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Previsões acerca de eventos futuros

Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais
previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia.
Palavras como “acredita”, “espera”, “planeja”, “estratégia”, “prospecta”,
“prevê”, “estima”, “projeta”, “antecipa”, “pode” e outras palavras com
significado semelhante são entendidas como declarações preliminares sobre
expectativas e projeções futuras. Tais declarações estão sujeitas a riscos e
incertezas previstos ou não pela Companhia, e podem fazer com que os
resultados reais sejam significativamente diferentes daqueles projetados.
Portanto, o leitor não deve fundamentar suas decisões apenas com base
nestas estimativas.
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Considerações sobre as informações financeiras e operacionais
 Padrões e critérios aplicados na preparação das informações
9 As demonstrações financeiras da Ultrapar para o exercício findo em 30 de junho de 2009 foram preparadas de acordo
com as diretrizes contábeis da Lei das Sociedades por Ações, sendo adotadas as alterações introduzidas pelas Leis
11.638/07 e 11.941/09 (antiga Medida Provisória 449/08) e pelas normas, instruções e orientações da CVM que as
regulamentaram.
9 Com a finalidade de proporcionar a comparabilidade das demonstrações financeiras, as informações referentes ao
segundo trimestre de 2008 incluídas nesta apresentação contemplam as referidas alterações contábeis, e portanto
diferem dos valores reportados anteriormente nas respectivas divulgações de resultados.
9 Informações adicionais referentes às alterações decorrentes da nova legislação estão disponíveis nas notas
explicativas 2 e 3 das demonstrações financeiras auditadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e das
demonstrações financeiras trimestrais de 31 de março de 2009 e 30 de junho de 2009, disponíveis no website da
Ultrapar (www.ultra.com.br).
9 Em separado, no 1T09 a Ultragaz procedeu a uma reclassificação dos volumes vendidos entre os segmentos envasado
e granel, refletindo a atual estrutura e responsabilidade gerencial entre geografias e segmentos. Para manter a
comparabilidade, informações de volume e da receita líquida da Ultragaz dos segmentos envasado e granel incluídas
nesta apresentação e no website da companhia foram reclassificadas retroativamente ao 1T08 com base no novo
critério adotado.
9 Exceto quando indicado, os valores incluídos nesta apresentação são apresentados em R$ milhões e portanto sujeitos
a arredondamentos. Como conseqüência, valores totais apresentados podem diferir da agregação numérica direta dos
valores que os precedem.
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Considerações sobre as demonstrações financeiras – efeito das
aquisições
 União Terminais
9

Em junho/08 a Ultrapar assinou contrato para aquisição da União Terminais e Armazéns Gerais Ltda. (“União
Terminais”), empresa de armazenagem e movimentação de líquidos então pertencente à Unipar – União das
Indústrias Petroquímicas S.A. com operações nos portos de Santos, Rio de Janeiro e Paranaguá (neste último através
de participação de 50% na União/Vopak Armazéns Gerais Ltda). Em outubro de 2008 a Ultrapar comunicou ao
mercado o fechamento da compra referente aos terminais de Santos e Rio de Janeiro e em novembro de 2008 a
conclusão da aquisição referente ao terminal de Paranaguá. Os resultados das empresas adquiridas passaram a
constar das demonstrações financeiras da Ultrapar após os respectivos fechamentos. As demonstrações financeiras
da Ultrapar em períodos anteriores ao 4T08 não incluem os resultados das empresas adquiridas. O valor da aquisição
totalizou R$ 519 milhões, já incluída a assunção de dívida líquida no valor de R$ 32 milhões.

 Texaco
9

Em agosto/08 a Ultrapar anunciou a assinatura de contrato para aquisição dos negócios de distribuição de
combustíveis da Texaco no Brasil. Em 31/março/09 a Ultrapar realizou a liquidação financeira da aquisição da Texaco
com o desembolso de R$ 1.106 milhões, em adição ao depósito de US$ 38 milhões realizado a favor da Chevron em
agosto/08. Os resultados da Texaco passaram a ser consolidados pela Ultrapar nas demonstrações financeiras a
partir de 01/abril/09. As demonstrações financeiras da Ultrapar em períodos anteriores ao 2T09 não incluem os
resultados da Texaco. Com o objetivo de proporcionar uma base de comparação para análise da evolução do
desempenho da Ipiranga antes da consolidação dos resultados da Texaco, incluímos nesta apresentação os
resultados que estimamos a Ipiranga teria obtido no 2T09 excluindo os resultados da Texaco (“Ipiranga ex-Texaco”).
Igualmente, para permitir o entendimento da contribuição recorrente da Texaco para o resultado consolidado da
Ipiranga, excluímos despesas não recorrentes de R$ 28 milhões incorridas no 2T09 com a conversão de postos
Texaco para a marca Ipiranga e com integração das operações (“Texaco ex-não recorrentes”).
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Ultrapar – Destaques 2T09
EBITDA

Endividamento líquido
R$ milhões

+28%

2.562

321
251

28
29

27

74

R$ milhões

(209)
2.352

54

154

172

2T08

2T09

Ipiranga

Ultragaz

Oxiteno

Dívida líquida/
EBITDA (LTM)

Ultracargo

 Receita cresce em todas as unidades de negócios e
alcança R$ 9,6 bilhões

Mar/09

Jun/09

2,3x

2,0x

 Geração de caixa e redução do endividamento
líquido em relação ao 1T09 ...

 EBITDA atinge R$ 321 milhões, 28% acima do 2T08,
com crescimento em todas as unidades de negócios
4 Lucro líquido atinge R$ 93 milhões, acima do 1T09
mas abaixo do 2T08

 ... permitindo pagamento de dividendos de R$ 119
milhões referente ao 1S09
9 65% do lucro líquido consolidado
9 3% dividend yield

9 Crescimento no EBITDA compensado pelo resultado do
maior

endividamento

líquido

e

pelo

aumento

das

depreciações

4 Início da gestão e consolidação da Texaco

— Aquisições e investimentos orgânicos nos últimos 12
meses
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Ipiranga – Desempenho 2T09
Ipiranga ex-Texaco - volume

Ipiranga – volume consolidado
mil m³

+8%

mil m³

+51%

-5%

1.748

1.221

1.129

2T08

2T09

4.635

1.580

1.847

3.055

2T08

Gasolina, etanol e GNV

Ipiranga ex-Texaco

2T09

Texaco

Ipiranga consolidado

Diesel

 Volume de vendas em linha com o volume vendido no

 Volume de combustíveis +51%

2T08
9

Gasolina, etanol e GNV +8%
—

9

Volume adicional significativo advindo da aquisição
da Texaco

Recorde histórico de veículos leves licenciados no
2T09

—

Investimentos em embandeiramentos e novos

9

Novo patamar de porte e escala

postos

9

Redução de 5% no diesel
—

Menor atividade econômica

 Melhorias na legislação e fiscalização implementadas
no setor
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Ipiranga – Desempenho 2T09
Crescimento de EBITDA da Ipiranga ex-Texaco

Novo patamar de EBITDA e margem no 2T09 com a consolidação da Texaco
R$/m³

R$ milhões

+5%

154

38

162

200
172

162

53
43

50

53

2T08

2T09

R$ milhões

R$/m³

24

Ipiranga
ex-Texaco

Ipiranga
Texaco
ex-não
ex-não
recorrentes recorrentes

Ipiranga
reportado

Ipiranga
ex-Texaco

Texaco
Ipiranga
ex-não
ex-não
recorrentes recorrentes

 Ipiranga ex-Texaco: melhoria na legislação e fiscalização, com influência na variação de preços e custos de etanol
 Despesas não recorrentes
9

Conversão de marca dos postos Texaco -R$ 21 milhões

9

Despesas com integração -R$ 7 milhões

 Texaco: margem superior à observada de R$ 20/m³ pré-aquisição
 Novo patamar de EBITDA unitário com a consolidação da Texaco: R$ 43/m³
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Ipiranga – Implementação do plano de negócios da Texaco
 Ampliação da escala de operações

9

9 +51% no volume vendido
9 Adensamento e ampliação da rede: ~3.500 para 5.500 postos

 Melhor posicionamento para o crescimento

9

9 Expansão geográfica – início da expansão da Ipiranga para Centro Oeste,
Nordeste e Norte
9 Novas oportunidades comerciais decorrentes da cobertura nacional: 13
novos clientes no segmento consumo

 Processo de integração das operações – economias de escala

Em andamento

9 Início da gestão Ipiranga na Texaco a partir de 1º abril/09
9 Integração dos sistemas de informação da Texaco com os da Ipiranga e
Ultrapar em 1º agosto/09
— Um único sistema para o negócio de distribuição de combustíveis
— Etapa relevante para captura de economias de escala

9 Incorporação societária da Texaco planejada para novembro/09

 Implementação do modelo de negócios da Ipiranga na rede adquirida

Em andamento

9 830 postos Texaco convertidos para a marca Ipiranga até 13 de agosto
(>60% da rede no Sul e Sudeste)
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Oxiteno – Desempenho 2T09
Volume

Composição geográfica

Composição por produtos

EBITDA

mil ton

R$ milhões

+10%

+10%

146

2T08

160

2T09

31%

33%

69%

67%

2T08
Mercado Interno

13%

92%

87%

2T08

2T09
Mercado Externo

8%

Especialidades

 Crescimento de 10% nos volumes vendidos

27

2T08

2T09

29

2T09

Commodities

Estoques

9 Expansões de capacidade de produção

R$ milhões

9 Processo de substituição de importações, principalmente de
especialidades direcionadas a cosméticos, detergentes e agroquímicos
9 Maiores exportações
9 Menores vendas spot de glicóis no 2T08

512
421

 EBITDA +10%

336

337

2T09

2T08

9 Crescimento no volume vendido e Real 25% mais desvalorizado...
9 ... parcialmente compensados pela diferença entre custos históricos e
custos de reposição: efeito estimado de ~R$ 35 milhões no 2T09

4 Gestão dos níveis de estoques
9 Redução de R$ 85 milhões no 2T09 e R$ 177 milhões no 1S09

4T08

1T09

9 Retorno ao nível de estoque do 2T08
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Ultragaz – Desempenho 2T09
Lucro bruto

Volume

EBITDA

mil ton

+21%

-2,6%
411
128

401
119

+36%

139

74

115
54
346

283

281

279

2T08

2T09

2T08

Envasado

Granel

R$ milhões

4 Volume envasado: estável

184
131

2T09

2T08

R$/ton

R$ milhões

9 Recuperação das margens

9 Iniciativas comerciais realizadas pela empresa, incluindo novos

9 Benefícios

4 Volume granel: -7%
9 Menor ritmo de atividade industrial no 2T09

R$/ton

4 Crescimento significativo de lucro bruto e EBITDA

9 Resiliência da demanda: bem de primeira necessidade

mercados

2T09

de

programas

de

eficiência

operacional

implementados pela companhia
— Novo modelo de gestão de revendas e canais
— Logística adaptada aos novos canais de revenda

9 Consumo temporário de um cliente de grande porte em 2008
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Ultracargo – Desempenho 2T09
Ocupação efetiva

EBITDA

Km rodados
mil

km milhões

m3

R$ milhões

-34%

+67%
491

28
8,8

24
21
5,8

295

11
8
13%
2T08

2T09

2T08

2T09

2T08

9 Consolidação da União Terminais a partir do 4T08
9 Expansões do terminal de Aratu

32%

1T09

2T09

24%
16%
3T08
EBITDA

4 Forte crescimento da armazenagem efetiva

29%

4T08

Margem EBITDA

4 EBITDA da Ultracargo atinge R$ 28 milhões
9 Quatro trimestres consecutivos de crescimento
9 Novo patamar com consolidação da União Terminais

9 Maior ocupação no terminal de Santos
9 Crescimento de 17% sobre 1T09 e 237% sobre 2T08

4 Redução da quilometragem rodada
9 Menor ritmo da atividade econômica
9 Decisão de reduzir presença no segmento de carga
embalada
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Ultrapar – Perspectivas e prioridades para os próximos
trimestres
 Ipiranga

Investimentos orgânicos

9 Avançar na integração da Texaco para realizar ganhos

R$ milhões

decorrentes da ampliação da escala operacional e da
atuação nacional

-41%

9 Implementar modelo de negócio da Ipiranga na rede
adquirida, em particular conversão de marcas
9 Capturar

benefícios

combustíveis do

do

crescimento

ciclo otto

no

volume

403

de

(gasolina, etanol e GNV):

238

aumento na frota automotiva

 Oxiteno
9 Iniciativas comerciais para substituir produtos importados e
maior dinamismo da economia: crescimento nos volumes
9 Alinhamento dos estoques substancialmente finalizado

1S08

1S09

9 Influência da velocidade e amplitude da apreciação do Real
e elevação nos preços do petróleo

 Ultragaz
9 Continuar a capturar benefícios dos programas de eficiência
operacional

 Redução do patamar de investimentos
9 Investimentos realizados ao longo dos últimos
anos permitem crescimento em 2009/10

9 Ações comerciais, principalmente em novos mercados

 Ultracargo
9 Investir em expansões dos terminais existentes

4 Foco em geração de caixa
9 Menor nível de endividamento

9 Capturar benefícios da maior escala
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Conference Call de Resultados
Sessão de perguntas e respostas
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