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Operadora: Bom dia, senhoras e senhores. Neste instante iniciaremos a
audioconferência. 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 Inves tor
Relations. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Sr. Carlos Lazar: Bom dia. Obrigado por nos aguardarem e sejam bem vindos à
teleconferência da Ultrapar S.A. onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre
de 2002.
Caso algum dos senhores não tenha cópia do release da Ultrapar, por favor acessem o
site do grupo Ultra: www.ultra.com.br ou entre em contato com o departamento de
relações com investidores da Ultrapar, que imediatamente lhe enviará uma cópia por fax
ou e-mail, durante a teleconferência. O número para essa finalidade é: (11)3177-6513 ou
(11)3177-6155.
Antes de prosseguir eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser
feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas dos 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, estão o Sr. Fábio Schvartsman, Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores, juntamente com executivos da Oxiteno e Ultragás. O Sr.
Schvartzman inicialmente fará um comentário sobre o desempenho da Ultrapar no quarto
trimestre de 2002 e perspectivas para 2003. Após, os executivos estarão respondendo às
questões que eventualmente sejam formuladas.
Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schvartsman. Por favor, Sr.
Schvartsman.
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Sr. Fábio Schvartsman: Muito obrigado. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui
conosco. Eu tenho aqui o Américo Genzini, representando a Ultragás, e o Eduardo
Toledo, representando a Oxiteno.
Antes de mais nada, é com satisfação que venho reforçar a questão principal que a
Ultrapar vem apresentando ao longo destes últimos anos, que é a consistência do seu
desempenho – tanto operacional quanto financeiro.
Nós continuamos apresentando ano após ano, um crescimento bastante significativo dos
nossos principais indicadores. Em especial eu quero ressaltar os crescimentos de 31% na
receita líquida; 31% no EBITDA do ano e de 68% no lucro líquido do exercício.
Fazendo referência ao quarto trimestre do ano, o resultado também apresentou,
conforme, aliás, nós havíamos antecipado como tendência para vocês, no nosso último
conference call – resultados expressivamente melhores que o quarto trimestre do ano
anterior.
Em especial, nós tivemos um crescimento de 53% na receita líquida da Ultrapar, nesse
quarto trimestre e um crescimento de 55% do EBITDA no quarto trimestre deste ano com
relação ao mesmo trimestre do ano passado.
Tivemos em especial, olhando esse quarto trimestre, um desempenho excepcional da
nossa área petroquímica – a Oxiteno. Tivemos isso devido a uma combinação de volumes
muito elevados com uma situação da desvalorização cambial nos favorecendo em termos
de competitividade contra o produto importado e nos nossos mercados de exportação.
Esse processo de volume também se deveu ao fato do ganho de competitividade dos
nosso clientes que produzem aqui no Brasil. Essa combinação é excepcional para um
quarto trimestre, os resultados realmente foram acima do normal no desempenho da
Oxiteno nesse quarto tri.
Já a Ultragás, nesse quarto trimestre, apresentou um bom crescimento de receitas,
apesar de ter apresentado queda de volume e queda de EBITDA com relação ao mes mo
período do ano passado. Na verdade isso se deveu por um aumento da competição no
mercado no quarto tri, devido a esse problema de renda no país que trouxe como
conseqüência a dificuldade da manutenção do consumo de GLT e um natural aumento de
competição entre as companhias.
Por outro lado, eu gostaria de ressaltar a vocês, que no primeiro trimestre desse ano, a
nível de tendência, nós já estamos vendo uma regularização dessa situação no mercado.
Nós podemos antecipar que: o volume deverá continuar apres entando um pequeno
decréscimo no caso da Ultragás, no entanto nós podemos imaginar o EBITDA terá uma
recuperação com relação ao quarto tri deste ano e, deverá estar razoavelmente em linha
com o primeiro tri do ano passado.
Em termos de Oxiteno, a nossa expectativa é de um primeiro trimestre muito bom, aonde
nós deveremos apresentar uma evolução muito forte no nosso EBITDA com relação ao
primeiro trimestre do ano passado, no entanto, apresentando uma pequena redução com
relação ao excepcional quarto tri deste ano. Eventualmente, aliás, eu queria ressaltar que
nesse momento, os nossos volumes na Oxiteno continuam fortes, quer dizer nossa
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expectativa é de crescimento muito forte de volume no primeiro trimestre deste ano e
também os preços em Dólar do nosso produto, estão subindo no mercado internacional, o
que também auxiliam nesse processo.
Assim sendo, apesar de todas as questões, deveremos continuar apresentando no
primeiro trimestre deste ano, um crescimento muito significativo com relação ao primeiro
trimestre do ano passado. E porque não? Podemos dizer que apesar do nosso quarto
trimestre ter sido muito bom, nós não esperamos uma piora no resultado global em
termos de EBITDA, da Ultrapar para o primeiro trimestre deste ano.
Adicionalmente eu queria fazer menção da recém anunciada distribuição de dividendos,
tivemos um dividendo complementar os 45 milhões de reais que, ao nosso juízo
representam uma adequada remuneração às ações da companhia e que também levou
em consideração a necessidade de manter o diferencial competitivo que a Ultrapar tem
hoje em dia, que é a sua situação financeira muito equilibrada e sólida. Na verdade, como
é do conhecimento de vocês, aqui no Brasil a manutenção desse tipo de situação garante
um benefício para a companhia em todas as suas negociações financeiras, que acabam
redundando em benefício a todos os investidores na companhia.
Muito bem, obviamente é com satisfação que eu apresento esses resultados, que
apresento essa consistência de resultados e posso dizer a vocês que estamos vivendo
novamente um bom trimestre para a companhia.
Assim sendo, agora eu passo para vocês, e fico à disposição para responder a eventuais
perguntas. Muito obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas.
Para fazer uma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1 (*1). Para retirar a sua
pergunta da lista, digitem a tecla sustenido (#).
Operadora: Nossa primeira pergunta vem da Sra. Márcia Paes, da Lopes Filho.
Sra. Márcia Paes: Bom dia. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as
perspectivas tanto para o setor de petroquímica quanto para o GLT agora nesse início de
ano em 2003.
Sr. Schvartsman: Pois não. Só reforçando o que eu já disse há pouco, eu acredito que
no primeiro trimestre deste ano a área petroquímica continuará tendo um desempenho
muito forte tanto em termos de volume quanto em termos de preço devido à elevação dos
preços dos nossos produtos no mercado internacional.
Com relação ao negócio de gás, continuará apresentando uma queda de volume com
relação ao primeiro trimestre do ano passado – pequena, é verdade – e com alguma
recuperação das suas margens, podendo apresentar um resultado melhor nesse trimestre
do que foi no trimestre do ano passado. Essa é a nossa visão nesse momento.
Sra. Márcia Paes: OK. E você poderia dar uma idéia de volume de investimentos para
este ano nas duas empresas?
Sr. Schvartsman: Pois não. Nossa expectativa é em investimentos correntes em linha
com os investimentos do ano passado, também na faixa de aproximadamente 200
milhões de reais neste exercício, dos investimentos nos negócios. Chamo a atenção que
3
CONFIDENCIAL

Ultrapar
4Q02 – Conference Call

o ano passado, na verdade nós investimos aproximadamente 430 milhões de reais que
não só investimos nos nossos negócios como também fizemos aquisições e participações
acionárias dos minoritários da Oxiteno, compondo os mais de 400 milhões investidos.
Sra. Márcia Paes: OK. Obrigada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gilberto Souza, da Itaú Corretora.
Sr. Gilberto Souza: Bom dia Fábio, Américo, Eduardo. Primeiro, parabéns pelo resultado.
Segundo, eu queria fazer uma pergunta, tem sido noticiado na imprensa uma redução de
carga no pólo de Camaçari, eu queria saber como isso afeta o volume de produção da
Oxiteno neste primeiro trimestre e saber também como é que está a questão de elevação
de preço de eteno dado que a gente está com a NAFTA nos preços mais altos históricos
que a gente pode verificar na história recente. Eu queria saber como é que isso está se
refletindo em termos de custos para a Oxiteno.
Sr. Schvartsman: Gilberto, deixe-me dizer duas coisas a você: as questões de cargas de
Camaçarí estão plenamente normalizadas neste momento. Não existe qualquer problema
de falta de matéria prima, falta de eteno, conseqüentemente a Oxiteno não sofrerá
qualquer conseqüência de volume. Ao contrário, conforme eu mencionei no meu
comentário inicial a gente está esperando um crescimento de volume muito forte, no
primeiro trimestre deste ano. Com relação aos preços, é verdade, o preço de petróleo e
todos os seus derivados estão na estratosfera por motivos dessa ameaça de guerra que
paira sobre todos nós. Não obstante, junto com o preço das matérias-primas cresce o
preço dos produtos no mercado internacional, fazendo com que, basicamente, a Oxiteno
fique protegido pela manutenção da sua margem em termos relativos.
Sr. Gilberto Souza: Mas o preço no mercado doméstico tem acompanhado a elevação
de preço no mercado internacional, mais a variação cambial?
Sr. Schvartsman: Na verdade não há muita alternativa de se fazer diferente disso, uma
vez que o preço praticado na matéria prima pela Braskem, necessariamente compõe os
custos da companhia e compõe, portanto, a fórmula de reajuste de preços com que a
companhia vende os seus produtos.
Sr. Gilberto Souza: Obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar
asterisco um (*1).
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um (*1).
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marco Armelin, da Itaú BBA.
Sr. Marco Armelin: Oi Fábio, é Marco aqui falando. Eu queria entender um pouco essa
provisão para devedores duvidosos do quarto tri, se é um negócio não-recorrente, alguma
coisa que ocorreu só nesse tri ou é uma política da dolarização de preço: como que
funciona isso?
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Sr. Schvartsman: Pois não, Marco. Na verdade faz parte do nosso comportamento, uma
preocupação sempre aprofundada com a solvência de todos os nossos itens de ativo e
passivo. Nessas análises, cada vez mais cuidadosas e rebuscadas, nós notamos que
caberia manter uma provisão definível, feita nos negócios da Ultragás, basicamente
porque essa provisão foi feita exclusivamente na Ultragás. Não creio que isso aqui seja
recorrente no sentido que nós vamos ter outras provisões se somando a essa, em
absoluto. Não obstante eu imagino que um certo nível de PDD por exemplo este, é
adequado inclusive ao porte do faturamento da Ultragás e o histórico dos seus
recebimentos.
Sr. Marco Armelin: Perfeito. E esse guidance de resultado desse tri presente com uma
retomada de margem e tal, você está desconsiderando o efeito desse PDD, vamos dizer.
Sr. Schvartsman: Não, na verdade no comentário que eu fiz, também a inexistência do
PDD nesse trimestre colabora para a melhoria do resultado.
Sr. Marco Armelin: Perfeito. Vamos supor, o resultado recorrente do quarto tri frente à
expectativa desse primeiro tri – se não tivesse tido esse “devedores duvidosos”, você
ainda acredita que pode ser melhor?
Sr. Schvartsman: Nesse caso eu acredito que seria em linha porque na verdade, tanto o
quarto tri como o primeiro tri, são sazonalmente mais fracos. Então eu não veria muita
diferença entre quarto e primeiro tri, nesse sentido.
Sr. Marco Armelin: Tá. Mais uma pergunta Fábio: você vê alguma relação entre o preço
nominal do GLP subir e cair e a expansão ou contração da tua margem de distribuição?
Sr. Schvartsman: Na realidade, tudo é uma questão de competição, não é? O que tem
acontecido é não tanto se o preço do GLP sobe ou desce, mas mais como anda a renda
da população para enfrentar essas variações de preço. E é óbvio que tem havido um
problema de renda e é esse problema de renda que tem produzido redução de volume
vendido para o setor residencial, especialmente. E, consequentemente isso tende a
continuar na medida em que a renda tende a continuar baixa.
Sr. Marco Armelin: Perfeito. Obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar
asterisco um (*1).
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco um (*1).
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre, da Skopos Administração de
Recursos.
Sr. Alexandre: Bom dia a todos, bom dia Fábio. Parabéns pelos resultados pelo ano de
2002. Minha pergunta é referente a Oxiteno, gostaria que você comentasse um pouco
mais detalhado qual vai ser a estratégia para o ano de 2003, referente ao mercado
doméstico e exportação: vocês vão estar aumentando a exportação, o que vocês estão
vendo para isso? Obrigado.
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Sr. Schvartsman: Eu vou passar para o Eduardo Toledo que vai fazer um comentário a
esse respeito.
Sr. Eduardo Toledo: Bom dia. Com relação às exportações, nós sempre olhamos a
questão de exportações do ponto de vista da Oxiteno como, vamos dizer assim, onde a
gente fecha a conta. Nosso guidance é sempre privilegiar o mercado interno, dando
atendimento ao mercado interno. Então nesse sentido, vamos dizer, como o mercado
interno, pelo menos nesse início de ano está bastante aquecido, isso pode acabar
afetando um pouco as exportações. O lado positivo que nós temos é que nós não
prevemos nenhuma grande parada de central como a gente teve no ano passado. Se
você estiver lembrado, no segundo trimestre do ano passado, houve uma parada que
acabou se estendendo da Braskem, que limitou a nossa quantidade de matéria prima
disponível, o que acabou limitando a nossa capacidade produtiva. Então eu acho que “all
in all”, que o mercado interno tende a ter um bom desempenho este ano, pelo menos
mantendo esse comportamento no primeiro trimestre, então as exportações podem, talvez
se manter em relação ao ano passado porque como tem mais produto eu consigo
absorver esse crescimento do mercado interno sem ter que sacrificar a exportação.
Sr. Alexandre: OK. Obrigado.
Operadora: Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco um (*1).
Neste momento encerramos a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a
palavra ao Sr. Fábio Schvartsman para as considerações finais.
Sr. Schvartsman: Senhoras e senhores. Novamente é muita satisfação conversar com
todos vocês, em especial é sempre agradável a tarefa de comentar resultados bons,
como o grupo tem tido ao longo destes últimos anos e trimestres e eu tenho a satisfação
de saber que no próximo trimestre nós vamos estar juntos e eu espero poder continuar
comentando com vocês bons resultados, como tive a oportunidade de fazer hoje. Muito
obrigado. Até a próxima.
Operadora: A audioconferência do Ultrapar Participações S.A. está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.
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