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Operadora:

Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da
Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de
2004 e ao ano de 2004 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. Fabio
Schvartsman, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Ultrapar.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os
participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação da Companhia e em seguida iniciaremos a sessão de
perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso
algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência,
queiram, 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 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. Fabio Schvartsman, que dará
início à teleconferência. Por favor, Sr. Fabio, pode prosseguir.

Fabio Schvartsman:

Bom dia a todos. Mais uma vez é com grande satisfação que estamos juntos
pra comentar mais um fechamento de trimestre, e, neste caso, fechamento
do ano também, dos resultados da Ultrapar.
Eu tenho aqui comigo o Américo Genzini, da Ultragaz, a Cíntia, da Oxiteno e
o Eduardo Toledo, da Ultracargo, que vão me ajudar na condução das
respostas a vocês.
De início, é óbvio que eu preciso registrar a minha satisfação com relação ao
desempenho da Ultrapar neste ano que acaba de se encerrar. Afinal, um
crescimento de 20% na receita, de quase 50% no Ebitda, e um lucro líquido
quase 70% maior do que o lucro líquido do ano anterior são desempenhos de
grande magnitude, que nos dão muita satisfação do ponto de vista do
trabalho que vem sendo realizado.
Eu gostaria, inclusive, de mencionar que a qualidade dos resultados
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apresentados é muito grande e representa a Companhia mudando de
patamar de Ebitda e de resultado, que a meu juízo é perfeitamente
sustentável.
Eu quero chamar a atenção que a Oxiteno é uma empresa do setor
petroquímico, ela, apesar da nossa forte concentração em especialidades
químicas, nós tivemos um desempenho bastante significativo, ou seja, um
crescimento de 70%, superior a 70% no Ebitda da Oxiteno no ano de 2004.
E a Ultragaz também tem um motivo que eu penso que é de grande
satisfação pra todos, que é o fato de que a integração da Shell Gás às
operações da Ultragaz produziu um resultado tão bom ou melhor do que
aquele que havia sido antecipado a vocês, quando da aquisição.
Eu lembro que o ano de 2004 foi o primeiro ano com a Shell integralmente
dentro das operações da Ultragaz e o resultado final foi um crescimento
muito significativo do nosso Ebitda, e mais do que justificando o investimento
que foi feito, e os valores que foram discutidos à ocasião.
Nós também, e eu acho que é importante ressaltar isso, começamos a
acelerar os investimentos da Companhia no quarto trimestre do ano, e já
fechamos o ano tendo investido R$284 milhões, com concentração no fim do
ano, e investimentos na Oxiteno, que agora está aceleradamente ampliando
a sua capacidade, e também na Ultracargo, que aproveitou para acelerar a
conclusão do investimento no terminal de Santos, que deverá estar entrando
em operação no próximo mês de abril.
Muito bem. Como nós sempre fazemos, eu gostaria de dar a vocês uma
rápida pincelada nas nossas expectativas para o ano de 2005.
No ano de 2005, a Companhia deverá continuar apresentando um
crescimento bastante sólido dos seus resultados. Nós acreditamos que
estes resultados serão principalmente beneficiados pelo desempenho da
Oxiteno, que, os mesmos fatores que produziram um excelente resultado de
2004 permanecem presentes em 2005, qual seja o crescimento do mercado
interno e o benefício específico pras nossas vendas de especialidades.
A conquista de novos clientes, que continua trazendo benefícios para o ano
de 2005, em adição aqueles obtidos em 2004, em que o preço dos
petroquímicos em geral, e da Oxiteno em particular, continua em expansão
devido à expansão do ciclo. Fora essa combinação, deverá produzir para a
Oxiteno no ano de 2005 uma evolução importante de resultados.
E, agora no caso da Ultragaz, os nossos esforços permitirão, apesar de um
ano de fraco crescimento do mercado esperado para 2005, um desempenho
tão bom, ou eventualmente melhor ao de 2005, esforços de redução de custo
e de produtividade produzirão esse efeito.
No caso da Ultracargo, nós temos a satisfação de ter o início da operação no
terminal de Santos, como eu disse, já programado para abril, que afetará de
maneira positiva e significativa o desempenho da Ultracargo para o ano de
2005.
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E é também com satisfação que eu reforço a informação de que nós já
começaremos a operar este terminal com grande utilização da capacidade
instalada, o que é muito pouco usual neste tipo de investimento, e atesta a
correção do timing do investimento feito.
Ainda para 2005 nós acabamos de anunciar, também com muita satisfação,
a construção de uma planta de álcoois graxos no Brasil, planta esta que será
a única da América Latina. É uma oportunidade que nós acreditamos que
seja de primeira ordem para a Oxiteno, que não só alavanca a venda dos
nossos produtos tensoativos e toxilados, portanto conquistando e
aumentando a nossa capacidade de vendas de especialidades químicas no
mercado interno, como também nos abre um belíssimo mercado de
exportação de álcoois graxos para o resto da América Latina, que atualmente
é suprido a grande distância por produtores mundiais.
Na verdade, nós acreditamos que esta é uma grande oportunidade, que
produzirá um impacto muito significativo ao longo do tempo nos resultados
da Oxiteno.
Sendo um pouquinho mais específico com relação ao primeiro trimestre de
2005, a Ultrapar deverá continuar apresentando um crescimento positivo
dos seus resultados.
Em geral, quando eu faço aqui os comentários com vocês, eu estou me
referindo ao Ebtida, e eu vejo o Ebtida da Ultrapar crescendo provavelmente
em linha, ou talvez até um pouco a mais do que foi o crescimento entre os
primeiros trimestres de 2004 e 2003.
Isso muito puxado pelo desempenho extremamente favorável da Oxiteno,
pelos mesmos fatores que eu acabei de mencionar, como vamos estar
olhando como um todo.
No caso da Ultragaz, nós estamos passando, como, aliás, foi mencionado no
nosso earnings, com um processo concentrado de reestruturação da nossa
rede de revendas numa das regiões do país onde atuamos.
Essa reestruturação, aliada ao fato de que o mercado no primeiro trimestre
começou fraco, poderá impactar os resultados da Ultragaz no primeiro
trimestre, apesar dos nossos esforços contínuos e muito concentrados na
direção de redução de custos e de aumento de produtividade.
A boa notícia é que nós acreditamos que isso estará concentrado neste
trimestre, e, a partir do segundo trimestre de 2005, os resultados voltarão a
progredir naturalmente.
Tendo dito isso, eu fico à disposição de vocês para responder quaisquer
perguntas. Muito obrigado.

Operadora:

Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma
pergunta, queiram, por favor, digitar *1.
Lembramos que, para fazer perguntas, basta digitar *1.
O senhor Gilberto Pereira, da Itaú Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
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Gilberto Pereira:

Bom dia a todos. A primeira pergunta, eu queria que você, se fosse possível,
me desse alguns guidances a respeito do que vocês esperam pra
desempenho de Canamex especificamente, neste primeiro trimestre e
durante o ano de 2005.

Fabio Schvartsman:

Gilberto, sobre a Canamex é o seguinte: nossa expectativa de 2005 é um
faturamento, como nós havíamos anunciado pra vocês, em outros contatos,
da ordem de, do dobro do faturamento que ela tinha quando nós a
compramos. E o Ebtida crescendo muito mais do que proporcionalmente. De
qualquer maneira, frente aos números da Oxiteno ainda são números muito
pequenos. Nós começamos a entrar na faixa dos, chegamos aos 5%, talvez
um pouco menos do Ebtida da Oxiteno. Mas, de qualquer forma, crescemos.

Gilberto Pereira:

Alguma perspectiva de crescimento, em termos de aquisições do México,
alguma novidade que possa estar no seu radar pra 2005?

Fabio Schvartsman:

Existem oportunidades no setor petroquímico e também no setor de GLP
válidas para o ano de 2005 que estão sendo analisadas pela Companhia,
mas que neste momento não têm, em absoluto, nada de relevante que possa
ser comentado.

Gilberto Pereira:

Agora, essas possibilidades de futuras aquisições, elas não estão incluídas
neste orçamento de capital pro ano que vem?

Fabio Schvartsman:

Perfeitamente, Gilberto, na verdade esse orçamento de capital contempla
exclusivamente os investimentos já anunciados pela Companhia.

Gilberto Pereira:

Perfeito. Aproveitando a oportunidade, alguma novidade sobre os estudos
de viabilidade da refinaria pra petroquímicos em parceria com a Petrobrás?

Fabio Schvartsman:

Gilberto, os estudos continuam avançando, conforme também a gente vem
antecipando pra vocês, e eu até recentemente fiz um comunicado à Bovespa
sobre este tema. Nós esperamos ter uma conclusão dos estudos até o final
deste ano. Conseqüentemente é só naquela ocasião que nós teremos
alguma coisa concreta pra informar o mercado a respeito.

Gilberto Pereira:

OK, obrigado.

Fabio Schvartsman:

De nada.

Operadora:

Lembramos que, para fazer perguntas, basta digitar *1.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1.
O senhor Emerson Leite, do CSFB, gostaria de fazer uma pergunta.

Emerson Leite:

Bom dia, Fabio. Só queria saber se você poderia passar pra gente. Vocês
estão fazendo esses estudos de viabilidade técnica, enfim, eu entendo que é
uma coisa ainda muito embrionária e está na fase de estudos. Agora,
tipicamente, eu realmente não conheço... um projeto desse porte, ele
envolve o quê? Quer dizer, você tem um processamento de óleo pesado com
um output que seria o quê? Eteno e outros combustíveis? E mais ou menos
em que proporção? Você saberia dizer isso?

4

Transcrição da Teleconferência
Resultados de 2004 - Ultra
18/02/2005

Fabio Schvartsman:

Emerson, esse é exatamente o estudo. O estudo apontará qual é a condição
ótima de construção desse projeto, com que proporção de produção de
etenos e outros produtos petroquímicos. Qual foi a produção de produtos
petroquímicos básicos.

Emerson Leite:

Mas você não tem como subproduto o fato do processo de refino e a
produção de combustíveis também?

Fabio Schvartsman:

Não necessariamente, você tem a opção de ter ou de não ter, conforme o
desenho do projeto.

Emerson Leite:

OK, então. Obrigado.

Operadora:

Lembramos que, para fazer perguntas, basta digitar *1.
Este será o último anúncio. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor,
digitar *1.
Não há perguntas no momento.
Gostaria de passar a palavra ao palestrante para as considerações finais.

Fabio Schvartsman:

Muito bem. Muito obrigado pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui
comentando estes fatos com relação à Companhia. Nós esperamos, ao
longo deste ano, manter contatos constantes com vocês, apresentando
resultados e outros avanços da Companhia. Muito obrigado.

Operadora:

O Conference Call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a participação
de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.
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