SPEECH CONFERENCE CALL 1T02

Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente para falar sobre a performance da
Ultrapar neste primeiro trimestre do ano, bem como dar algumas indicações sobre as nossas
expectativas para o desempenho da Companhia nos próximos trimestres.

•

O desempenho operacional alcançado neste 1T02 é considerado bastante satisfatório para a
companhia, uma vez que conseguimos elevar o patamar de EBITDA da companhia em
aproximadamente 20%, quando comparado ao 1T01, e ainda trabalhando dentro de um
cenário onde, no negócio de GLP, nosso único fornecedor vem aumentando seus preços nos
últimos anos, e aumentou substancialmente seus preços neste 1T02; e no ramo petroquímico o
desaquecimento da economia global contribuíu para uma maior deterioração dos preços da
nossas principais commodities.

•

A Receita Líquida da Ultrapar atingiu R$ 579,6 MM neste 1T02, com crescimento de 14% em
relação ao 1T01.

•

O Lucro Líquido da Ultrapar foi 20% superior ao apresentado no mesmo período de 2001.

•

Os investimentos atingiram R$ 32 milhões neste trimestre, sendo direcionados principalmente
para a Ultragaz, dando continuidade ao processo de expansão do segmento não residencial
através do Ultrasystem, e em menor escala à aquisição de novos vasilhames.

... falando especificamente sobre a Ultragaz...

ULTRAGAZ:

•

A Ultragaz apresentou o mesmo volume de vendas do 1T01. Este desempenho no volume de
vendas é reflexo, principalmente, da antecipação de vendas ocorrida em dezembro, dado a
especulação sobre a magnitude do aumento dos preços da Petrobras para o GLP, que iria
acontecer em janeiro de 2002.

•

No comparativo com o 4T01, a queda de 3% no volume de vendas é explicada pela
sazonalidade desta época do ano.

•

Falando um pouco sobre as nossas expectativas para os próximos trimestres...
⇒ O mercado de GLP no Brasil, no acumulado de janeiro a abril, segundo dados preliminares
do Sindigás, apresentou uma queda de 2% em seu volume de vendas. Acreditamos que tal
retração seja consequência da antecipação de vendas ocorrida em dezembro, adicionada aos
novos patamares de preços do GLP, que num primeiro momento inibe o consumo. O
UltraSystem continuará a ser o catalizador de crescimento de volume da empresa. A companhia
estima que o seu volume de vendas continuará a crescer durante o ano de 2002, porém em um
nível um pouco mais baixo daquele apresentado em 2001.
⇒ Em termos de preços, o Governo anunciou mais um aumento do preço do GLP, em 14,5%,
válido a partir de abril de 2002. A companhia vem estudando alternativas de importação de
GLP, entretanto num ambiente onde a infraestrutura de importação é controlada pela própria
Petrobras, há uma dificuldade em fazer do acesso ao mercado internacional de GLP uma
vantagem competitiva para a empresa.

... com relação à Oxiteno...

OXITENO:

•

Durante o 1T02, aluguns fatores impactaram significamente o desempenho da Oxiteno. O
primeiro foi a parada da Copene, que restringiu o fornecimento de eteno às empresas de
segunda geração do Pólo de Camaçari, sendo que durante este primeiro trimestre houve
redução de 32% na cota de eteno para a Oxiteno. Disto resultou uma queda de volume,
quando comparado ao 1T01, da ordem de 10%.

•

O segundo fator que afetou o resultado da companhia foi o baixo nível dos preços
internacionais das principais commodities petroquímicas, e por último, o segmento de poliéster
que no último trimestre foi bastante fraco para a Oxiteno.

•

A perspectiva para o próximo trimestre de 2002, é que as vendas em termos de volume devem
ser da mesma magnitude das apresentadas no 1T02, e que apesar da recuperação gradual do
preço do MEG no mercado internacional, o desempenho da Oxiteno em relação ao 2T01 seja
muito parecido com o desempenho apresentado no 1T02 em comparação ao mesmo período
do ano anterior.

•

Teremos ainda restrição de fornecimento de eteno pela Copene, que estendeu a parada da
planta de Pirólise I até meados de maio, afetando nossa capacidade de produção, entretanto o
segundo trimestre deste ano deve apresentar um mix de venda mais rico, com as vendas mais
direcionadas ao mercado interno.

DESTAQUES
Gostaria de destacar que em Assembléia realizada em 29/04/2002, tivemos a inclusão do Sr.
Nildemar Secches em nosso Conselho de Administração. O Sr. Nildemar foi eleito pelos acionistas
preferencialistas, e é, desde 1995, Diretor Presidente da Perdigão. Tem em seu curriculum, entre
outros, 18 anos de atuação no BNDES, e 4 anos de atuação no Grupo Iochpe-Maxion. A inclusão
ao Conselho de Administração de mais um membro independente reenforça a preocupação da
administração da Ultrapar na melhor condução estratégica de seus negócios.

