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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar, para
discussão dos resultados referentes ao 3T08 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 seu encerramento, por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser
feitas durante esta 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.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Covre, que dará início a
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, para comentar os
resultados da Ultrapar neste 3T e as perspectivas para o futuro.
Antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês ao slide número dois, onde
nós fazemos algumas considerações sobre as aquisições que fizemos recentemente, e a sua
consolidação nas nossas demonstrações financeiras.
Em resumo, as demonstrações financeiras da Ultrapar consolidam os resultados dos
negócios adquiridos do Grupo Ipiranga desde abril de 2007, mas ainda não consolidam neste
3T os resultados da União Terminais e da Texaco, já que o fechamento dessas duas
aquisições não ocorreu até o final do trimestre.
Em adição, no caso dos negócios que compramos do Grupo Ipiranga, a partir de janeiro de
2008, a EMCA passou a ser consolidada pela Oxiteno e as demonstrações da Oxiteno e da
Ipiranga anteriores a 1º de janeiro de 2008 foram reclassificadas para refletir a consolidação
atual. Conseqüentemente, as menções que eu faço ao termo Ipiranga e que aparecem nas
nossas demonstrações financeiras se relacionam, ou correspondem exclusivamente aos
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negócios adquiridos de distribuição de combustíveis, lubrificantes e às atividades
relacionadas principalmente a am/pm e JetOil.
Iniciando com os destaques desde a nossa última teleconferência de resultados, na parte de
resultados nos apresentamos uma evolução positiva de receita em todos os negócios em
relação ao 3T07. Isso colaborou para a geração de um EBITDA de R$263 milhões no
trimestre, 20% acima do 3T07, com crescimento de EBITDA na Ultragaz, na Oxiteno e na
Ipiranga.
O lucro líquido do trimestre teve um crescimento de quase 5x, passando de R$25 milhões no
3T07 para R$117 milhões no 3T08, como resultado do crescimento do EBITDA, dos efeitos
transitórios de endividamento e participação minoritária em 2007, relacionados à aquisição
da Ipiranga, e também dos incentivos fiscais da Oxiteno, que foram renovados no final de
outubro de 2007.
Em paralelo aos bons resultados, nós continuamos trabalhando em várias iniciativas para
permitir o crescimento do valor dos nossos negócios para os próximos anos, com o foco na
consolidação dos ganhos relacionados aos investimentos que já estão em andamento.
Em primeiro lugar, um ano e meio após a aquisição da Ipiranga nós cumprimos mais um
passo em nosso plano de negócios para a Ipiranga com a aquisição da Texaco. Essa
aquisição vai consolidar a nossa posição de vice-liderança no mercado de combustíveis e
permitir que passemos a atuar nacionalmente.
Na Ultracargo, em outubro fechamos a aquisição da União Terminais, que tinha sido
anunciada em junho, passando o operar os terminais de Santos e do Rio de Janeiro. Com
esta aquisição, a Ultracargo dobra de tamanho em termos de EBITDA, com benefícios de
escala e de posicionamento mercadológico.
A Oxiteno, que também vem recebendo investimentos relevantes nos últimos anos, finalizou
as expansões de capacidade previstas para o 2S08. Essas expansões vão permitir
benefícios de escala e melhor composição de produtos, a partir já deste 4T. Um pouco mais
à frente na apresentação vamos falar um pouco mais a respeito de cada uma dessas
iniciativas e seus efeitos para os próximos anos, em particular, como elas devem suportar o
crescimento de resultados da Ultrapar em um cenário econômico mais desafiador, que deve
se instalar em 2009.
Passando agora aos negócios, iniciando pela Ipiranga, no slide número cinco. Neste 3T, a
Ipiranga continuou apresentando crescimento de volume no mesmo ritmo apresentado nos
últimos trimestres, sob a influencia do crescimento da economia e da frota, esse segundo
derivado do bom desempenho do setor automotivo em 2008, que, em 9M, acumula o
crescimento de 27% no número de veículos licenciados em relação a 2007.
Soma-se a isso a evolução positiva na regulamentação do setor, que contribuiu para que o
aumento da participação das vendas de etanol pelas empresas associadas ao Sindicom
sobre o mercado total, passando de 57% no 3T07 para 59% no mesmo período de 2008.
O maior volume vendido e a conseqüente alavancagem operacional permitiram que a
Ipiranga apresentasse nesse 3T um EBITDA de R$142 milhões, 35% superior ao 3T07. Em
relação ao 2T08, o EBITDA foi 6% menor, em função de um patamar maior de despesas de
vendas, com destaque para o aumento com frete e com propaganda e marketing.
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As despesas com propaganda e marketing foram um pouco menores que a média no 2T,
conforme comentamos no nosso último anúncio de resultados, retornando a um patamar
maior neste 3T.
Adicionalmente, tivemos neste trimestre a campanha de divulgação da aquisição da Texaco
e o lançamento do Ipirangashop.com; aliás, incentivo todos a visitarem ipirangashop.com. O
Ipirangashop é uma loja virtual que utiliza o portal de Internet existente da Ipiranga e a rede
de postos de serviços como uma vitrine de produtos, agregando serviços às vendas de
combustíveis e novas fontes de receita ao revendedor e à Ipiranga.
O Ipirangashop é parte da estratégia de diferenciação no varejo da Ipiranga, que tem como
uma das metas lançar um novo produto ou um novo serviço por ano. Por exemplo, no ano
passado foi a vez do lançamento do cartão Carbono Zero; este ano é o Ipirangashop.com.
Olhando para o 4T, segundo os dados da Anfavea, foram vendidos 239.000 novos veículos
em outubro, praticamente igual a outubro do ano passado, que é um comportamento
diferente do crescimento de 20% a 30% que vinha acontecendo no passado recente. De
qualquer forma, neste ano foram vendidos 2,5 milhões de novos veículos nos 10 primeiros
meses do ano, fazendo com que a frota tenha, portanto, crescido. Ou seja, o crescimento da
frota vai continuar enquanto novos veículos forem vendidos, podendo, porém, ocorrer em um
ritmo menos acelerado que recentemente. Nós esperamos, portanto, crescimento continuado
nos volumes da Ipiranga, mas esse crescimento pode ocorrer em patamar menor que os
trimestres recentes.
Em relação aos resultados do 4T, nossa estimativa neste momento é de uma evolução
similar à apresentada neste 3T em relação ao 3T07.
Passando ao slide seis, foi com grande prazer que anunciamos em agosto a assinatura do
contrato de compra da Texaco, o que vai fazer a Ipiranga se tornar um negócio de
distribuição nacional, com mais de 5.000 postos e participação de mercado de 23%. O valor
da transação é de R$1,2 bilhões, e ressalto que o valor é acordado em Reais e os ajustes
previstos são somente relacionados a capital de giro e endividamento, que são para o
benefício do comprador. Em outras palavras, mantém a empresa sendo gerida como ela era
anteriormente.
A combinação das duas Empresas ampliará a escala operacional do nosso negócio de
distribuição em mais de 60%, proporcionando maior eficiência e alavancagem operacional,
elementos determinantes para a rentabilidade de um negócio de distribuição e varejo.
Esta aquisição também nos permite expandir a atuação para o Centro-Oeste, Nordeste e
Norte do Brasil, regiões que têm apresentado crescimento superior à média nacional em
termos de volume, e nos beneficiar, portanto, de oportunidades comerciais que decorrem
também da cobertura nacional.
Além disso, pretendemos implementar também na Texaco o modelo de negócios que
utilizamos na Ipiranga, que se pauta em um posicionamento mercadológico diferenciado, no
excelente relacionamento com os nossos revendedores e pela oferta diferenciada de
produtos e serviços, a exemplo do Ipirangashop.com, com que eu mencionei há pouco.
Através dessas ações, nós estimamos que a margem EBITDA gerada pelo volume que
agregaremos com a aquisição da Texaco atingirá, pelo menos, o patamar de margem gerada
pela Ipiranga nos 9M08, que foi aproximadamente R$50por m³. Nós planejamos fazer isso
em um horizonte de aproximadamente dois anos após o fechamento da transação. O
fechamento da transação está previsto para os primeiros meses de 2009.
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Eu lembro a vocês que alguns anos atrás nós fizemos uma aquisição muito similar no que
tange ao racional econômico e execução, que foi a compra da Shell Gás pela Ultragaz em
2003, e essa aquisição era baseada em maior escala operacional e sinergias.
Naquela época, o EBITDA da Shell Gás antes da aquisição era da ordem de R$10 milhões, e
no primeiro ano de operação dentro da Ultragaz, o mesmo volume gerou cerca de R$50
milhões. O que permitiu essa evolução foi exatamente a ampliação da escala e as sinergias.
Em outras palavras, é um trabalho que o Grupo já fez no passado e está preparado para
fazer no caso da Texaco, com a experiência adicional que a própria Ipiranga tem nesse
assunto, tendo comprado a Atlantic anos atrás.
Passando agora para a Oxiteno, no 3T, o volume de vendas de especialidades ficou
praticamente estável, 1% abaixo do mesmo período de 2007. Isso foi em função das paradas
nas plantas de óxido de eteno de Mauá, onde produzimos exclusivamente especialidades, e
na unidade de etalonaminas em Camaçari.
A composição de vendas melhorou significativamente, com as especialidades passando de
77% do volume vendido no 3T07 para 86% neste 3T08. A melhoria de mix associada a
ações comerciais desenvolvidas pela Oxiteno nos últimos 12 meses permitiram a
recuperação dos preços médios em USD nesse trimestre. Tais fatores foram fundamentais
para compensar os efeitos negativos do aumento de cerca de 40% no custo do eteno em
USD, do Real 13% mais valorizado, e aqui eu estou usando a média do 3T contra a média do
3T07, e também das paradas programadas, que tiveram impacto de R$8 milhões no custo
fixo neste trimestre.
Como resultado, a Oxiteno apresentou EBITDA de R$43 milhões nesse trimestre, 19% acima
do 3T07, com a margem de contribuição e EBIDA unitários em USD se recuperando e
evoluindo 51% e 54% respectivamente. Em relação ao 2T08, o EBITDA cresceu 63% em
função do volume vendido 4% maior e da recuperação nos preços médios em USD, que eu
me referi há pouco, através principalmente da melhoria de mix.
Detalhando um pouco mais os projetos de expansão da capacidade de Oxiteno, no slide
nove, e que serão fundamentais na determinação dos resultados da Empresa a partir deste
4T.
Começando pela Oleoquímica. Em outubro, a Oxiteno iniciou o faturamento de álcoois
graxos e seus co–produtos, com a primeira fábrica desses produtos no Brasil e na América
Latina. Até então, toda a demanda era servida através de importações. Em outras palavras, a
nova produção irá deslocar essas importações, inclusive as que hoje são feitas pela própria
Oxiteno, que vai consumir parte da produção dessa nova unidade.
A capacidade de produção total da planta é de cerca de 100.000 toneladas ao ano, de
produto, com processamento de matérias-primas de fontes renováveis, principalmente o óleo
de palmiste, e a aplicação dos álcoois graxos e seus co-produtos é principalmente nos
mercados de cosméticos, detergentes e agroquímicos.
Dando seqüência, neste início de novembro nós terminamos as expansões das unidades de
especialidades de etoxilados e etalonaminas em Camaçari. Essas expansões adicionam
120.000 toneladas desses produtos à capacidade atual, que serão direcionados a uma ampla
gama de aplicações de mercados, como cosméticos, detergentes, agroquímicos, alimentos,
área de petróleo, tintas, vernizes e assim por diante.
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Conjuntamente, as unidades de oleoquímicos, etoxilados e etalonaminas adicionam 37% à
nossa produção de especialidades químicas, que são produtos de maior valor agregado.
Além disso, como as três unidades estão instaladas em sites existentes e se tratam de linhas
de produtos conhecidas, elas adicionam pouco custo fixo a Oxiteno, gerando, portanto, um
benefício nos resultados mais do que proporcional ao aumento de volume.
Também para os etoxilados e etalonaminas, assim como oleoquímicos, o mercado cresceu
de maneira acelerada durante os anos em que estávamos executando as expansões, e
portanto, essa demanda adicional está sendo em grande parte servida por importações.
Portanto, aqui também o nosso trabalho será deslocar essas importações, crescendo nosso
volume através da sua substituição, o que pretendemos fazer através do melhor
posicionamento da Oxiteno para servir o mercado local.
Por último, também no início de novembro, nós finalizamos a expansão da unidade de oxido
de eteno em Mauá, que acrescenta 38.000 toneladas de capacidade de produção desse
insumo, o qual é integralmente direcionado para a produção de especialidades. Essas
capacidades adicionais de produção nos permitem estimar uma melhora substancial de
resultados na Oxiteno a partir do 4T08, com os benefícios de escala e melhor composição de
vendas que eu mencionei.
Somou-se a isso recentemente, a inversão da trajetória de câmbio e do preço do petróleo.
Esses fatores combinados resultam em um cenário mais favorável para a Oxiteno nos
próximos trimestres, apesar do ambiente econômico mais desafiador que devera se instalar
em 2009.
Especificamente para o 4T, temos a expectativa de volumes ainda um pouco menores do
que o 4T07, já que algumas das paradas foram finalizadas durante o 4T08, mas com
resultados significativamente maiores do que 4t08.
Falando agora da Ultragaz. Nesse trimestre, o volume vendido pela Ultragaz cresceu 5%,
acima do crescimento do mercado, de 4%, impulsionado pelo crescimento do volume,
derivado de ações comerciais da Empresa no segmento envasado e do consumo temporário
de um grande cliente.
Os senhores devem ter notado que existe certa recorrência de clientes com essas
características no segmento granel, pelo menos um por ano, fruto de um trabalho de
desenvolvimento dos consultores energéticos da Ultragaz. No ano passado, por exemplo,
nós tivemos a CST durante o 1S.
O lucro bruto unitário da Ultragaz teve uma pequena evolução em relação ao 3T07, dando
continuidade à trajetória gradual de recuperação no mercado de GLT.
Nesse trimestre é possível notar também o efeito de certas iniciativas implementadas ao
longo dos últimos trimestres para contenção de despesas na Ultragaz. Essas despesas
cresceram em linha com o volume contra o ano anterior, apesar dos efeitos da inflação, e
com redução de 3% em relação ao 2T08.
Tudo isso levou a um crescimento de 7% no EBITDA da Companhia em relação ao 3T07, e
22% em relação ao 2T08. Para o 4T, nossa expectativa neste momento é de continuidade na
trajetória da Ultragaz; lembrando apenas que o 4T é sazonalmente mais fraco em volume do
que o 3T.
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Passando agora para o slide número 13, a Ultracargo apresentou um crescimento de
operações em relação ao 3T08 tanto no segmento de armazenagem quanto no segmento de
transportes. A maior movimentação de produtos nos terminais foi decorrente da expansão do
terminal de Aratu e maior movimentação de etanol em Santos.
Já a quilometragem rodada cresceu em função das novas operações de logística integrada,
envolvendo transporte de matéria-prima, a operação de logística interna da fábrica e a
entrega de produtos acabados a um grande cliente, já comentada no trimestre anterior.
O crescimento das operações foi compensado por um aumento nos custos de transporte e
maiores custos com pessoal, decorrentes dessas novas operações de logística integrada,
ainda em fase de maturação. Como conseqüência, o EBITDA foi de R$11 milhões, 1%
abaixo do 3T07, porém significativamente acima do 2T08. O EBITDA do 3T08 foi R$3
milhões maior que o do 2T08.
Passando ao slide 14, temos algumas atualizações sobre a aquisição da União Terminais.
Em 13 de outubro nós tivemos o fechamento dessa aquisição para os terminais de Santos e
Rio de Janeiro, com pagamento de R$465 milhões à Unipar e assunção da divida liquida da
União Terminais, que em 30 de setembro era de R$35 milhões.
Antes da transferência das cotas da União Terminais para a Ultracargo, a participação da
União Terminais na União/Vopak , empresa que opera no terminal em Paranaguá, foi cindida
para uma outra pessoa jurídica por ainda não terem sido cumpridas todas as condições
precedentes relacionadas a esse terminal. O fechamento relativo à Paranaguá deve ocorrer
nas próximas semanas, dentro do mês de novembro. Sendo assim, nós passaremos a
consolidar os resultados da União Terminais, no que tange a Santos e Rio de Janeiro, desde
o início do 4T, e parcialmente, em se confirmando o fechamento da União/Vopak nas
próximas semanas.
O estágio atual do processo de integração da União Terminais pela Ultracargo é bem
avançado, conforme o planejado, com sistemas operacionais 100% integrados aos nossos,
as economias de escala nas áreas administrativo-financeiras executadas, restando agora a
realização das sinergias operacionais, que derivam da gestão conjunta dos terminais.
Este é mais um projeto que deve gerar um crescimento significativo de EBITDA ao longo dos
próximos trimestres e que depende unicamente da capacidade de execução da Ultracargo
para colher os benefícios planejados, tendo boa parte disso já sido executada em menos de
um mês, desde o fechamento.
Finalmente, conforme fazemos todos os anos, eu gostaria de passar para vocês as nossas
expectativas para o ano seguinte, agora em face de um ambiente econômico mais
desafiador, que deve se instalar em 2009.
No aspecto operacional, para a Ultrapar as expectativas são de crescimento, mesmo em face
deste ambiente mais desafiador, em função da resiliência dos nossos negócios e da
execução do plano de crescimento ao longo de 2008.
Para a Ultragaz, nós não antevemos impactos materiais sobre suas operações, já que o GLP
é um bem de primeira necessidade, com baixa elasticidade de demanda. Nos últimos anos, o
PIB cresceu de forma acelerada e o volume do mercado cresceu alguns p.p. O mesmo vale
quando a economia cresce menos, o mercado de GLP reage muito menos, já que é um bem
de primeira necessidade.
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Na Ipiranga, nós vislumbramos a continuidade do crescimento de volumes em função do
crescimento da frota ao longo dos últimos dez meses, que garante que a frota média em
2009 seja superiora frota média de 2008. Porém, o patamar de crescimento de volumes deve
ser menor que o observado em 2008, dada a expectativa de um menor crescimento do PIB
em 2009 que o crescimento de 2008. Por outro lado, a adição dos resultados da Texaco e o
planejamento e execução da sua integração à Ipiranga serão os principais balizadores dos
resultados de 2009.
Na Oxiteno, grande parte das expansões executadas ao longo dos últimos anos começa a
produzir efeito significativo desde o início de 2009. Mais uma vez, benefícios relacionados à
maior escala e melhor composição de produtos, em grande parte dependentes do nosso
trabalho de substituição de importação e menos do crescimento do mercado em 2009.
Soma-se a isso o cenário mais favorável à Oxiteno, de câmbio e petróleo, e temos, portanto,
a perspectiva de crescimento bastante significativa de EBITDA para os próximos trimestres.
Finalmente, na Ultracargo, passaremos a consolidar os resultados da União Terminais,
praticamente dobrando seus resultados em 2009 e gerando inúmeros benefícios de escala.
Finalizo aqui a minha exposição. Espero que vocês ainda estejam acordados, e estou
disponível para as perguntas.
Gilberto Pereira de Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia a todos. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu tenho várias perguntas, vou
tentar fazer poucas e deixar espaço para o resto. Hoje, como é que está a margem EBITDA
por m³ da Texaco?
E em relação ao mercado de álcool, muito embora o Sindicom tenha ganho market share em
relação ao ano passado, nos últimos meses, esse market share no mercado de álcool tem
diminuído. Eu queria saber a sua visão, sua explicação para que isso tenha acontecido no
mercado da Ipiranga.
E só uma dúvida em relação à Oxiteno: você falou que o custo da parada nesse 2T é R$8
milhões. Eu só queria confirmar se é efetivamente no 3T mesmo.
André Covre:
Obrigado, Gilberto. A margem EBITDA da Texaco tem estado estável durante este ano em
relação ao ano passado; ano passado ela foi de R$20 por m³. Esta é a margem que ela está
tendo neste ano de 2008 também.
Com relação ao comentário que você fez, de uma redução da participação das empresas
associadas ao Sindicom no volume total de vendas de álcool durante este ano, ainda que a
comparação ano contra ano demonstre uma evolução positiva, não existe nada de
particularmente especial, além de uma pequena variabilidade comum nessas proporções. Se
você olhar da gasolina e do diesel, elas também variam um pouco, e esses são produtos que
têm uma regulamentação muito mais bem acabada que o álcool.
O Sindicom continua muito empenhado em ajudar os estados, os governos, a reduzir o nível
de informalidade, o que beneficia a todos, inclusive as empresas do setor.
Por fim, com relação à Oxiteno, os R$8 milhões de impacto em custo fixo foram
contabilizados no 3T.
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Gilberto Pereira de Souza:
Obrigado.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Bom dia, André. Eu tenho, na realidade, duas perguntas em relação à Ipiranga. A primeira
delas: eu percebi que você mencionou a expectativa de crescimento de volumes para
combusteis na Ipiranga positivo para 2009. O que a gente vê é um cenário de
recrudescimento da economia em termos mundiais, principalmente diminuindo volumes,
tanto de petróleo quanto de derivados, no mercado externo. Eu queria saber se esse
crescimento no mercado interno vai ser sustentável ou se, de repente, esse cenário que a
gente está vendo lá fora não pode ser aplicado aqui na economia brasileira também.
E a segunda pergunta é em relação aos níveis de preços, dado que você tem hoje um preço
de combustíveis, refinaria, sendo negociado com premio, em relação a mercado
internacional, se você acha que isso pode resultar em uma revisão de preços para baixo em
2009.
André Covre:
Lucas, obrigado pelas suas perguntas. Com relação ao que eu mencionei de crescimento de
volumes continuado no setor de combustíveis, eu estou me pautando em três elementos.
Primeiro, no mercado de diesel, se você traçar uma correlação estatística longa entre o
volume de vendas de diesel e o crescimento do PIB, você vai encontrar o fato de que o
volume de diesel cresce, em geral, um pouco acima do PIB. Portanto, se o PIB é 5% o diesel
tende a ser um pouco mais de 5%, se o PIB, por exemplo, é 2%, o diesel tende a crescer ao
redor de 2%, um pouco mais. Historicamente, é isso. Então, a menos que a expectativa seja
de uma redução do PIB para o ano que vem, o volume de diesel deve continuar crescendo.
Em geral, o volume de diesel também sofre uma influencia importante de alguns setores. Em
particular, no passado recente, ele sofre influencia da produção agrícola. Para o ano que
vem, a produção agrícola está plantada, está determinada, ela não vai sofrer a influencia de
uma economia mais difícil. Aí estamos falando de verdade da influencia disso para o volume
de 2010, onde é possível e provável que a economia já tenha se recuperado um pouco.
O segundo elemento é o crescimento da frota, mais importante no que tange aos volumes de
gasolina, álcool e GNV, que são os combustíveis para veículos de passageiro.
Como eu mencionei, a frota veio crescendo este ano com as vendas de automóveis,
adicionou-se algo como 2,5 milhões de veículos à frota este ano. Significa que, mesmo que
nenhum carro seja vendido de hoje até dezembro de 2009, e eu não estou falando nem de
queda de vendas, estou falando de zero de vendas de veículos entre hoje e o final de 2009,
a frota média de 2009 é maior do que a frota media de 2008. Portanto, um consumo maior de
combustíveis de veículos de passageiros.
E por fim, conforme eu mencionei, o processo de redução do mercado informal em benefício
do mercado formal, o mercado em que nós participamos, continua com os esforços do
Sindicom na direção de eliminar as informalidades do nosso mercado, e portanto, o mercado
formal cresce em detrimento à informalidade.
Na soma desses três elementos, nos temos confiança de que o mercado crescerá em 2009.
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Com relação ao nível de preços ex-refinarias, a Petrobras é quem pode efetivamente
responder isso. O que eu observo do passado é que a Petrobrás evita trazer a volatilidade de
preços de derivados para o Brasil, considerando o preço em USD e a variação de cambio.
Neste momento nós temos exatamente isso acontecendo: temos o petróleo reduzindo de
preço e o Real se desvalorizando. Vamos ter que esperar para ver o que a Petrobras resolve
fazer.
Lucas Brendler:
Obrigado.
Subhojit Daripa, Morgan Stanley:
Bom dia, André. Minha pergunta é com respeito à Oxiteno. Ano que vem vocês terão uma
expansão significativa em Camaçari, em torno de 40%, e eu entendo que vocês querem
aumentar a produção via substituição de importação, sem realmente, depender do
crescimento do mercado. O crescimento de importação que se verificou nos últimos dois
anos é suficiente para que as plantas de oxido de eteno rodem a uma capacidade instalada,
a um fator de capacidade instalada acima de 80%, 85%? Ou efetivamente existe um risco de
que, se o mercado estagnar, a substituição de importações não seja suficiente para que
vocês rodem a uma capacidade ótima, e aí potencialmente pode causar um atraso na
entrada da planta? Eu queria entender um pouquinho esse lado de demanda.
André Covre:
Obrigado pela sua pergunta, Subhojit. O crescimento mais acelerado do mercado do que nós
antecipamos nos últimos dois anos, enquanto a gente vem trabalhando nas expansões, vai
absorver uma parte das expansões.
A parte que está entrando agora, que é a Oleoquímica, é fácil porque não existia produção
no Brasil. A parte de etoxilados e etalonaminas lá de Camaçari, fundamentalmente se
contrapõe ao crescimento que houve no mercado acima do que a gente tinha planejado, e
estão sendo em grande parte importadas. Esses são os projetos que entraram em operação
agora.
Olhando para frente, você está correto em mencionar que nós temos ainda uma expansão
importante, que é a do oxido de eteno de Camaçari, planejada para 2009, e neste momento
estamos em nosso processo orçamentário, fazendo avaliação novamente de todos os
nossos investimentos, para determinar amplitude e velocidade a partir de 2009. E estamos
levando em consideração, inclusive, esses potenciais riscos que você está mencionando.
Daqui a algumas semanas, estaremos em posição de ter uma resposta mais firme sobre
esse assunto.
Subhojit Daripa:
Perfeito. Em algumas semanas vocês também vão divulgar planejamento, programa de
CAPEX, programa de investimentos para os próximos dois anos à luz dessas revisões?
André Covre:
Isso. Em geral, no final do ano divulgamos o nosso plano de CAPEX para o próximo ano.
Subhojit Daripa:
OK. Obrigado.
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Gustavo Gattass, UBS Pactual:
Bom dia. André, eu estou aqui com várias perguntas também, vou focar em algumas e
depois a gente volta, se houver tempo. Primeiro, do lado da Oxiteno, queria entender de
vocês duas coisas. O primeiro ponto é sobre o que vocês fizeram agora de precificação de
especialidades, do não glicol. A gente viu uma melhoria bastante razoável em margem de
contribuição dessa parte do negócio, e eu queria entender se isso é um movimento que foi
feito muito como resposta ao que tivemos de subida de preço e condições de mercado e
pode voltar, ou se isso é alguma coisa que vocês imaginam que continua para o futuro.
André Covre:
Obrigado pela sua pergunta, Gattass. A elevação do preço em USD da Oxiteno tem dois
aspectos. Um é a melhoria de mix, vender produtos de maior valor agregado; e o outro é
vender produtos melhores, que permitem ao cliente reconhecer um valor maior, e portanto
estar disposto a pagar um pouco mais por isso. Esse foi o trabalho que foi feito ao longo dos
últimos 12 meses.
Obviamente, a tendência, em uma economia mais difícil, é que sempre haja negociações de
preço. Então, eu não subestimo a tentativa de nossos clientes de quererem melhorar os
custos deles. O nosso contraponto é o valor que nós estamos produzindo para eles; em
outras palavras, a qualidade do produto e dos serviços que eles estão recebendo e a opção
que eles têm de usar um outro fornecedor, e as conseqüências que isso terá para eles.
Gustavo Gattass:
OK. A segunda pergunta que eu tinha sobre Oxiteno,diz respeito a como é que vocês estão
enxergando a combinação de dois fatores: mercado de glicol agora, para o 4T, e a parte do
cambio. Eu não tive uma visão muito sólida de se vocês vão ter uma venda de glicol
minúscula em função da utilização de capacidade menor.
André Covre:
O mercado de glicol continua com preços bastante baixos. Hoje, basicamente não existe
margem na venda do glicol, e é por isso que as vendas dele vem decrescendo há muito
tempo. Aliás, você que nos cobre há muito tempo, Gattass, sabe que a estratégia da
Empresa evoluiu nos últimos cinco anos para progressivamente reduzir o volume de glicol
vendido, nos colocando no mercado de especialidades, onde os produtos de maior valor
adicionado permitem uma rentabilidade adequada ao capital investido.
No 4T07, você deve se lembrar que nós tivemos uma venda importante de glicol relacionada
a oportunidades pontuais que aconteceram no mercado internacional. Neste 4T08 nós não
vemos essas oportunidades, muito pelo contrário; como eu mencionei, as margens estão
praticamente zero, em outras palavras, não ganhamos dinheiro hoje vendendo glicol.
Com relação ao cambio, your guess is as good as mine. Obviamente, o cambio um pouco
mais depreciado é benéfico para a Oxiteno de forma bastante importante.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. A última pergunta que eu faria, depois eu volto, mas do ponto de vista de álcool
graxo, imagino que agora vocês já estejam rodando com a planta, você tem como nos passar
algum tipo de indicação no que diz respeito a EBITDA por tonelada, ou contribuição por
tonelada, pelo mesmo comparativo com a Oxiteno hoje?
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André Covre:
As novas expansões, incluindo a da Oleoquímica, ela não é diferente, tem duas
características importantes de rentabilidade. Primeiro, elas são especialidades; e segundo,
elas estão em sites existentes. Portanto, a margem EBITDA é significativamente maior que a
margem EBITDA media da Oxiteno. Estamos falando de uma margem que virá de outra
ordem de magnitude.
No próximo trimestre você já vai ter um feeling do que isso é, porque eles já vão afetar os
resultados do 4T.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Muito obrigado.
Felipe Santos, Raymond James:
Bom dia a todos. Minha pergunta é relacionada à expectativa de preços para a Oxiteno para
o ano entrante. Muitas empresas têm reduzido os preços, e eu gostaria de saber qual é a
expectativa de vocês para o ano que vem. Obrigado.
André Covre:
Conforme eu mencionei, os nossos preços na Oxiteno são “driveados” ao valor adicionado
aos nossos clientes nos produtos que a gente desenvolve a eles. Portanto, não vejo razão
para que os preços se alterem nos próximos meses.
Felipe Santos:
OK. Obrigado.
Guilherme Mazzilli, Daycoval Asset:
Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação à Ultragaz. A gente
viu no decorrer do ano a margem da Ultragaz em Reais por m³ melhorando bastante. Eu
queria saber qual é a expectativa de vocês para o 4T e para 2009, se ela vai continuar
melhorando com esse cenário mais complicado, por mais que a elasticidade da Ultragaz, que
o PIB seja baixo, se pode voltar ao que tivemos no 1S08.
A segunda pergunta é com relação à Ipiranga. Queria saber se esse resultado do 3T já está
com todas as sinergias que vocês obtiveram, ou se a gente ainda pode esperar mais alguma
coisa de sinergia, ou de melhoria operacional para frente. Obrigado.
André Covre:
Com relação à evolução da Ultragaz, a margem EBITDA evoluiu realmente, em Reais por m³,
do 1T para o 2T e do 2T para o 3T, decorrente de dois fatores. Primeiro, foi um trabalho da
Ultragaz em contenção de despesas, e isso, particularmente no 3T relacionado ao 2T,
produziu um bom benefício. O segundo elemento é o mercado no segmento envasado com
mais foco e rentabilidade, permitindo uma gradual recuperação das margens para níveis que
permitem a remuneração dos investimentos feitos nos botijões.
Com relação à Ipiranga e os benefícios de redução de custo que tinham sido planejados, o
plano inicial que suportou a compra da Ipiranga e que tinha uma redução de custos
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planejado foi neste momento praticamente todo executado, restando algumas pequenas
coisas a serem feitas. Nós estamos agora nos preparando, sim, para assumir a Texaco e
preparar os ganhos de escala que advém dela.
Guilherme Mazzilli:
Está bem. Obrigado. Só voltando um pouco à Ultragaz, para 2009, o que vocês esperam?
Vocês conseguem ter uma visão do cenário, ou vocês acham complicado falar com relação
às margens?
André Covre:
Na parte de volumes eu mencionei que existe uma resiliência, e nos outros dois elementos,
que são o comportamento do mercado e o trabalho de contenção de despesas, no segundo
elemento nós continuaremos trabalhando; e no primeiro elemento, em novembro, nós não
vemos alterações de trajetória. Em outras palavras, o mercado continua em uma trajetória de
lenta recuperação.
Guilherme Mazzilli:
OK. Obrigado.
Ricardo Hatschbach, Gávea:
Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. O que eu tenho é mais uma curiosidade sobre a
Ipiranga, o mercado de combustíveis. Como a gente tem esse cenário, o petróleo, caindo os
preços lá fora, e os preços estáveis aqui no Brasil, como é que vocês vêem a possibilidade,
de repente, de importarem gasolina, diesel, com a possibilidade de fazer uma margem
melhor? Obrigado.
André Covre:
Ricardo, esta conta, se vale a pena importar, a Ipiranga faz regularmente. Portanto, estamos
sempre atentos a ela. Porém, tem que se levar em consideração nessa conta custos de
transporte, custos de armazenagem e comparar isso com o preço que é praticado pela
Petrobrás aqui no Brasil. E são raros no passado os momentos onde essa conta, por
completo, era favorável. Mas estamos atentos a essas oportunidades.
Ricardo Hatschbach:
Está bom. Obrigado.
Gilberto Pereira de Souza, Banco Espírito Santo:
Eu de novo. Hoje, em termos de nível de ocupação de capacidade, como é que estão as
plantas de Oleoquímica e de etalonaminas que vocês inauguraram agora? E quando vocês
acham que elas atingirão 100% de capacidade?
Ainda, na planta de Oleoquímica, dado que a demanda cresceu bastante e o seu mercado de
especialidades também, qual é a previsão de consumo próprio da produção de Oleoquímica?
E terceiro, com relação à ampliação de Camaçari agora em 2009, vai ter outra parada na
planta ou você consegue fazer a ampliação sem parada?
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André Covre:
Gilberto, vamos ver se eu me lembro das três perguntas. Utilização de capacidade:
etalonaminas, etoxilados e Oleoquímica entraram agora, em novembro basicamente. A
Oleoquímica deve atingir 90% de utilização nos próximos meses, a utilização média em 2009
deve ser algo como 90%; e etalonaminas e etoxilados, já no 1T devemos estar 100%.
Com relação à expansão de Camaçari para o ano que vem, ela requer uma parada para ser
executada, no momento em que se for fazer a expansão.
Me relembra a pergunta do meio?
Gilberto Pereira de Souza:
Consumo próprio.
André Covre:
Consumo próprio. O consumo próprio de Oleoquímica é algo como 30 % a 40% do volume
total.
Gilberto Pereira de Souza:
Com relação à parada em Camaçari, vocês têm planejado isso para quando? E quanto
tempo, mais ou menos, ela para?
André Covre:
Estamos neste momento olhando esse assunto, Gilberto. Não está ainda planejado em
detalhes. Como nós estamos fazendo planejamento de investimentos para o ano que vem, e
isso estará feito em mais algumas semanas, aí eu vou poder responder com certeza quando
ela para e por quanto tempo.
Gilberto Pereira de Souza:
E ainda, eu queria fazer uma pergunta com relação à Ultragaz. O segmento de granel me
parece um pouco mais sensível, principalmente quando a gente fala em grandes clientes
industriais, a uma queda de atividade econômica. Você já está sentindo alguma coisa em
relação ao 4T, principalmente por conta desse consumo temporário que houve no 3T, em
termos de redução de volume de vendas? Qual é a sua expectativa para esse mercado em
2009?
André Covre:
Gilberto, você está correto, porque esse setor de granes é mais suscetível à variação da
economia, tanto que no longo prazo o segmento de granel tem crescido em linha com o PIB,
enquanto no segmento de envasados o volume tende a seguir o crescimento populacional e
variações na distribuição de renda.
Portanto, o efeito de uma economia mais fraca na Ultragaz é fundamentalmente o efeito que
você tem no segmento granel, que representa aproximadamente 30% dos volumes.
Para o 4T, esse cliente que teve o consumo temporário terminou fundamentalmente o
trabalho que ele precisava fazer, em outras palavras, a utilização do GLP para iniciar a
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produção dele, e ele não estará presente no 4T. Mas eliminado este efeito, nós não sentimos
ainda alterações no volume do GLP por conta de uma economia mais fraca.
Gilberto Pereira de Souza:
OK. Obrigado.
Gustavo Gattass, UBS Pactual:
André, vou fazer mais duas perguntas, bem rápido. A primeira delas, só para clarificar, pelas
respostas que você deu, vocês ainda não estão fechados sobre se vocês vão ou não fazer
essa expansão em 2009. É essa a idéia?
André Covre:
A expansão está programada, está acontecendo, está em construção. Nós estamos
avaliando no processo orçamentário a sua velocidade.
Gustavo Gattass:
OK. Você acha então que entra até o final do ano. Essa é a idéia, pelo menos?
André Covre:
Até o final deste ano eu terei elementos para dizer exatamente quando ela entra.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. A segunda pergunta que eu tenho para vocês diz respeito à parte da Ultragaz. Só
para entender um pouco, essa compra temporária de um grande cliente em geral é feita a
preços normais, que garantem o mesmo tipo de margem, ou isso tem algum tipo de estímulo
ou subsidio, que faz com a margem desse trimestre tenha sido mais baixa, ou até o oposto,
tenha sido mais alta do que deveria ser?
André Covre:
Como em geral é o caso, em grandes contratos, grandes negociações. Esse é um volume
bastante grande, portanto é objeto de uma negociação importante, onde o líquido para nós é
positivo, porque gera resultado, e o líquido para o cliente também positivo, porque atinge
com eficiência o objetivo dele. Então, a média de um contrato como esse tem margens
menores do que a media do granel.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Muito obrigado.
Subhojit Daripa, Morgan Stanley:
André, vou fazer só um follow-up com respeito à pergunta que o Ricardo fez, sobre a questão
de importação de derivados. Fora a questão de custo e oportunidade de comprar da
Petrobras, ou fazer importação, qual seria o principal gargalo operacional? Seria a questão
de armazenagem?
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André Covre:
Subhojit, eu vou passar para o José Manuel, que é o Diretor de Administração e Controle da
Ipiranga, para ele me ajudar nessa resposta.
José Manuel:
Boa tarde a todos. Nós já fizemos algumas importações no passado, especificamente diesel,
e nós temos facilidades operacionais no Norte e Nordeste, onde as importações tendem a
ser mais atrativas do que no Sul e Sudeste, dado que o nordeste tem uma carência de
refinarias. Nós não temos grandes problemas de infra-estrutura de importação, é uma
questão de oportunidade ou não de fazê-lo.
No Sul e Sudeste existem alguns locais com um pouco mais de restrição, dado que as
nossas bases são preparadas para recebimento das refinarias, não de cabotagem, mas nós
temos alguns terminais de terceiros aqui, eventualmente nós alugamos espaços para fazer
importações, como já fizemos, por exemplo, em Paranaguá.
Subhojit Daripa:
Obrigado, José Manuel. Deixe-me só fazer mais uma pergunta: essa importação precisaria
ter anuência da ANP?
José Manuel:
Nós temos que ter uma empresa – e nós temos – que possa importar os derivados. A
importação não pode ser feita diretamente através da Ipiranga. Nós temos uma empresa de
importação e exportação.
Subhojit Daripa:
:
OK. Obrigado.
Francisco Utsc, Cox Capital:
Bom dia. Eu gostaria de explorar um pouco aquele assunto que foi levantado por alguns
analistas, da questão do vencimento da dívida em março de 2009. Em primeiro lugar,
quando a gente faz uma conta das disponibilidades, mais a dívida, mais o pagamento da
Texaco e da União Terminais, eu achei aqui um déficit de aproximadamente R$400 milhões,
mais obviamente algum caixa que seria necessário para o capital de giro da Empresa.
E fazendo algumas projeções simples, parece que a Empresa teria capacidade de gerar um
EBITDA de mais ou menos R$600 milhões nesse período, e ela teria que descontar
obviamente capital de giro, imposto de renda e investimentos.
Eu queria entender quanto seria necessário de fato rolar de dívida, a que taxa, dependendo,
é claro que as condições de mercado podem mudar bastante em seis meses. Se a gente
tiver um agravamento do cenário e de fato não tiver crédito, ter um cenário catastrófico, o
que seria um plano B para essa situação?
André Covre:
Francisco, obrigado pela sua pergunta. Essa dívida que vence em fevereiro foi originaria da
compra da Ipiranga, e nós, de propósito não a pagamos, com vistas à compra da Texaco. Ela
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era uma dívida de um ano, que vence em fevereiro, como você mencionou, e a nossa
estratégia financeira era que, se nós não tivéssemos sucesso no contrato de compra da
Texaco, a gente ia pré pagá-la. Se a gente tivesse sucesso, como tivemos, o próximo passo
iria alongá-lo. Essa era a estratégia.
Neste mercado de credito mais restrito, a nossa estratégia evoluiu para refinanciar no curto
prazo, em outras palavras, provavelmente refinanciar mais um ano, enquanto o mercado se
normaliza.
Por outro lado, nós não estamos particularmente com pressa de refinanciar logo, porque
essa é uma nota promissória cujo custo é 103,15% do CDI, e não me parece uma boa idéia
trocar esse custo de 103% por um custo que será certamente maior neste momento.
Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos em negociação com vários bancos, e eu
tenho duas certezas com relação a este assunto: que nós vamos refinanciar e que será mais
caro do que 103,15% do CDI.
Francisco Utsc:
OK. E você tem uma estimativa de que seria? Se estamos falando de 150% de CDI, ou
110% do CDI, enfim, uma ordem de grandeza?
André Covre:
Parte da situação de mercado de capitais que agente vive, e que se reflete no mercado de
crédito, é na verdade uma variabilidade tão grande nos custos, dependendo de dia a dia, que
todos eles perdem um pouco a credibilidade. É por isso que nós estamos, de um lado,
negociando com bancos, mas de outro monitorando, para ver quando é que esses custos se
estabilizam em um patamar razoável.
Francisco Utsc:
Entendi. E com relação àquela conta que eu estava fazendo, mais ou menos como
estimativa de necessidade de caixa, se você precisar renovar, você renovaria esse R$1,2
bilhão mais ou menos, ou você só renovaria a necessidade para poder cobrir o caixa nesse
período, dado que é uma taxa mais alta?
André Covre:
Depende do nosso plano de investimentos para o ano que vem. Mas, em princípio, nós
estamos trabalhando para renovar a nota por completo.
Francisco Utsc:
OK. Muito obrigado.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André, para últimas
considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
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André Covre:
Muito obrigado pela presença de vocês, pelas boas perguntas. Nós continuaremos
trabalhando para melhorar o resultado dos nossos negócios, e espero tê-los para a nossa
próxima conferencia de resultados, que será do 4T e da divulgação do ano de 2008.
Obrigado, e bom dia a todos
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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