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Operadora: Bom dia. Neste instante iniciaremos a áudio conferência. Todos os
participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a
sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os
senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um operador durante a
audioconferência, basta teclar “asterisco Zero” (*0). Cabe lembrar que esta
audioconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr.
Carlos Lazar, da Thomson Financial Investor Relations. Por favor, Sr. Carlos, pode
prosseguir.
Sr. Carlos Lazar: Bom dia, senhoras e senhores e obrigado por nos aguardarem.
Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar Participações S/A onde serão
discutidos os resultados do segundo trimestre de 2003 e perspectivas para os
negócios. Caso algum dos senhores não tenha a cópia do release da Ultrapar por
favor acessem o site do Grupo Ultra www.ultra.com.br.
Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da
companhia, projeções e metas operacionais e financeiras e relativas ao potencial
de crescimento da companhia, constituem-se em meras previsões baseadas nas
expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas
expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais.
Portanto estão sujeitas a mudanças.
Conosco hoje em São Paulo, está o Sr. Fábio Schwartzman, Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores. O Sr. Fábio, inicialmente fará um comentário sobre o
desempenho da Ultrapar no segundo trimestre de 2003 e, após, os executivos
estarão respondendo às questões que eventualmente sejam formuladas.
Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schwartzman. Por favor, pode
prosseguir.
Sr. Fábio Schwartzman: Bom dia a todos, é mais uma vez um prazer estar aqui
com vocês comentando os resultados do último trimestre da Ultrapar e é um
motivo de satisfação para nós, que apesar das dificuldades do cenário econômico
que vivemos, ao longo do segundo trimestre, que são comuns a todas as
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empresas que operam aqui no Brasil, nós temos a satisfação de apresentar
resultados satisfatórios. Uma evolução de receita líquida de 38% com relação ao
mesmo trimestre do ano passado; uma elevação de 13% no EBITDA em relação
ao mesmo trimestre do ano passado, são fatores marcantes num trimestre em que
nós tivemos que operar com muito, muito cuidado para conseguir produzir esses
resultados.
Nós temos mantido firmemente nosso ritmo de investimentos, investimos R$ 54
milhões no primeiro semestre desse ano, desculpe, 54 milhões nesse segundo
trimestre, estamos apontando aí em linha com os R$ 200 milhões de previsão para
o ano. Adicionalmente, nós pudemos apresentar ao longo desse trimestre, nosso
acordo preliminar de aquisição da Canamex, no México, que é o primeiro passo da
internacionalização da Ultrapar - uma aquisição pequena, é verdade, mas, por
outro lado, muito significativa do ponto de vista da grande integração entre os
ativos e mercados dessa Companhia com aquilo que a Oxiteno faz aqui no Brasil.
Conseqüentemente vemos com muito bons olhos as perspectivas associadas a
essa aquisição.
Com relação aos nossos negócios especificamente, eu quero chamar a atenção
para o desempenho da Ultragás, conforme havia sido antecipado a vocês no
conference call do trimestre anterior, que se recuperou bastante com relação aos
resultados do primeiro trimestre - uma evolução de mais de 70% com relação ao
primeiro trimestre e em linha com o resultado obtido no mesmo trimestre do ano
anterior. Isso em que pese uma situação de recessão econômica e de queda de
consumo do GLT no Brasil.
A Oxiteno, por sua vez, apresentou uma queda significativa do seu EBITDA no
período, mas, mesmo assim, um EBITDA bastante superior do mesmo período do
ano passado. A razão para isso, que também já havia sido antecipado a vocês é a
tesoura, a tesoura significando que os, com a desvalorização do Dólar, desculpe,
com a valorização do Real, que é a mesma coisa, os nossos produtos perderam
preço e, por outro lado, como existe um atraso no repasse do custo da matéria
prima, essa matéria prima esteve a custo mais alto do que no trimestre anterior.
E, em conseqüência, se nós somarmos a isso a situação difícil do mercado interno
isso explica o resultado da Oxiteno no período, que foi inferior ao do trimestre
anterior como eu já havia dito.
Com relação a Ultracargo, o desempenho tem sido consistentemente melhor do
que os trimestres anteriores. Eu gostaria também de fazer um rápido comentário
com relação às nossas perspectivas para o próximo trimestre para os nossos
negócios.
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Em primeiro lugar, no negócio da Ultragás, a gente continua vendo uma evolução
positiva, ou seja, nós estamos, temos a expectativa de um trimestre melhor do
que esse que passou e em linha com o mesmo trimestre do ano passado,
confirmando o ritmo da recuperação da Ultragás depois do primeiro trimestre
fraco. Já a Oxiteno que terá também um terceiro trimestre melhor do que, melhor
do que esse, porém inferior certamente, ao mesmo trimestre do ano passado que,
naquela ocasião, havia sido muito favorecido pela desvalorização da moeda
durante o trimestre, que favoreceu muito os nossos produtos em comparação com
o preço do produto importado.
Conseqüentemente a gente espera, na Ultrapar como todo, uma elevação do
EBITDA com relação a este trimestre, porém sem chegar aos níveis obtidos no
mesmo trimestre do ano passado.
Sendo isso o que eu tinha para comentar de início, eu quero na verdade agora
ficar à disposição de vocês e responder às suas questões específicas. Muito
obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e
respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem “asterisco 1” (*1). Para
retirar a sua pergunta da lista, digite a tecla “sustenido” (#).
Operadora: Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gustavo Santos, do Credit
Suisse First Boston.
Sr. Gustavo Santos: Bom dia Fábio, bom dia todo o mundo. Na realidade a
minha pergunta é que eu queria que você comentasse um pouco sobre as
mudanças que o Governo vem, em especial a ANP vem planejando para o setor de
GLP em relação à estratégia de vocês e eu queria que você comentasse também
um pouco em relação ao cenário de aquisições, quer dizer, o quê que vocês vêm
olhando no mercado, quer dizer, como é que está a posição da companhia em
relação a futuros negócios?
Sr. Fábio Schwartzman: Pois não. Bom, Gustavo, começando com a sua
questão sobre as mudanças do mercado de GLP, o Governo acabou de, através da
ANP, de colocar em audiência pública duas portarias tratando de modificações no
mercado. Os pontos mais importantes dessas portarias tratam em primeiro lugar
sobre a exigência do capital mínimo para entrar na distribuição de GLP, que foi
abrandada, não obstante ter sido reafirmado e até reforçada a questão da
necessidade da comprovação da propriedade de ativos, ativos esses sendo bases
de engarrafamento, botijões e capacidade de tancagem, que, a nosso juízo, é uma
maneira perfeitamente adequada de autorizar uma empresa a participar desse
setor.
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A segunda modificação relevante que tem nessas portarias é a possibilidade de
revendedores optarem por distribuir para mais de uma companhia, trabalharem
com mais de uma companhia, obviamente com a concordância das companhias
formal e contratual. Isso quer dizer, a nosso ver, que está sendo 100% garantido
o funcionamento do mercado da forma como ele se encontra, com um grande
reforço, inclusive, por parte do governo, das questões de segurança associadas ao
setor e, conseqüentemente, ao respeito à marca que é fundamental nesse nosso
negócio. Em decorrência disso, a gente vê essa situação como sendo uma situação
perfeitamente normal e, aliás, em linha com as nossas expectativas.
Com relação à nossa política de aquisição, como eu disse já no meu comentário
inicial, nós tivemos a felicidade de anunciar a nossa primeira aquisição, certamente
não será a única, porque nós continuamos ativamente buscando aquisições, tanto
aqui no Brasil como fora do Brasil e, claramente dos nossos setores de atuação. Eu
tenho reforçado por diversas vezes que o momento é um momento oportuno para
essas aquisições, porque poucas companhias logram ter uma situação financeira
adequada como a nossa, podendo se beneficiar desse momento, enquanto outras
companhias estão tomando a decisão aqui e lá fora de saírem do mercado.
Sr. Gustavo Santos: OK. Obrigado, Fábio.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Luis Otávio Laydner, do Banco
Pactual.
Sr. Luis Otávio Laydner: Bom dia a todos. Na realidade são duas perguntas. A
primeira é se existe algum prazo para a conclusão dos dilligence ou eventualmente
da avaliação, se continuar ou não com a aquisição da Canamex, quer dizer, em
alguma data específica deve estar vindo resposta sobre a conclusão ou não do
negócio?
A segunda pergunta é em relação ao GLP, só basicamente uma dúvida que eu
tenho hoje: a fidelização do revendedor à distribuidora ela se dá hoje por
regulamentação da ANP ou por uma norma contratual dependendo do contrato
que o revendedor assina com cada distribuidora, quer dizer, é basicamente isso
que está regulamentado pelo regulador ou é meramente um acordo contratual
entre as partes? E bom, aproveitando, mais uma pergunta também em relação ao
GLP, eu não tive oportunidade ainda de ler a regulamentação posta em consulta
pública, mas a idéia da eliminação da destroca de bujões e da garantia da marca
no bujão da responsabilidade da distribuidora foi abandonada pelo Governo ou
isso ainda está em estudo?
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Sr. Fábio Schwartzman: OK. Vamos pela ordem, primeiro com relação à
Canamex, nós estamos em pleno processo de due dilligence, a nossa expectativa é
final de agosto, início de setembro ter isso concluído e, conseqüentemente, com
isso as negociações de aquisição, também concluídas.
Com relação ao GLP: em primeiro lugar sobre as revendas e a forma de
contratação com as distribuidoras. Na verdade, hoje em dia, há uma norma dos,
norma da ANP impede que uma revendedora legalmente distribua para mais de
uma distribuidora. Não obstante, isso é largamente utilizado no Brasil inteiro.
Então o que essa portaria está fazendo nada mais é do que sancionar a realidade
vigente. Adicionalmente, existe sim relação contratual, na maior das vezes, nós
temos contratos com os nossos revendedores e esses nossos contratos exigem
exclusividade para serem nossos distribuidores, nossos revendedores e
continuarão exigindo.
Em terceiro lugar, todo posicionamento do Governo traduzido, eu creio, nessas
normas que são colocadas em audiência pública, são, como eu já comentei agora,
há um minuto atrás, em um sentido de reforçar as questões de segurança no setor
e as questões relativas à marca e, portanto, a destroca acompanha isso. Quer
dizer, eu acho que existe uma compreensão clara dos órgãos envolvidos, que o
GLP é um produto perigoso e a única maneira de garantir a segurança da
população é fazendo com que cada companhia se responsabilize pelos vasilhames
que contém a sua marca. E o Governo vem claramente se encaminhando nessa
direção.
Sr. Luis Otávio Laydner: OK, Fábio, obrigado.
Sr. Fábio Schwartzman: De nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Cleomar Parisi, do Unibanco.
Sr. Cleomar Parisi: Bom dia Fábio, eu gostaria de saber um pouco a respeito das
perspectivas para a Oxiteno e se você pudesse comentar especificamente como
vocês vêem os preços do produto commodity dela, do MEG, nos próximos
trimestres e como é que a Oxiteno vai lidar, se ela vai continuar sendo impactada
pela desaceleração da atividade econômica no Brasil? Obrigado.
Sr. Fábio Schwartzman: Pois não, Cleomar. Em primeiro lugar o nosso, o nosso
principal produto MEG, ele melhorou de preço nesse trimestre com relação ao
trimestre anterior, alguma coisa como mais de US$ 100 de evolução positiva de
preço. Além disso, aquele efeito tesoura que eu mencionei na minha apresentação
inicial terminou, porque na realidade agora o preço do eteno aqui no Brasil, está
caindo mais de US$ 180 com relação ao trimestre anterior.
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Conseqüentemente, esses dois efeitos são positivos para a Companhia, reforçam a
sua linha de atuação e no meu ponto de vista, o próximo trimestre é um trimestre
que não fosse a situação econômica interna no Brasil, que é, os mercados estão
fracos, seria um trimestre absolutamente normal para a Oxiteno, com preços que
eu considero normais tanto de produto quanto de matéria prima, com a
exportação indo muito bem e, conseqüentemente, é um trimestre que só não é
melhor porque o mercado interno não está aquela maravilha. Mas é um trimestre
bom e certamente melhor do que o atual - desculpe, melhor do que o segundo
trimestre, que é o objeto desse comentário. E as perspectivas são de modo
semelhante que o quarto trimestre desse ano.
Sr. Cleomar Parisi: Está OK. Obrigado.
Operadora: Lembramos senhoras e senhores que para fazer perguntas, basta
digitar “asterisco 1” (*1). Obrigada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gilberto Pereira de Souza, da
Itaú Corretora.
Sr. Gilberto Pereira de Souza: Bom dia, Fábio. A minha pergunta também está
relacionada com o que foi perguntado a respeito de Oxiteno, eu queria que você
me desse um guidance para o que a gente pode esperar em termos de volume
para a Ultragás no próximo trimestre. Pelo que eu senti você não está muito
otimista com uma evolução muito positiva da indústria nesse terceiro trimestre.
Isso também afeta a Ultragás na questão de volume de vendas de gás industrial e
comercial?
Sr. Fábio Schwartzman: Bom dia Gilberto. De fato nós estamos vivendo no
Brasil um processo - pode-se dizer que de recessão econômica. As indústrias em
geral, bem como o comércio, estão operando com cargas inferiores do que
operavam o ano passado. Conseqüentemente, isso tem reflexos para todas as
atividades, tem reflexos para a atividade da Oxiteno no mercado interno e tem
reflexo para atividade da Ultragás também. Não obstante, a gente crê, por
exemplo, na Ultragás, na combinação da na nossa operação de granel, com a
nossa operação de vasilhames, que a gente conseguirá produzir um volume que
nos permitirá um EBITDA em linha com o mesmo trimestre do ano passado, que
foi um bom EBITDA.
No caso da Oxiteno, isso não vai ser possível, mas não porque o volume está
fraco, porque que, na verdade o volume, o volume que está fraco nós estamos
exportando a diferença, quer dizer, a exportação está muito forte na Oxiteno, está
ajudando a produzir bons resultados, mas o câmbio não tem ajudado, ou seja, nós
temos um câmbio que está bem mais baixo do que, proporcionalmente, do que o
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câmbio com que nós operávamos, por exemplo, no terceiro trimestre do ano
passado. Então não há como negar esse fato, quem está exportando muito sofre
as conseqüências desse câmbio, inevitavelmente.
Sr. Gilberto Pereira de Souza: Obrigado.
Sr. Fábio Schwartzman: De nada.
Operadora: Senhoras e senhores caso haja uma pergunta, queiram, por favor
digitar “asterisco 1” (*1).
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Minadis.
Sr. Pedro: É o Pedro, da Scopos. Fábio, você dando um sinal, pagando um
dividendo muito próximo do Free Cash Flow no trimestre indica uma tendência, ou
você vai estar poupando caixa para futuras aquisições?
Sr. Fábio Schwartzman: Pedro, em primeiro lugar eu acho que o nosso
dividendo está assim em linha com o nível de dividendo que a gente tem pagado
em outros semestres. Nós queremos que você dê uma olhada em várias séries
anteriores, alguma coisa como 30% do lucro líquido, e é o que nós estamos
pagando nesse semestre e, também, pagamos diversas vezes no passado. Então
tem muito mais essa característica do que outra qualquer. Com relação a poupar
dinheiro para aquisições ou não, eu acho que a companhia tem uma condição
financeira que independe dessa poupança específica para poder fazer frente a
aquisições. Nós temos hoje uma posição de caixa muito confortável que,
certamente, nos permite fazer as aquisições que nós estamos ativamente
perseguindo.
Sr. Pedro: OK.
Operadora: Lembramos senhoras e senhores que para fazer perguntas, basta
digitar “asterisco 1” (*1).
Operadora: A próxima pergunta vem do Sr. Marcos Mundim, da Templeton.
Sr. Marcos Mundim: Bom dia, Fábio. Com relação às aquisições que você
mencionou, vocês estão olhando mais dentro do Brasil ou novamente no exterior e
focado na área petroquímica ou em gás doméstico aqui no Brasil?
Sr. Fábio Schwartzman: Bom, deixe eu lhe dizer, nós estamos focando em
ambos os negócios e eu acho que o Brasil tem oportunidades interessantes,
especialmente na área de GLP e na área de petroquímica e na Argentina nós
temos oportunidades interessantes na área de GLP que nós estamos olhando
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também. Além disso, nós continuamos procurando outras aquisições semelhantes
à que nós fizemos no México. Aliás, dentro do próprio México, por exemplo, que a
partir dessa janela de observação que a gente tem, abre-se espaço para consolidar
nossa posição lá dentro de maneira muito positiva. Já vindo a fazer jus a sinergias
no futuro.
Sr. Marcos Mundim: OK. Obrigado.
Operadora: Caso haja perguntas, senhoras e senhores, por favor, digite
“asterisco 1” (*1).
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gilberto Pereira de Souza, da
Itaú Corretora.
Sr. Gilberto Pereira de Souza: Fábio, eu de novo. Você não deu nenhum
guidance ainda do que a gente pode esperar dos próximos trimestres da
Ultracargo, que está ganhando uma importância meio grande dentro do grupo.
Queria que você me desse mais um norte do que a gente pode esperar para a
Ultracargo daqui para frente?
Sr. Fábio Schwartzman: Perfeito, Gilberto, inclusive obrigado pela pergunta,
porque me permite explicitar que a Ultracargo tem sido sim objeto de
investimentos importantes nossos. Nós tivemos um desempenho bastante
favorável da Ultracargo nesse segundo trimestre que deve se repetir no terceiro
trimestre e os motivos para esse desempenho favorável na Ultracargo estão
fortemente concentrados no Tecmar, em que nós tivemos uma, completamos uma
expansão de capacidade instalada e, além disso, nós tivemos uma elevação da
utilização dos nossos ativos de estocagem nesse período - o que, aliás, costuma
coincidir com momentos de recessão econômica e de aumento de exportação.
Então a Ultracargo está apresentando um movimento muito bom, puxado pelo
Tecmar nesse período.
A nossa expectativa é que esse nível de operação vai se manter ao longo do resto
do ano, produzindo resultados igualmente sólidos e produzindo um EBITDA na
Ultracargo já muito maior do que o mesmo EBITDA do ano passado. E essa
progressão é nossa expectativa, que através dos contínuos investimentos que a
gente vem fazendo, que essa progressão continue ano após ano.
Sr. Gilberto Pereira de Souza: OK. Obrigado.
Sr. Fábio Schwartzman: De nada.
Operadora: Senhoras e senhores, para fazer perguntas, basta digitar “asterisco
1” (*1).
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Operadora: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas.
Gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schwartzman para as considerações
finais.
Sr. Fábio Schwartzman: Gente, muito obrigado. Vocês conhecem essa nossa
política de dar uma idéia do que a gente está esperando para frente, em geral a
gente tem sido feliz, quer dizer, mais ou menos aquilo que a gente tem apontado
tem acontecido de fato. A gente acha que terá um trimestre bom, especialmente
no gás e na Ultracargo; a Oxiteno apesar de ter uma melhoria substancial com
relação a esse trimestre não chegará de jeito nenhum ao mesmo trimestre do ano
passado, que foi muito forte. Não obstante, acho que a companhia como um todo
pode expressar sua satisfação pelo fato de estar passando bem por mais uma
prova difícil, que é um momento de muita, muita conturbação.
Nós mantemos a nossa posição financeira ainda intacta, o que permite que a
gente tire proveito de oportunidades de aquisição, que certamente estarão
surgindo ao longo do curto espaço de tempo. Conseqüentemente, eu quero
agradecer a vocês mais essa atenção que vocês nos deram, assistindo a esse
Conference Call e quero convidá-los para daqui a 3 meses estar de novo
comentando os resultados da companhia. Muito obrigado.
Operadora: A áudio conferencia do Ultrapar Participações S/A está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.
__________________________________________________
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