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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Ultrapar para
discussão dos resultados referentes ao 1T08 e perspectivas. 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 o seu encerramento, por um período de uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser
feitas durante essa 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 prazer estar aqui com vocês para comentar os resultados da
Ultrapar no 1T08 e as perspectivas para o futuro. Primeiro de tudo, me desculpem pelo
atraso de 15 minutos que tivemos. Lamento ter deixado vocês esperando, houve um
problema técnico com a disponibilização da apresentação no site, e, sem essa, a
conferência fica um pouco danificada.
Vamos à discussão dos nossos resultados. Eu lembro a vocês, no slide número dois, que a
partir de janeiro de 2008, a EMCA passou a ser a consolidada pela Oxiteno, e as
demonstrações da Oxiteno e da Ipiranga anteriores a 1° de janeiro foram reclassificadas
para refletir a consolidação atual. Conseqüentemente, as menções ao termo Ipiranga a
partir deste trimestre correspondem exclusivamente aos negócios adquiridos de distribuição
de combustíveis e lubrificantes nas regiões Sul e Sudeste, assim como às atividades
relacionadas a elas, como, por exemplo, AM/PM.
Passando ao slide número três, e à discussão dos destaques deste trimestre, na parte de
resultado nós apresentamos um EBITDA de R$223 milhões e um lucro líquido de R$90
milhões, 93% e 142% acima do resultado apresentado no 1T07 respectivamente,
principalmente em função da consolidação do resultado da Ipiranga a partir do 2T07.
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Na Ipiranga, o volume continuou crescendo e continuou beneficiando os resultados do
negócio, que apresentou um crescimento de 34% no EBITDA.
A Oxiteno, por sua vez, apresentou um forte crescimento nas vendas de especialidades
químicas nesse trimestre, proporcionado pelas capacidades adicionais advindas dos
investimentos em expansão orgânica e das aquisições no México e na Venezuela,
enriquecendo o mix de venda e colaborando para anular os efeitos negativos da apreciação
do Real e do aumento dos custos das matérias-primas.
Na Ultragaz, o ambiente operacional seguiu desafiador no segmento envasado nesse
trimestre, mantendo as condições que vêm sendo apresentadas deste o 3T07 e refletindo
negativamente no resultado geral da Companhia.
Na Ultracargo, por outro lado, as expansões de capacidades realizadas ao longo do ano
passado colaboraram com um aumento de 14% na armazenagem média sobre o 1T07.
À parte dos resultados, o grande destaque no trimestre se relaciona ao processo de
aquisição da Ipiranga, onde realizamos com sucesso a segregação e a entrega dos ativos
petroquímicos e os ativos de distribuição Norte para a Braskem e a Petrobras, ativos esses
que foram adquiridos em nome destas empresas, com base no acordo de investimentos
firmado entre as mesmas, e o recebimento do montante total de R$1,7 bilhão. O processo
agora está substancialmente finalizado, restando somente as parcelas relacionadas às
operações de refino para ser finalizado.
Um outro elemento importante nesse 1T08 foi o aumento significativo da liquidez das ações
da Ultrapar após a incorporação das ações da Ipiranga e a conseqüente emissão de 55
milhões de ações da Ultrapar, com o free float passando a representar 64% do capital da
Companhia, conforme demonstrado no slide número quatro. O volume diário negociado
atingiu R$32 milhões neste trimestre, um aumento de 218% em relação ao 1T07, e o
número de negócios mais que triplicou nessa mesma comparação.
Estes aumentos permitiram recentemente a entrada as ações da Ultrapar na composição
de mais um índice de ações, o IVBX2, em adição aos índices Ibovespa MSCI, já
comentados na nossa última divulgação. Além disso, a nossa participação na carteira
teórica do Ibovespa aumentou nas últimas semanas.
Falando agora especificamente sobre cada negócio e iniciando pela Ipiranga, nós tivemos
uma continuidade nesse 1T dos fatores verificados nos trimestres do ano passado: o
crescimento da economia brasileira, o aumento na disponibilidade de crédito e na melhoria
da renda da população brasileira, continuaram influenciando os sucessivos recordes de
venda de veículos, especialmente os veículos bicombustíveis, o que, por sua vez, resultou
em um maior consumo dos combustíveis.
Adicionalmente, as melhorias na legislação e na fiscalização promovidas no setor, além do
forte crescimento do mercado de etanol no Brasil, também impulsionaram o volume
vendido, e o volume da Ipiranga apresentou crescimento de 5,5% nesse trimestre contra o
1T07, sendo que o volume de gasolina, álcool, e GNV, utilizado para veículos leves,
cresceram, juntos, 10%.
As melhorias que eu acabei de mencionar na regulamentação do setor, adicionadas ao
aumento da oferta de etanol no País, também levaram a um crescimento de 5% em lucro
bruto por m³ na comparação com o 1T07. Outro fator positivo nesse trimestre foi a redução
observada nas despesas gerais e administrativas, advinda das últimas ações
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organizacionais em que nós temos trabalhado desde a compra da Ipiranga, e também da
CPMF.
Em função do cenário de maior volume vendido, gerando essa maior alavancagem
operacional, junto com a melhora no lucro bruto unitário e a redução nas despesas
operacionais, fizeram com que o EBITDA atingisse R$128 milhões nesse trimestre, um
crescimento de 34% em relação ao ano passado.
Durante esse 2T, falando agora do que está acontecendo neste momento, verificamos a
manutenção destes mesmos fatores, que levaram ao crescimento de 34% no 1T08, com
alguns elementos até se acentuando, levando à expectativa de uma evolução de EBITDA
no 2T08 em relação ao 2T07, no mínimo similar a esta apresentada entre o 1T08 e o 1T07.
Colocando um pouco mais de cor no mercado de combustíveis, o slide sete mostra as
vendas de veículos leves, que totalizaram 617.000 unidades; 30 nesse 1T, com
crescimento de 32% em relação ao ano passado, sendo que os veículos bicombustíveis
representaram 88% deste total. Mais uma vez, esse crescimento foi impulsionado pelo
maior disponibilidade de crédito e maiores prazos na concessão de empréstimos.
O mercado de gasolina, álcool e gás natural veicular cresceu 12% na comparação entre o
1T07 e o 1T08, segundos dados da ANP, reflexo deste crescimento na venda de
automóveis, combinado às melhorias na legislação e fiscalização do setor, e também ao
bom crescimento da economia.
Vale também ressaltar, no slide oito, os importantes avanços que têm sido feitos na
melhoria da formalização, no aumento da formalização do setor com a introdução de novas
medidas que vão colaborar ainda mais com a contínua redução da vazão fiscal, e de venda
de produtos fora de especificação com alguma forma de adulteração.
Nos últimos meses nós tivemos duas medidas em andamento. A primeira foi a adoção
obrigatória da nota fiscal eletrônica na venda de combustíveis, passou a ser obrigatória no
dia 1° de abril. Essa medida vai facilitar o controle das operações comerciais realizadas no
setor, reduzindo a burocracia e permitindo o acompanhamento em tempo real pelas
autoridades fiscais.
Outra iniciativa muito importante foi o acordo para aprovação da Medida Provisória 413 no
que tange ao setor de combustíveis. Ela inclui uma maior concentração da tributação do
PIS/COFINS nos produtores de etanol, que passarão a ser responsáveis pelo recolhimento
de 40% desses tributos incidentes sobre a cadeia de produção e distribuição dos
combustíveis. E ela também prevê a instalação de medidores de vazão nas usinas
produtoras de etanol.
A Ipiranga tem dedicado esforços significativos para promoção da formalização do setor, e
acreditamos que essas iniciativas ajudarão a coibir a competição desleal que ainda existe
no setor de combustível. Conforme demonstrado nos gráficos do slide número oito, uma
parte bastante significativa da comercialização do etanol ainda é feita com algum grau de
informalidade.
No slide nove, nesse trimestre também avançamos na implementação do nosso plano de
negócios na Ipiranga. Na parte de otimizações organizacionais finalizamos mais uma etapa
importante, com a consolidação da área financeira da Ipiranga à da Ultrapar, nos mesmos
moldes em que a Ultragaz, a Oxiteno e a Ultracargo já operam. O próximo passo será a
eliminação das duplicidades remanescentes de estrutura entre a CBPI e DPPI, o que irá
ocorrer ao longo dos próximos trimestres.
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Em adição a isto, a maior capacidade de investimentos e a simplificação do processo
rescisório já começou a mostrar frutos, e pode ser percebia pelo incremento dos
embandeiramentos em novos postos em 2007, que foram o dobro de 2006. E
adicionalmente estamos analisando oportunidades de aquisição no setor para acelerar o
crescimento da Companhia.
Finalmente, neste slide, implementamos a remuneração variável dos executivos, atreladas
a metas de EVA, conforme já temos nos outros negócios, visando o alinhamento de
interesses entre executivos e acionistas e a geração de valor da Empresa com benefício
para todos.
Um elemento adicional do nosso plano de negócios está demonstrado no slide 11, com a
desmobilização de alguns ativos reais que existiam na Ipiranga. Nesse trimestre, vendemos
os edifícios-sede da Ipiranga em São Paulo e em Porto Alegre, por R$11 milhões e R$50
milhões respectivamente, sendo que o segundo, em Porto Alegre, pertencia ao fundo de
pensão dos funcionários da Ipiranga, portanto, gerando um benefício para o fundo de
pensão.
Sobre a gestão do Ultra, tornou-se desnecessária a manutenção das três sedes e, portanto,
foi mantida somente a sede da Ipiranga no Rio de Janeiro, que fica em São Cristóvão.
Nós temos, ainda, aproximadamente R$40 milhões em processo de venda, composto
basicamente de terrenos, cujos valores individuais como imóvel superam o valor presente
líquido da operação dos respectivos postos que estão em cima dos terrenos que, se
somados aos valores já realizados no 3T07, 4T07e no 1T08, resultam em um valor de
desmobilização de R$115 milhões.
Adicionalmente, com a implantação do EVA na Ipiranga, conforme eu me referi agora há
pouco, a alocação de capital da Companhia será analisada ainda mais, visando a
maximização do seu valor. A minha expectativa é que isso gere um fluxo contínuo de
avaliação dos ativos, podendo resultar, portanto, em novas oportunidades.
Finalmente, na Ipiranga também trabalhamos na parte operacional, dando continuidade ao
trabalho que já vinha sendo feito de esforços na melhoria da eficiência da rede de
revendedores da Empresa, buscando aumentar a produtividade através do aumento do
volume vendido por posto, que é um indicador importante de custos de logística, por
exemplo. Este trabalho resultou em um aumento de 10% do volume médio mensal vendido
por posto, que evoluiu de uma média de 167 m³ por posto no 1T07 para 183 m³ por posto
no 1T08.
Passando para a Oxiteno, no slide 13. O grande destaque positivo na Oxiteno nesse
trimestre foi que o volume de vendas de especialidades foi 2% superior ao 1T07, fruto de
três elementos: da maior capacidade de produção, decorrente dos investimentos em
expansão orgânica feitos aqui no Brasil e aquisições no México e na Venezuela no ano
passado; do melhor desempenho da economia; e de iniciativas comerciais e de
desenvolvimento de produtos da Empresa com ganhos de market share, aproveitando a
maior capacidade de produção disponível.
O aumento na venda de especialidades químicas e a redução nas vendas de glicóis
levaram a uma melhora significativa na composição de venda de produtos, fazendo com
que a participação de especialidades passasse para 90% do volume total. Em adição, as
despesas operacionais da Oxiteno foram 15% menores que no 1T07, principalmente em
função de menores despesas comerciais, com a redução maior que a variação de volume,
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e iniciativas para redução de despesas administrativas implementadas ao longo do ano na
Companhia.
Estes fatores foram fundamentais para anular os efeitos negativos do câmbio e do aumento
das matérias-primas, decorrente do aumento do petróleo, gerando um EBITDA de R$47
milhões, 9% acima do EBITDA do mesmo trimestre de 2007.
Para esse 2T esperamos um crescimento no volume de especialidades químicas da mesma
ordem de grandeza do crescimento apresentado entre primeiros trimestres. Cabe, porém,
ressaltar que a apreciação do câmbio e a elevação no preço do petróleo se acentuou
durante o 1T08 e continuou durante o mês de abril e neste mês de maio, levando a um
cenário macroeconômico desafiador durante esse 2T.
Adicionalmente, está programada para este 2T uma parada na planta da Braskem em
Camaçari, nossa fornecedora de eteno na região, e a conseqüente redução no
fornecimento de eteno.
Com tudo isso, a nossa expectativa para o 2T é de um EBITDA no mesmo patamar do
2T07.
Continuando, olhando para o futuro, agora no slide 14, temos uma atualização das nossas
capacidades de produção que entram em operação no restante do ano. A planta de álcoois
graxos está praticamente pronta, com a inauguração marcada para o final de junho, e
portanto, com o produto especificado para venda a partir do 3T. E aumentos na taxa de
ocupação na planta ocorrendo gradualmente durante os trimestres subseqüentes.
Temos também a entrada em operação das ampliações em etoxilados e etanolaminas em
Camaçari, com 120.000 toneladas no 3T. E por fim, no final do 4T, temos a nova
capacidade adicional de óxido de eteno em Mauá, ligada à expansão que a PQU está
realizando.
Por fim, no slide 15, falamos um pouco das perspectivas nos próximos anos dos custos de
eteno, que tem sido um fator macroeconômico bastante adverso para a empresa no
passado recente.
Segundo os institutos de pesquisa especializados no mercado petroquímico, aqui nesse
slide representados pela CMAI, as projeções de novas capacidades de produção de eteno
nos próximos anos, principalmente no Oriente Médio, devem ser muito maiores que o
crescimento da respectiva demanda. E como conseqüência, a taxa de ocupação da
capacidade mundial de eteno pode cair de forma importante, como demonstrado no gráfico
da esquerda, o que poderá atenuar a pressão da alta de petróleo sobre os preços de eteno,
ou eventualmente até causar uma queda de preços.
Para a Oxiteno essa dinâmica abre a perspectiva de um cenário mais favorável, ou menos
desfavorável nos custos de matéria-prima.
Passando agora para a Ultragaz, no slide 17. Eu mencionei no início que o ambiente
operacional permaneceu desafiador, com um mercado mais competitivo no segmento
envasado desde o 3T07, porém estável desde então, o que inclui estável em relação ao
4T07.
O mercado de GLP teve um aumento de 2%, um crescimento de volume de 2%
impulsionado pelo bom desempenho da economia e aumento de renda da população, que
se refletiu no crescimento de 1% no volume vendido pela Ultragaz no segmento envasado.
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No segmento granel, o volume da Ultragaz foi 3% menor que no ano interior, impactado
pela saída programada de dois clientes no segmento de grande porte. Ainda no granel, a
partir do início de janeiro, o custo do GLP vendido a esse segmento foi reajustado pela
Petrobras em 15%, após praticamente cinco anos de estabilidade.
Durante esse trimestre a Ultragaz implementou também algumas iniciativas para a redução
de despesas, resultando em uma redução de 3% em relação ao ano anterior, apesar dos
efeitos da inflação, da ordem de 5%.
Com tudo isso, principalmente os efeitos do maior nível de competição no envasado e no
mercado de GLP, tivemos uma redução de 33% no EBITDA da Companhia em comparação
ao 1T07. Para o 2T, observamos alguns sinais de recuperação em certas regiões neste
mês de maio, abrindo a perspectiva de uma potencial melhora na comparação entre
mesmos trimestres deste ano e do ano passado.
Olhando um pouco mais para frente, o nosso projeto de expansão em propelentes com a
incorporação do DME ao nosso portfólio está indo muito bem. O início de vendas está
estimado para o 4T e a prospecção inicial preliminar de demanda se mostrou
significativamente acima das expectativas que nos levaram a decidir investir nesse
segmento.
Finalizando com a Ultracargo, ela apresentou um crescimento de 14% no volume de
armazenagem na comparação com o 1T, fruto das expansões dos terminais de Suape e
Aratu, incrementando a armazenagem de etanol e óleos vegetais principalmente, e da
maior ocupação no Terminal Intermodal de Santos, com o aumento da movimentação de
químicos e de etanol.
No segmento de transportes, tivemos uma redução de 14% na quilometragem rodada
decorrente da interrupção de algumas operações de transporte como parte do processo de
concentração de nossas operações na prestação de serviços diferenciados. Em outras
palavras, a continuidade do reposicionamento da atividade de transporte da Ultracargo.
O EBITDA da Ultracargo foi de R$10 milhões no 1T08, uma redução de R$1 milhão em
relação ao 1T07, com crescimentos nas operações de armazenagem e logística interna
sendo compensados pela operação de transporte.
Durante esse 1T nós conquistamos um cliente muito importante, a recém-inaugurada
Petroquímica Paulínia, para promover os serviços de logística integrado, o que inclui desde
o transporte de matéria-prima e movimentação interna até o serviço de distribuição dos
produtos acabados. Essa conquista está alinhada com a estratégia da Ultracargo de
prestação de serviços diferenciados em logística.
Nós iniciamos também um processo de revisão adicional das operações de transporte,
voltado agora à melhoria da rentabilidade da Companhia através de ganhos de eficiência. E
para isso, contratamos a Proudfoot, uma consultoria especializada em reduções de custos
e melhoria de produtividade, para nos assessorar no assunto.
Demos também um passo importante na construção da Ultracargo como uma plataforma
sólida de crescimento, com a implementação no prazo e dentro do orçamento do ERP da
SAP, que já está rodando muito bem.
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Com relação ao 2T, a expectativa é de um resultado em linha com o apresentado nesse
trimestre, com os crescimentos em armazenagem e logística por um lado, e por outro, a
continuação do processo de reposicionamento das atividades de transporte.
Eu agradeço a atenção de vocês e estou disponível para as perguntas que vocês possam
ter.
Gilberto Pereira de Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia, André. Eu tenho várias perguntas, mas vamos começar pelas mais relevantes. Eu
queria ver com vocês as perspectivas próximas tanto para o segmento de DME na Ultragaz
quanto para o segmento de álcool na Oxiteno. Quanto vocês esperam agregar, a partir do
início de operações, em termos de faturamento e em termos de EBITDA nessas duas
atividades para essas respectivas empresas?
André Covre:
Bom dia. Você falou que ia começar por algumas perguntas, e eu achei que você fosse
começar pelas mais fáceis. Eu estou aqui com o Sr. Manuel, da Ipiranga, o Américo, da
Oxiteno, a Cíntia, da Ultragaz, e o Eduardo de Toledo, da Ultracargo, para me ajudarem a
responder as perguntas de vocês. Eu vou passar a pergunta do DME para a Cíntia lhe
responder.
Cíntia:
Bom dia. No DME, nossas vendas estão previstas para iniciar no 4T; e para o ano de 2008
a gente ainda vai operar a aproximadamente 70%, 80% da capacidade. À plena
capacidade, a nossa expectativa é ter um faturamento da ordem de R$30 milhões. Então,
em 2008 o resultado ainda será muito tímido, porque início de operação, start-up sempre
está em um nível bem abaixo da capacidade.
Gilberto Pereira de Souza:
Você imagina que atinge 100% da capacidade quando?
Cíntia:
A partir do segundo ano. Você pode considerar isto a partir de 2010.
André Covre:
Lembrando que este é um produto de nicho, com aplicação específica, sofisticada, e
portanto, ele comanda um nível de serviço diferenciado e com ele um nível de rentabilidade
diferente da venda de propano e butano, da ordem de 3x a 4x maior, medido quanto ao
EBITDA por tonelada.
Com relação ao álcool, Gilberto, eu suponho que você esteja se referindo ao álcool graxo,
não é?
Gilberto Pereira de Souza:
Sim.
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André Covre:
O álcool graxo, a expectativa por completo é que ele permita gerar uma receita da ordem
de US$150 milhões. Dado que é um site que é dentro do site de Camaçari, o aumento de
custos fixos é muito pequeno, então as margens que a gente acredita que este projeto terá
são da ordem de 20% a 30%.
Ele vai entrar na metade do ano, a partir do 3T, e vai ter um ramp-up gradual durante o
2S08 e o 1S09 do ano que vem.
Gilberto Pereira de Souza:
OK. Aproveitando um pouco, já que está na minha vez, eu queria conversar um pouco com
vocês sobre a estratégia, da Oxiteno especificamente, em relação a gilcol. Não só eu, mas
eu vi muita gente meio que surpresa com o volume de vendas da Oxiteno nesse trimestre
pela grande redução que a gente viu em vendas de glicol, tanto aqui como lá fora.
Qual é a estratégia daqui para frente? Esse é o novo volume de vendas em glicol no
mercado doméstico e externo? Vocês pretendem só aproveitar o mercado spot ou foi um
trimestre atípico? O que eu posso ver em termos de volume de vendas para a Oxiteno
daqui para frente?
André Covre:
Vamos começar pelo big picture. A Oxiteno tem como seu pilar principal os produtos nãoglicol, tanto que todos os investimentos que estão sendo feitos neste momento se
relacionam a isso; os investimentos de óxido de eteno se relacionam a poder produzir
especialidades, igualmente.
Como conseqüência disso, o glicol vai se tornar uma parte cada vez menor dos nossos
negócios. Isso não necessariamente significa que essa composição de vendas que a gente
teve no 1T, que foi 90%-10%, é a composição que vai acontecer em todos os trimestres. A
forma como nós gerenciamos o nosso negócio de glicol é através da nossa flexibilidade na
capacidade de produção, quando a rentabilidade do glicol melhora, nós direcionamos mais
óxido de eteno para o glicol, porque aí ele fica com uma rentabilidade compatível ou às
vezes melhor do que certas especialidades.
Quando as rentabilidades não estão tão atraentes, a gente continua no nosso caminho de
vender especialidades. Existem perspectivas de alguma melhora novamente no preço do
glicol durante o restante do ano, que como conseqüência pode levar a gente a vender um
pouco mais de glicol.
Eu ressalto que em relação ao 1T07 e ao 2T07, há, sim, uma mudança importante no
mercado brasileiro. Como você sabe, o fechamento, ou pelo menos suspensão de duas
plantas de PET aqui no Brasil. E no 1T07 e no 2T07 do ano passado nós vendíamos para
essas duas plantas. Elas não estão operando mais, portanto no 3T07, no 4T07, e nesse 1T
nós não estamos vendendo. Este, sim, é um efeito mais duradouro. Fora isso, o racional do
glicol é aquele que eu te falei.
Gilberto Pereira de Souza:
OK. Obrigado.
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Alexandre Delgado, NEO Investimentos:
Bom dia, André. A minha primeira pergunta vai para o cenário competitivo de Ultragaz e a
questão de repasse do aumento de custos do gás, não só a respeito do 1T, mas o cenário
para os próximos meses, inclusive em face ao pequeno aumento que houve em maio
também, se eu não me engano.
E a segunda pergunta é com relação ao endividamento líquido da Companhia após o
pagamento do dia 14 de maio. Obrigado.
André Covre:
Com relação ao aumento nos custos ex-refinarias de GLP, as empresas de distribuição de
GLP operam com margens bastante pequenas. É uma atividade de varejo, e uma atividade
de varejo competitivo. Como conseqüência, qualquer aumento de custo requer uma ação
imediata da Empresa e por conseqüência das outras empresas também.
Então isso foi o que aconteceu na seqüência do aumento do custo de GLP em 1° de
janeiro, e foi isso o que aconteceu na seqüência do aumento de custo, que foi em abril, do
GLP novamente.
Com relação ao endividamento da Empresa, nós terminamos o 1T com uma dívida líquida
de aproximadamente R$0,8 bilhões. Como colocado na entrega dos ativos de distribuição,
nós recebemos R$700 milhões, aproximadamente. Nós temos, neste momento, uma dívida
líquida da ordem de R$100 milhões.
Esta, como vocês sabem, não é a posição que a Empresa pretende manter para o futuro,
nós achamos saudável e melhor a rentabilidade de ter um grau de alavancagem. E nós
vamos progredir na direção de uma alavancagem, principalmente através de uma
combinação de investimentos no crescimento da Empresa, onde as aquisições são
elemento importante.
E também o programa de recompra, em que nós temos atuado de forma presente no
mercado desde a incorporação de ações da Ipiranga em janeiro, quando o free float
aumentou substancialmente e, portanto, nos permitiu investir o caixa da Empresa em um
investimento que é muito atraente, sem danificar a liquidez das ações.
Deixe-me aproveitar enquanto as novas perguntas estão sendo encaminhadas para
responder uma pergunta que veio pela Internet. Eu vou ler para vocês. A pergunta veio do
Ricardo, da Gávea Investimentos, e ela é a seguinte: “Você pode comentar dois itens:
primeiro, o crescimento do volume da Ipiranga no diesel, gasolina, álcool e hidratado foi
menor que o volume registrado no mercado Sindicom ano contra ano. Segundo, margens
operacionais e EBITDA da Ultragaz continuam em queda. Podemos esperar alguma reação
no 2T?”. Se eu poderia comentar esses dois pontos e o que podemos esperar para essas
duas empresas nos próximos trimestres.
Com relação à progressão de volume da Ipiranga, é correto que ele foi menor que o
Sindicom. Existe um efeito importante no volume do Sindicom nesse trimestre, que foi uma
venda muito significativa da BR, a venda de diesel para as termoelétricas. Se eliminado
este efeito, o crescimento de volume da Ipiranga foi fundamentalmente em linha com o
crescimento do mercado como um todo.
Com relação às margens operacionais da Ultragaz, conforme eu mencionei há pouco, neste
mês de maio, nos últimos dias nós começamos a ver alguns sinais de potencial melhora, o
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que, se mantidos, podem propiciar uma evolução na rentabilidade da empresa nesse 2T um
pouco menos favorável do que foi no 1T08 contra o 1T07.
Com relação ao volume da Ipiranga para os próximos trimestres, que eu não comentei, ele
continua muito forte. Na verdade, crescente, e a expectativa é de uma progressão de
volume, 2T07 contra 2T08, maior que 1T07 contra 1T08, provavelmente já com o benefício
da entrada da nota fiscal eletrônica, que força a eliminação de informalidades, e portanto o
volume do mercado informal migra para o volume do mercado formal, isso se adicionando
aos outros elementos que continuam presentes, como a venda de automóveis e assim por
diante, como eu já comentei.
Marília Dobois, Unibanco:
Bom dia a todos. A minha pergunta seria a respeito da redução de custo no administrativo
da Ipiranga. Eu gostaria de saber se agora no 1T a gente já está vendo mais ou menos o
nível de despesa administrativa em que a Ultrapar consolidada deve rodar daqui para
frente.
E outra coisa também, eu queria que vocês elaborassem um pouco mais sobre essa
questão do ambiente operacional difícil na Ultragaz no segmento de envasado, se é uma
coisa regional, se está associado àquela expansão que vocês estavam fazendo em
algumas regiões do Nordeste, ou se é uma coisa generalizada. Esses dois aspectos.
André Covre:
Obrigado pelas perguntas, Marília. Com relação ao nível de despesas na Ipiranga, os
elementos que estão levando a progressão nas despesas da Ipiranga ainda não estão
finalizados. Em outras palavras, nós fizemos a desmobilização do staff corporativo, nós
fizemos agora, neste início de ano, a consolidação das áreas financeiras, mas ainda temos
um caminho com relação à eliminação das duplicidades de funções ainda existentes na
DPPI e CBPI.
A minha expectativa no que tange à despesa administrativa da Ipiranga é uma continuação
da redução nos próximos trimestre.
As despesas de vendas, o outro elemento que compõe as despesas operacionais, têm uma
dinâmica mais própria relacionada à variação dos volumes, já que grande parte delas,
senão a totalidade, é variável com o volume.
Com relação ao ambiente operacional do mercado de GLP, o cenário se tornou mais
desafiador no 3T, como você sabe, de uma forma completamente não-relacionada à nossa
expansão para o Maranhão e o Pará. A questão é focada somente no envasado, e em
geral, quando esses momentos de maior competição por volume ocorrem, eles se tornam
uma questão nacional, envolvendo todas as empresas.
É uma questão de dinâmica de grupo dentro do segmento de envasados, e não uma
questão que decorre da ação de somente uma empresa, ou em uma certa região.
Marília Dobois:
OK. Obrigada.
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André Covre:
Eu tenho mais uma pergunta vinda da Internet, ela veio da Edna Silva, do Banco do Brasil,
e a pergunta é: “Encerrado o processo de transferência dos ativos da Ipiranga para
Petrobras e Braskem, qual seria o interesse da Ultrapar em manter o investimento na
refinaria de petróleo Ipiranga, ainda que de forma compartilhada?”.
Edna, a resposta é que nós, a Petrobras e a Braskem estamos procurando desenvolver
alternativas para a continuidade operacional da refinaria. Só após esse equacionamento é
que vamos poder avaliar os nossos interesses no investimento daqui para frente.
Eu tenho mais uma pergunta vinda da Internet, ela veio do Roberto Aguiar, do Santander.
Ela é: “Por favor, vocês poderiam dar um update sobre os gastos projetados para 2008 e
2009 com investimentos?”.
2008, a nossa expectativa é fazer o orçamento de investimentos que nós anunciamos, o
que significa dizer, na Ultragaz, R$140 milhões, na Ipiranga R$271 milhões, na Oxiteno
R$479 milhões e na Ultracargo R$48 milhões.
Para 2009, a expectativa na Ultragaz é de uma redução, porque neste ano nós estamos
fazendo investimento na expansão para o Pará e para o Maranhão e um pouco de
investimento na expansão do DME, e portanto isso estará finalizado, fundamentalmente,
em 2009, e uma conseqüente redução para patamares mais próximos dos patamares
anteriores.
Na Ipiranga, a minha expectativa é provavelmente de um pequeno aumento, com uma
aceleração do investimento em crescimento, em captura de postos, embandeiramento e na
expansão da AM/PM.
Na Oxiteno, por outro lado, uma grande queda, porque grande parte dos investimentos terá
sido finalizada ao final deste ano, então um investimento da ordem de grandeza de R$170
milhões.
E na Ultracargo, provavelmente no mesmo patamar, se não maior que este ano, já que a
Ultracargo está investindo na expansão de alguns terminais, conforme anunciado no final
do ano passado.
Tenho mais uma pergunta da Internet, que veio do Rafael Dale, da Latitude GF. A pergunta
é: “Favor comentar sobre o breakdown do faturamento da Empresa; quanto é a participação
da Oxiteno dentro do faturamento total da Companhia? Qual é a perspectiva de
investimento para os próximos anos no setor petroquímico? Existe alguma nova planta
dentro dos planos da Empresa?”.
A Oxiteno representou aproximadamente 7% do faturamento nesse trimestre e 21% do
EBITDA, dado que ela é uma empresa industrial, ela opera com uma margem EBITDA que
é diferente da operação de varejo, por exemplo da Ipiranga e Ultracargo, então ela
corresponde por uma parte desproporcional do EBITDA.
Com relação às perspectivas de investimento em novas plantas, conforme eu mencionei,
nós temos novas plantas entrando em operação agora no 2T, nós temos a planta de álcool
graxo em Camaçari, temos a expansão de etoxilados e de etanolaminas em Camaçari, e
temos, no final do ano, a expansão de óxido de eteno em Mauá; por fim, em 2009 nós
temos a expansão de óxido de eteno em Camaçari e também uma expansão em acetatos
em Camaçari.
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Tudo isso posto, ao final de 2009 nós teremos aumentado nossa capacidade de produção
de especialidades químicas em algo como 55% em relação ao final de 2006, que foi
quando a gente iniciou nossa expansão – 55% em adição à planta de álcool graxo. Então,
são mais 100.000 toneladas e, portanto, adicionam alguma coisa da ordem de grandeza de
mais uns 20%.
Portanto, várias expansões nas plantas existentes com um aumento bastante significativo
de capacidade de produção, o que deve permitir um aumento bastante significativo na
receita e no EBITDA da Oxiteno para os próximos anos.
Luis Felix Cavalari, Banco Itaú:
Bom dia. Você falou que uma das formas de alavancar a Empresa seria nesse programa de
recompra de ações. Nesse 1T você recomprou 37 milhões, 38 milhões; você espera um
aumento significativo desse volume de recompra nesses próximos trimestres?
André Covre:
Obrigado pela sua pergunta. Nós consideramos a recompra de ações um dos melhores
investimentos que nós temos neste momento para o nosso caixa. Durante o 2T, até o
período de blackout por causa da divulgação de resultados, nós aceleramos o volume de
recompra.
Daqui para frente, nós vamos modular esse patamar dependendo das outras oportunidades
de investimento que nós estamos caminhando, incluindo as potenciais aquisições que nós
temos em negociação.
Luis Felix Cavalari:
OK. Obrigado.
Alexandre Delgado, NEO Investimentos:
Falando de Ipiranga agora, dá para observar que no ano contra ano a base de postos está
relativamente estável; e como um dos temas é consolidação, ganho de escala no setor, eu
gostaria que você comentasse um pouco sobre o potencial de embandeiramentos para
esses próximos meses como forma de alavancar o crescimento da Ipiranga. Obrigado.
André Covre:
Muito obrigado por mais uma pergunta sua, Alexandre. O tema de embandeiramentos é
realmente um tema muito importante. Você deve ter notado que no ano passado, entre
embandeiramentos e novos postos, nós dobramos o volume em relação a 2006. A
expectativa para este ano de 2008 é de mais um crescimento em relação ao trabalho que
foi feito em 2007. Provavelmente não dobrar, mas um crescimento sobre a base de 2007.
A abertura ou o embandeiramento de novos postos traz benefícios de duas formas. A
primeira é você cobrir regiões que estavam com uma cobertura rarefeita; então, você coloca
um posto e, com isso, aumenta o volume vendido naquela região. O outro efeito é você
aumentar a produtividade do negócio, e é por isso que, no cômputo líquido, no gráfico que
está mostrado na apresentação, você tem um patamar similar de número de postos.
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Isso decorre de melhorar a rede, abrir postos que são de maior volume e deixar que postos
menores partam das redes. Isso inclui às vezes até exigências ambientais que inviabilizam
postos menores, que é um outro driver do gráfico que está aí colocado na página 11.
O importante, na minha visão, não é quantos postos você tem; o importante é se os postos
que você tem suportam o volume que você vende e pretende vender no futuro. É como se
ele fosse a capacidade de produção de uma fábrica, ele é o viabilizador de você atacar a
demanda. E nós estamos capturando a demanda no ritmo do crescimento do mercado.
Pode ser que nos próximos trimestres, e nós temos isso como objetivo, tenhamos algum
crescimento acima do mercado, portanto ganhando market share. E por isso me referi a,
provavelmente neste ano, um nível de embandeiramento de novos postos ainda maior do
que ocorreu no ano passado.
Alexandre Delgado:
Perfeito. Obrigado.
Operadora:
Gostaria de passar a palavra ao Sr. André Covre, para as suas considerações finais.
André Covre:
Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Foi um prazer debater os negócios
do Ultra com vocês. Estamos à disposição para interações, para discutir nossos negócios e
trazer as perspectivas e os riscos que possam estar incluídos neles.
Muito obrigado, espero vocês no conference call de resultados no 2T.
Operadora:
O conference call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a participação de todos, e
tenham um bom dia.
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