplo da média do
mercado nacional. Por fim, no etanol, o crescimento no CONEN foi de 86%, bem superior
ao crescimento no Sul e no Sudeste, 47%, que, aliás, diga-se de passagem, não é
pequeno também. Em relação ao mercado brasileiro, esse crescimento foi de 53%,
fazendo com que o CONEN tenha um crescimento muito maior do que a média.
No slide 18, nós apresentamos detalhes de como ficará a composição geográfica das
nossas operações, ilustrando um pouco melhor a plataforma criada com essa aquisição
na região do CONEN para captura do forte crescimento esperado para a região.
As regiões Sul e Sudeste, que em conjunto, representam 87% das vendas da Empresa, e
aqui estou falando da Empresa conjunta, nós passaremos a deter 28% do mercado,
tecnicamente empatados com a empresa líder. No CONEN, como eu mencionei, a nossa
participação será de 9%, equivalente à vice-liderança na região.
Essa expansão nos traz um benefício adicional, que é a possibilidade de novas
oportunidades comerciais por conta de ter uma infra-estrutura que nos permite servir
muito mais adequadamente aqueles clientes que requerem cobertura nacional. Em
resumo, vamos ter uma boa combinação de uma posição consolidada no Sul e no
Sudeste, que representa 70% do mercado brasileiro e teve crescimento de 10% nesse
1S, com a segunda posição no CONEN, que representa 30% do mercado nacional e que
teve um crescimento de 14% no 1S08.
Portanto, uma boa combinação de uma posição robusta no mercado principal, que tem
um grau razoável de crescimento, com uma posição em crescimento na região com o
maior crescimento.
Dado que pretendemos implementar na rede adquirida o mesmo modelo de negócios que
utilizamos na Ipiranga, é essencial entender e ressaltar o posicionamento mercadológico
baseado em diferenciação que a Ipiranga possui. Essa estratégia mercadológica pautase por um forte investimento na marca Ipiranga, pelo excelente relacionamento com os
nossos revendedores e pela oferta diferenciada de produtos e serviços.
No slide 19, nós procuramos mostrar alguns exemplos de como a Ipiranga consegue
obter esse posicionamento diferenciado.
No relacionamento com a rede de postos, por exemplo, a Ipiranga desenvolve
programas de incentivo e treinamento, tanto ao revendedor quanto à força de vendas
desse revendedor, que na Ipiranga é conhecido como VIP – Vendedor Ipiranga de Pista.
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Um segundo pilar da estratégia da Ipiranga é o fortalecimento da sua marca, que é uma
das mais valiosas do País, através de um plano de mídia bem estruturado e de
promoções e campanhas para agregar valor à sua venda.
O terceiro elemento essencial da estratégia, é o desenvolvimento constante de novos
produtos e serviços, que além de sua própria rentabilidade, contribuem para a geração de
tráfego nos nossos postos de serviço. São exemplos disso as lojas de conveniência
am/pm, o serviço Jet Oil, a família de cartões de crédito Ipiranga e outros, que estão
listados no slide.
Todos esses elementos que acabei de elencar e os outros que estão apresentados no
slide resultam em benefícios para a cadeia como um todo. Nosso consumidor final passa
a ter produtos e serviços de maior valor agregado, nosso revendedor tem um tratamento
e um posicionamento diferenciado e a Ipiranga pode maximizar a sua rentabilidade.
Passando ao slide seguinte, a extensão deste modelo de relacionamento à rede da
Texaco, que eu acabei de detalhar um pouco, é um dos itens que nós pretendemos
utilizar para proporcionar que o nível de rentabilidade do negócio adquirido seja similar
aos níveis atuais da Ipiranga. Outros geradores de eficiência e ganhos são decorrentes
de um elemento inerente ao negócio de distribuição e varejo, que é a enorme
alavancagem operacional e conseqüentes economias de escala que uma aquisição como
essa proporciona.
Dando alguns exemplos, temos maior utilização das bases de distribuição, com a
unificação da gestão e dos ativos regionalmente redundantes. Por exemplo, em mais de
15 localidades, tanto a Ipiranga como a Texaco possuem bases de distribuição. Segundo
elemento, maior eficiência no processo de vendas e visitas a revendas. Em outras
palavras, se um vendedor da Ipiranga visita dois postos em um trajeto de X quilômetros,
onde há também dois postos da Texaco, ele passará a visitar quatro postos. Traduzindo
isso em números, com a combinação das duas redes, nós estimamos que, por exemplo,
nossos assessores comerciais que lidam com postos de revenda, poderão passar a
atender, em vez de 29 postos por mês, algo como 37 postos por mês.
Da mesma forma, os atendentes na nossa central de atendimentos, nossa estimativa é
que eles possam passar de algo como 60 postos por atendente para algo como 75
postos por atendente.
Mais um exemplo, a nossa força de vendas no mercado de grandes consumidores.
Atualmente, cada assessor comercial nesse segmento vende algo como 20.000 m³ por
mês, e a nossa estimativa é que isso aumente para algo como 24.000, 25.000 m³ por
mês. E isso são só alguns exemplos.
As visitas dos nossos prestadores de serviço para manutenção de bombas, por exemplo,
também devem ser otimizadas neste mesmo racional, gerando também ganhos de
eficiência; o mesmo valendo para as entregas de combustíveis pelos caminhões; ou
visitas das equipes que promovem treinamentos nos postos, e assim sucessivamente.
Um terceiro item importante no ganho de escala é a diluição de certas despesas com
vendas, mais especificamente despesas com propaganda, marketing e desenvolvimento
de novos produtos e serviços. Aqui o racional é muito simples: conforme vocês devem
imaginar, o custo de elaboração e veiculação de uma campanha de marketing, por
exemplo, independe do número de postos ou do volume vendido. Igualmente, o
desenvolvimento de produtos que a Ipiranga faz para um volume de 11 milhões de m³ é
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fundamentalmente igual àquele que a Ipiranga faria para 18 milhões de m³, e assim por
diante.
Finalmente, temos o ganho de escala na administração do negócio. A exemplo do que
ocorreu quando a Ultrapar integrou a Ipiranga, planejamos realizar uma otimização dos
recursos, processos e sistemas administrativos, o que deve gerar importantes economias
de escala. Aqui, fundamentalmente, se baseia em aproveitar a infra-estrutura existente da
Ultrapar e da Ipiranga.
Com tudo isso, estimamos que a margem EBITDA gerada pelo volume que agregaremos
com a rede Texaco seja pelo menos igual à margem por m³ gerada pela Ipiranga. Aliás,
essa margem no 2T, o trimestre mais recente deste ano, foi de aproximadamente R$50
por m³. Saliento que esse é o nosso objetivo mínimo, na medida em que a escala de
operação combinada será muito maior do que a escala que a Ipiranga possui hoje.
O horizonte de captura desses benefícios é de aproximadamente dois anos. A maioria
dos benefícios que se baseiam em maior escala, que representam cerca de 70% do total,
deve ocorrer mais rapidamente, enquanto que os benefícios relacionados à extensão do
modelo de relacionamento da Ipiranga para a rede adicionada requerem bem mais tempo
de implementação, fazendo com que o processo todo decorra nos dois anos que eu
mencionei.
Seguindo agora para o slide 22, conforme eu procurei demonstrar no slide anterior, a
aquisição da Texaco tem um potencial extremamente significativo de geração de valor. A
materialização desse valor dependerá da nossa capacidade de execução, e por isso, nos
slides 22 e 23, visitamos um pouco o nosso histórico de criação de valor experiências em
aquisições.
Começando com a aquisição da Shell Gás em 2003, que, aliás, foi muito parecida com
esta, nosso objetivo era elevar a nossa escala operacional e obter sinergias, elevando a
rentabilidade do negócio adquirido aos níveis da Ultragaz pela implementação do modelo
de gestão e através de ganhos de eficiência. Essa aquisição resultou na liderança de
mercado para a Ultragaz, com aumento de participação de 19% para 24%, e o valor
entregue pelas sinergias realizadas totalizou R$40 milhões, capturadas no prazo de 12
meses após a transação.
Colocando de uma outra forma, o EBITDA da Shell Gás no ano anterior à aquisição foi da
ordem de R$12 milhões. No primeiro ano de operação dentro da Ultragaz, o mesmo
volume vendido gerou mais de R$50 milhões.
No segmento químico, um caso muito importante foi a compra da Canamex, atual
Oxiteno México. Na época da aquisição, a Canamex era controlada pelos bancos
credores e operava a 25% de capacidade. No mercado mexicano, com essa aquisição
nós não teríamos as mesmas vantagens competitivas que temos no Brasil, como única
produtora de óxido de eteno, maior escala etc.
Porém, com a transferência de tecnologia de produtos e processos do Brasil para o
México e o relacionamento que a Oxiteno tinha com multinacionais, nós conseguimos
criar um negócio de sucesso. E com isso, ampliamos significativamente as nossas
operações através de novas aquisições, totalmente financiadas pela própria operação
mexicana, e atingimos a liderança do mercado de etoxilados mexicano, bem à frente da
nossa terceira colocação detida na época da aquisição. Os resultados da aquisição
podem ser medidos pelo crescimento de EBITDA, que desde 2004 teve um crescimento
médio anual de 24%.
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Ainda no segmento químico, recentemente adquirimos a Arch Química Andina,
renomeada Oxiteno Andina, com foco na liderança na cadeia de óxido de eteno na
América Latina e acesso à matéria-prima a custos competitivos.
Nós estamos começando ainda nosso trabalho na Oxiteno Andina, mas, como um bom
indicador, em 2007 o EBITDA da Oxiteno Andina foi R$2 milhões, lembrando que nós
compramos a empresa no 4T07. Considerando o 1T08 anualizado, o EBITDA aponta
para R$8 milhões.
No slide 23 não poderíamos deixar de mencionar a aquisição da própria Ipiranga, onde
em pouco mais de um ano já realizamos parte importante dos benefícios do nosso plano
inicial de negócios. O resultado é que com a simplificação da estrutura societária e
gestão, e a implementação do processo de alinhamento de interesses, a Empresa tem se
beneficiado de menores custos, maior agilidade no processo decisório, menor custo de
capital e capacidade de investimentos ampliada.
Passando para as conclusões, eu gostaria de finalizar a apresentação com a mensagem
de que essa aquisição é mais um passo importante no plano de crescimento e criação de
valor da Ultrapar, passo este que nos permite criar um negócio de distribuição de
combustíveis nacional, consolidando a nossa posição no mercado de distribuição de
combustíveis no País, com uma significativa geração de valor para o acionista e
benefícios para a Empresa, para os revendedores, para os clientes e para os
consumidores.
A nossa trajetória de aquisições anteriores nos dá confiança da realização desses
benefícios, o planejamento da transição e do plano de integração já foi iniciado e será o
foco do nosso trabalho nos próximos meses.
Agradeço a atenção de todos vocês, e me coloco à disposição, junto com a equipe que
aqui está comigo, para eventuais questões. Muito obrigado.
Christian Audi, Santander :
André, primeiramente parabéns para você e para o seu time por essa bela aquisição. Eu
tenho três perguntas. A primeira, daria para você explicar um pouco melhor por que, de
primeira, quando a gente compara a margem de EBITDA da Texaco ela é bem mais
baixa que a da Ipiranga, de quando vocês compraram a Ipiranga, um ano atrás?
A segunda, esse crescimento de vocês no Nordeste, sem dúvida, como você mostrou,
tem uma perspectiva de crescimento bem atrativa. Você pode comentar, do ponto de
vista de margem, de profitability, tem também algo diferente na parte do Norte e Nordeste
que ajudaria vocês ainda mais do ponto de vista de crescimento de margem?
E a terceira e última pergunta, quando a gente olha a criação de sinergias, quão diferente
você acha que esse processo vai ser comparado com a Ipiranga? É lógico que na
Ipiranga vocês tinham toda aquela complexa organização dos donos, que foi uma
relativamente mais fácil se resolver. Mas quando você olha a parte operacional, quanto
diferente, mais difícil ou mais fácil, você acha que a criação dessas sinergias será com a
Texaco, comparado com a experiência que vocês tiveram com a Ipiranga?
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André Covre:
Obrigado pelas perguntas, Christian. Quanto à primeira pergunta, que é a diferença de
margens EBITDA entre a Texaco e a Ipiranga, eu diria que aqui existem três elementos
para serem levados em consideração. O primeiro é que como esse é um negócio onde a
escala é muito importante, dado que a Texaco tem 9% do mercado e a Ipiranga tem 14%,
todo o resto igual, é de se esperar que ela tenha uma margem EBITDA um pouquinho
menor.
O segundo elemento lida com o posicionamento mercadológico da Ipiranga e a sua forma
de relacionamento com a rede de revendedores. O que nós acreditamos é que esse
modelo gera uma rentabilidade maior para a Empresa através de um leque de produtos e
serviços para o consumidor e para o revendedor mais rico. Portanto, todo mundo sai
ganhando, inclusive a Empresa.
Por fim, acho que um terceiro elemento a ser considerado, a operação da Texaco aqui no
Brasil é parte de uma grande multinacional, e é da natureza de ser uma empresa com
envergadura desse tamanho que você tenha elementos de controles e custos que você
naturalmente não terá em uma empresa de menor porte, com uma única geografia, como
são a Ipiranga e o Ultra.
Com relação ao Norte e o CONEN, o mercado do CONEN tem algumas características
que são realmente diferentes do Sul e Sudeste. Primeiro, ressalto mais uma vez o
crescimento mais forte no passado recente e o potencial de que esse crescimento
continue sendo maior do que a média nacional e maior que o do o Sul e do Sudeste.
Em segundo lugar, apesar da expressão geográfica, do tamanho dessa área, uma parte
muito significativa do mercado está, na verdade, nas concentrações urbanas. Em outras
palavras, a população na região do CONEN está mais concentrada em certos pontos do
que a população do Sul e do Sudeste. Isso faz com que você tenha possibilidade de
maior eficiência em logística, portanto, existe sim a oportunidade de margens um pouco
melhores nesta região.
Por fim, com relação às sinergias, eu concordo com você que o processo de realização
das sinergias, eu não sei se é mais fácil ou mais difícil, com relação à Ipiranga, mas ele é
certamente diferente. A aquisição da Ipiranga se baseava menos em sinergias e mais em
uma transformação; transformação essa que gerava um grupo de vários benefícios.
Gerava custos menores, certamente, mas gerava, por exemplo, maior capacidade de
investimento. Gerava um processo decisório mais rápido, permitindo que a Empresa se
posicionasse com ainda mais agilidade no mercado.
Aqui é um caso mais clássico de sinergias, e também um pouco, como eu mencionei, de
implementação do modelo de posicionamento e relacionamento da Ipiranga. Conforme
eu mencionei, a gente planeja fazer tudo isso em dois anos, com a parte relacionada aos
ganhos de escala podendo ser muito rápida, algumas delas extremamente rápidas, nos
primeiros meses da aquisição, e a parte de relacionamento e posicionamento, essa sim é
que demora um pouco mais de tempo, e é por isso que o cômputo geral é algo como dois
anos.
Christian Audi:
Está ótimo. Obrigado.
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Paula Kovarsky, Itaú Corretora:
Bom dia a todos. Mais uma vez, parabéns pela excelente aquisição. Eu queria fazer, na
verdade, duas perguntas. Uma, eu queria entender um pouquinho o que acontece de
hoje ao final do ano, como é a administração entre Ipiranga e Texaco dessas operações,
enquanto você não tem a transição formal da empresa para vocês? Que tipo de acesso a
informações etc., vocês terão nesse período? Quando vocês conseguem, obviamente
não implementar, mas se preparar para uma implementação de sinergias, para que no
momento em que vocês assumam a empresa isso já possa estar, de certa forma,
rodando?
E a outra coisa que eu queria entender é como é a perspectiva de CAPEX. Você tem um
processo aí de reembandeiramento dos postos, transformando de Texaco para Ipiranga;
se isso é um ônus nesses primeiros dois ou três anos, ou se isso segue o processo
normal de renovação de rede. Se você pudesse nos dar um pouco cor sobre como isso
acontece.
André Covre:
Obrigado, Paula. Com relação ao processo que se desenrola até a liquidação financeira,
minha expectativa é que ele seja um processo muito tranqüilo. Nós temos acordado com
a Texaco que nós vamos ter acesso a todas as informações importantes, aos
funcionários, à rede, aliás, particularmente importantes esses dois últimos, para cativar a
rede e os funcionários a se manterem dentro da Ipiranga e do Ultra.
Nós estivemos na sexta-feira com o grupo de gerentes da Texaco, no Rio de Janeiro, e o
entusiasmo deles para fazer uma boa transição se juntou ao entusiasmo da Ipiranga e do
Centro Corporativo do Ultra. Não antevejo absolutamente nada de difícil nesse processo,
muito pelo contrário, todos os participantes estão muito animados para criar um processo
de transição que permita que as duas empresas, logo após a liquidação financeira, sejam
integradas. Em outras palavras, nós teremos toda a habilidade de, nesses meses que
decorrem até a liquidação financeira, fazer todo o planejamento da integração Texaco,
Ipiranga e Ultra.
Com relação a CAPEX, a nossa expectativa para a rede adquirida da Texaco é
fundamentalmente proporcional aos gastos que a gente tem na Ipiranga, com duas
ressalvas. Primeiro, nos cinco primeiros anos nós faremos a alteração da marca
paulatinamente, e isso adiciona algo como R$50 milhões ao longo desses cinco anos,
acima do investimento base.
O segundo, talvez nos dois ou três primeiros anos a gente gaste um pouco mais, 10% a
mais, por exemplo, para fazer pequenas adequações na rede, dado que a rede da
Texaco vinha recebendo investimentos regulares e portanto é uma rede boa, bem
contratada, com bons ativos e assim por diante.
Paula Kovarsky:
OK. Você poderia nos dar uma idéia, ou qual é a sua expectativa de estrutura de capital,
talvez ao final do 1T09, uma vez feito o pagamento da aquisição e incorporada a Texaco
ao balanço da Ultrapar?
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André Covre:
Paula, a estrutura de capital que resulta da aquisição de União Terminais e Texaco,
partindo do ponto onde nós estávamos agora em junho, em velocidade de cruzeiro, é
alguma coisa ao redor de 1,5x EBITDA, talvez um pouco abaixo, e depois, à medida que
esses negócios vão gerando caixa, o deleverage vai acontecendo. No momento inicial,
você está falando no 1T09, uma parte dos benefícios não terá sido produzida, então é
provável que a gente esteja acima de 1,5x EBITDA, mas de uma forma transitória.
Paula Kovarsky:
OK. Muito obrigada.
Subhojit Daripa, Morgan Stanley:
Bom dia a todos. Tenho duas perguntas rápidas aqui. O primeiro ponto, André , eu queria
entender exatamente como é que vocês vão receber a Texaco, do ponto de vista da
estrutura de custos na largada. Eu entendo que esse demonstrativo de resultados que
mostra essa margem de 1% de EBITDA é um demonstrativo pro forma, em que a parte
de distribuição de combustíveis está inserida dentro de um holding, que também
congrega a parte de lubrificantes e aparte de E&P.
Então, no momento em que a separação dos ativos será feita, o que exatamente vai para
o grupo Ultra, do ponto de vista de despesas de vendas gerais e administrativas? Se
alguma coisa de fato virá, e exatamente no momento T zero vocês podem, de repente, já
conseguir algum tipo de ganho do ponto de vista desse resultado pro forma que a gente
está vendo hoje.
E o segundo ponto que eu queria levantar, você mencionou em uma pergunta anterior
com respeito a potencial ganho de margem bruta, mas tentando explorar um pouco mais
essa questão, como a venda de diesel na Texaco é um pouco inferior, do ponto de vista
de mix, comparada com Ipiranga, em tese você deveria ter uma margem bruta até
superior, qualitativamente falando, do ponto de vista de Texaco comparado com Ipiranga,
mantendo as mesmas margens de rentabilidade entre os produtos.
Eu queria entender se esse é de fato o caso, e o que a gente pode esperar em termos de
longo prazo para os dois ativos combinados, dado que você tem hoje a BR como tendo
uma diferença bastante maior em termos de market share, mas também com a margem
EBITDA também muito maior, proveniente desses ganhos de escala, etc. E o que vocês
pensam do ponto de vista de ativos combinados mais para o longo prazo? Obrigado.
André Covre:
Obrigado, Subhojit. Com relação à primeira pergunta, os dados financeiros que nós
divulgamos com relação à Texaco são na verdade os dados financeiros do negócio que
nós estamos comprando. Então, você está correto que existem dentro da CBL também o
negócio de lubrificantes e o negócio de exploração de petróleo, porém, os dados
financeiros que nós estamos divulgando para vocês são já os do negócio que nós
estamos comprando.
Portanto, fazendo a hipótese que nós tivéssemos comprado em 1º de janeiro de 2008, os
dados financeiros que nós divulgamos de 2007 são fundamentalmente a empresa que a
gente estaria recebendo. E o mesmo deve valer para a liquidação financeira no início de
2009 com relação aos dados financeiros de 2008. Portanto, a velocidade que nós vamos
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poder imprimir para geração dos ganhos e benefícios da aquisição, depende, sim, na
verdade, do processo de planejamento dos próximos meses e da rápida execução após a
liquidação financeira.
Com relação à sua pergunta do diesel, é fato que, a Texaco vende um pouco mais de
gasolina do que a Ipiranga na média. Isso resultaria, sim, que a margem da Texaco fosse
maior, já que a rentabilidade da gasolina é um pouco maior que a do diesel.
Porém, o resto não é igual. Na verdade, se todo o resto for igual, se você tiver mix
parecido de regiões, você tiver escala parecida, um posicionamento mercadológico
parecido, um posicionamento de relacionamento com os revendedores parecido, e este
não é o caso, como eu procurei demonstrar na apresentação. Nós acreditamos que a
Ipiranga tem um modelo de posicionamento e relacionamento diferente, que adiciona
mais valor para a Empresa e para todos os participantes da cadeia, ela tem por si só uma
escala maior e assim por diante.
De qualquer forma, como eu mencionei agregar o volume da Texaco adiciona, no
primeiro momento, uma margem maior. Isso sem dúvida é um benefício.
Subhojit Daripa:
Só para finalizar, André, do ponto de vista de longo prazo, fazendo uma comparação com
a BR, como é que vocês vêem essa margem evoluindo a longo prazo?
André Covre:
A evolução das margens do setor depende fundamentalmente do processo de
regulamentação e fiscalização, processo este que tem tido evolução positiva e que todos
os participantes do mercado – Ipiranga, Texaco, BR, Esso, congregadas no Sindicon –
têm feito um esforço de produzir num ambiente operacional mais saudável, onde não
haja práticas anti-competitivas.
À parte disso, cada uma das empresas vai competir com base na sua escala, e conforme
eu mencionei diversas vezes aqui nessa conversa, a escala é fundamental para a
rentabilidade neste tipo de negócio, e no seu posicionamento mercadológico de
relacionamento com os clientes. Esses são os elementos de longo prazo que vão levar as
margens de cada uma das empresas a um novo nível ao longo dos anos.
Subhojit Daripa:
OK. Obrigado, André.
Gustavo Gattass, UBS Pactual:
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas também. A primeira delas, batendo um pouco na
parte da aquisição e do preço pago; André, você mencionou que a gente tem aqui ajustes
usuais de dívida e capital de giro. Eu entendo, pelo que vocês colocaram lá, como vocês
estão falando, que o que tiver de dívida é abatido do pagamento caixa que vocês vão
fazer. Mas eu queria que você entrasse um pouco em como é que vai evoluir a história do
capital de giro; você recebe a empresa com capital de giro necessário? Ainda teria que
fazer algum investimento de aumento de estoque ou alguma coisa assim, ou não?
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André Covre:
Você está certíssimo com relação à dívida, é isso mesmo. Com relação ao capital de giro,
nós devemos receber um capital de giro que é suficiente para gerenciar o negócio. Se
não for o caso, é exatamente para isso que você tem o ajuste
Gustavo Gattass:
E isso vai entrar como? Dias, ou histórico, alguma coisa assim? Se você desviar desse
histórico, você abaixaria o pagamento de entrada. É isso?
André Covre:
Tem um valor base que é resultante de uma análise histórica, portanto, se a gente
receber um capital de giro maior, por exemplo, por sazonalidade, a gente paga um pouco
mais por ele; se a gente receber um capital de giro menor, seja porque estruturalmente
ele foi feito menor ou pela sazonalidade, a gente abate do preço de aquisição.
Gustavo Gattass:
Está ótimo, então. A minha segunda pergunta, mais em cima dos dados do passado, há
três pontos que eu queria saber se, por acaso, vocês teriam acesso, ou se alguém do
time que esteve diretamente envolvido teria acesso.
O primeiro era saber se vocês têm alguma idéia de o que foi o lucro bruto da Texaco
durante o ano de 2007, e ainda no ano de 2007, as despesas de venda que vocês teriam.
E referente ao 1T08, se por acaso vocês teriam disponível o número de receita, não só
do 1T08, mas dos primeiros quatro meses, como vocês divulgaram também os R$49
milhões de EBITDA.
André Covre:
Gattass, nós obviamente tivemos acesso a todas as informações, mas uma parte
importante delas está protegida por um acordo de confidencialidade. Acho que dessas
duas perguntas, o que eu posso lhe adiantar é que, em 2007, a nossa melhor estimativa
da diferença real entre os lucros brutos é algo como 10%. Em outras palavras, o da
Texaco sendo 10% menor que o da Ipiranga na base lucro bruto por m³ em 2007.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Muito obrigado.
Felipe Jaguaribe, XP Gestão de recursos (pergunta do webcast):
Primeiramente, parabéns pela aquisição. Tenho duas perguntas referentes à operação
Texaco. Primeiro, gostaria de ter uma idéia da taxa efetiva de imposto de renda e
contribuição social para a operação da Texaco atualmente. Segundo, em relação à
negociação, vocês já podem divulgar algo sobre o ágio pago?
André Covre:
Com relação ao imposto de renda e à contribuição social, atualmente esta alíquota é
34%. Com relação à segunda pergunta, sobre o ágio, antes de dar a vocês a nossa
estimativa, eu tenho que fazer uma ressalva importante. Como os negócios de
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lubrificantes e exploração de petróleo ainda vão ser retirados de dentro da CBL, a
posição contábil final que nós vamos receber ainda está por ser definida. Nós temos uma
estimativa, que é baseada nas demonstrações financeiras pro forma, mas ainda temos
vários meses do ano até lá, e o processo ainda está em andamento. Então, este é um
número estimado, sujeito a variações dentro desse processo.
Com este disclaimer, a nossa expectativa atual, neste momento, é de um ágio ao redor
de R$400 milhões.
Lucas Brendler, Banco Geração Futuro:
Bom dia a todos. Na realidade, eu queria entender um pouco melhor que, durante o
processo de aquisição, a gente viu todos os processos positivos, todas as sinergias
possíveis e potenciais serem capturadas; mas dado que a Ultrapar também é uma
recente integrante do mercado de distribuição brasileiro de gasolina, diesel e GNV, eu
gostaria de entender quais foram os riscos ponderados pela Companhia na hora de
ponderar a aquisição da Texaco. Quais foram os riscos identificados por vocês que
fizeram um contraponto das sinergias e dos pontos positivos?
André Covre:
Lucas, muito obrigado pela sua pergunta, aliás, uma ótima pergunta. Nós debatemos dois
principais riscos. O primeiro se relaciona ao crescimento do País; as vendas de diesel em
particular são muito atreladas ao crescimento do PIB. Uma outra forma de ver isso é que
o PIB brasileiro anda de caminhão, e o caminhão anda a diesel. Então, um arrefecimento
importante da economia brasileira pode gerar um nível de crescimento menor do que, por
exemplo, os 10% que nós vimos nesse 1S.
O segundo elemento é a nossa capacidade de executar os benefícios que elencamos
para vocês. Não é um processo que ocorre automaticamente, requer uma mobilização
interna e dos nossos novos colegas da Texaco, portanto, na medida em que ainda não
está feito, é um risco. Porém, temos uma confiança muito grande, baseados no nosso
histórico, de fazer esses benefícios muito rapidamente, e conforme já virou tradição do
Grupo, entregar mais do que se esperava.
Lucas Brendler:
OK. Obrigado.
Alexandre Delgado, NEO Investimentos:
Bom dia, André. A maioria dos meus pontos já foi sanada ao longo das perguntas. Eu
gostaria de ouvir de você, do processo de implementação dessas sinergias, que você
mencionou que demoraria aproximadamente dois anos, onde você vê o maior desafio
para ser monitorado? Obrigado.
André Covre:
Obrigado, Alexandre. Eu acho que a parte mais demandante é a parte que lida com a
rede de revenda, que é um dos principais ativos que nós adquirimos com essa aquisição.
Cativar os atuais revendedores da Texaco para ficarem na Ipiranga, no novo modelo de
negócios, é um dos elementos importantes do sucesso desta aquisição.
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A primeira reação é muito boa. Na sexta-feira, como eu falei, nós estivemos na Texaco,
conversando com os gestores, e o feedback que eles receberam da rede de revendas é
muito positivo. Então, eu não antecipo um problema aqui, mas este é um elemento, dado
o número de pessoas envolvidas, 2.000 postos etc., onde a execução é um pouco mais
complexa.
Alexandre Delgado:
OK. E só mais uma dúvida, André: fora os ajustes de dívida e capital de giro que você
mencionou, tem alguma outra correção no valor a ser pago quando o deal for fechado, ao
início de 2009?
André Covre:
Não.
Alexandre Delgado:
Está certo. Muito obrigado.
Breno Guerbatin, Bank New York Mellon ARX (pergunta do webcast):
Bom dia a todos. Queria primeiramente dar os parabéns pelo sucesso na aquisição da
Texaco e pela capacidade de manter os termos e condições em sigilo até o seu anúncio
oficial.
Algumas perguntas. A primeira diz respeito ao EBITDA por m³ de combustível vendido
pela Texaco. Será que vocês poderiam descrever um pouco melhor quais são os motivos
atribuídos por vocês para um nível tão deprimido, quando comparado até mesmo com a
Esso?
Adicionalmente, seria interessante se vocês pudessem abrir um pouco mais um pouco a
composição de custos e despesas da Texaco: CPV, despesas operacionais etc.
Por último, estimulado pela declaração postada no slide 20: ”Ultrapar objetiva
proporcionar rentabilidade ao negócio ampliado ao menos nos níveis atuais da Ipiranga”,
gostaria de ter alguma sinalização do período estimado para alcançar essas sinergias, e
qual o investimento estimado para elevar a eficiência da Texaco para níveis próximos aos
da Ipiranga. Muito obrigado.
André Covre:
Começando pelo final, o prazo nós já conversamos, de até dois anos, com a parte
relacionada à escala, que representa algo como 70%, em um prazo curto, e a parte de
implementação do modelo de relacionamento e posicionamento mercadológico da
Ipiranga em até dois anos.
Com relação ao investimento, nenhuma alteração com relação ao direcionamento de
CAPEX que eu lhes dei agora há pouco. Em outras palavras, CAPEX proporcionalmente
em linha com o da Ipiranga, um pouco mais de investimento nos primeiros anos,
relacionados à mudança de marca, R$50 milhões adicionais ao longo de cinco anos, e
talvez algo como 10% a mais nos primeiros dois ou três anos, para uma adequação da
rede.
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Com relação ao EBITDA por m³, creio que já conversamos um pouco a esse respeito,
tem a ver com escala, tem a ver com posicionamento mercadológico, tem a ver com fazer
parte de uma grande corporação e assim por diante.
Finalmente, com relação às despesas, eu creio que dei a vocês alguns elementos
adicionais para trabalhar. Mencionei que o lucro bruto por m³ da Texaco é da ordem de
grandeza de 10% menor do que a Ipiranga em 2007; também mencionei que algo como
70% dos benefícios de aumento de EBITDA do nível atual, cerca de R$150, para o nível
resultante, uma margem de 50 reais por m³, 70% deles se relacionam à escala, e grande
parte, se não a totalidade disso, tem a ver com as despesas. Com o restante dá para
vocês fazerem estimativas até mais apuradas do que vocês fizeram nos últimos dias,
que, aliás, a grande parte delas estava muito boa, apesar das poucas informações.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. André para as últimas
considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Mais uma vez, agradeço a todos os presentes por mais este conference call. Gostaria de
dizer que estamos todos muito entusiasmados com essa aquisição. Temos agora pela
frente o esforço para integração das operações e a entrega de todos esses benefícios
que enumeramos para vocês aqui.
Esperamos continuar contando com a confiança e com o apoio de vocês. Um grande
abraço.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem suas
linhas agora.
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