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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar
para discussão dos resultados referentes ao 4T08, ao ano 2008 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 deste 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 futuras.
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 grande prazer estar aqui com vocês para comentar mais uma vez
os resultados da Ultrapar, deste trimestre. E nesta conferencia também sobre os
resultados de 2008 e as perspectivas para os próximos trimestres.
Antes de começar, eu chamo a atenção de vocês para os slides três e quatro, onde nós
fazemos algumas considerações sobre os critérios adotados para as informações
financeiras contidas nesta apresentação. Critérios estes que são relacionados às
aquisições realizadas nos últimos anos e às alterações contábeis decorrentes da Lei
11.638, a Medida Provisória 449, e as demais regras que as regulamentaram.
Com relação e este aspecto, com a finalidade de proporcionar uma comparabilidade
direta com as informações anteriores à adoção da nova lei, as informações de 2008
contidas nesta apresentação não contemplam as alterações contábeis da 11.638.
As demonstrações financeiras de 2008, preparadas de acordo com a 11.638, estão
disponíveis no nosso relatório de administração e no earnings do 4T08, onde, na
verdade, nós temos antes e depois das alterações; ambos os documentos disponíveis no
site www.ultra.com.br.
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Para permitir o entendimento dos efeitos da nova legislação, tanto o earnings quanto o
relatório de administração contém um demonstrativo dos impactos decorrentes da Lei
11.638 sobre as principais contas das demonstrações financeiras de 2008, impactos
estes que, aliás, não são relevantes.
Vamos aos resultados do trimestre e o que aconteceu durante o ano de 2008. No slide
número cinco, o ambiente econômico brasileiro neste ano de 2008 foi marcado por dois
momentos muito distintos. O primeiro, de janeiro até setembro, foi caracterizado pelo
forte crescimento da economia, com reflexo nos preços de commodity, em particular
petróleo, acompanhado de um intenso fluxo de investimentos estrangeiros, contribuindo
para uma valorização de 16% do Real e para concessão do grau de investimento pela
S&P ao Brasil.
Os efeitos desse crescimento puderam ser percebidos principalmente nos volumes de
diesel da Ipiranga, de GLP a granel na Ultragaz, e o volume de especialidades químicas
da Oxiteno aqui no mercado interno.
No entanto, como todos sabemos, a partir do final de setembro, o aprofundamento da
crise mundial resultou na falência de algumas instituições financeiras, com reflexos
imediatos na liquidez do mercado e, por conseqüência, importante redução no volume de
crédito, revertendo o cenário de crescimento mundial, com reflexo nos preços
internacionais de commodities e desvalorização da moeda brasileira frente ao USD, após
um longo período de cinco anos de valorização contínua.
Esse cenário econômico mais desafiador, que começou a se instalar no 4T, passou a
influenciar o segmento dos nossos negócios mais diretamente relacionados ao
crescimento da economia, quais sejam as vendas de diesel pela Ipiranga, GLP a granel
na Ultragaz e os volumes da Oxiteno.
Por outro lado, no caso da Oxiteno, a desvalorização do Real e o patamar mais baixo dos
preços internacionais de petróleo têm um efeito positivo sobre os resultados da Empresa.
Passando ao slide seis, 2008 foi um ano de grandes realizações. No que tange a
expansão dos nossos negócios, nós concluímos um ciclo importante de investimentos
orgânicos e aquisições que permitem crescimento e geração de valor significativos para
os próximos anos.
Na distribuição de combustíveis, finalizamos a aquisição da Ipiranga e assinamos o
contrato para a compra da Texaco. No nosso negócio logístico, concluímos a compra da
União Terminais. Em expansões orgânicas, ampliamos a capacidade da Oxiteno,
fortalecemos a capilaridade da rede da Ipiranga, com a abertura ou embadeiramento de
cerca de 250 postos em 2009, e continuamos ocupando nichos de mercado na Ultragaz.
Tudo isso visa gerar valor através da ampliação de escala e de ganhos de produtividade
e competitividade.
No mercado de capitais, ampliamos a nossa presença com o aumento do free float e do
volume financeiro negociado, e passamos a integrar os índices de Ibovespa, assim como
o MSCI.
O volume financeiro médio das ações da Ultrapar encontra-se em cerca de R$30 milhões
neste momento, mais do que o dobro do que era em 2007. Essa maior liquidez das
nossas ações tem se provado particularmente importante neste momento de maior
instabilidade do mercado, permitindo acesso a um pool maior de investidores.
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A combinação dessa maior liquidez com a natureza resiliente dos nossos negócios e o
enorme potencial de benefícios decorrentes dos investimentos feitos nos últimos anos
têm sido elementos importantes no desempenho positivo da ação recentemente.
Outro evento importante em 2008 foi a obtenção e manutenção do grau de investimento
pela Moody’s, que confirma que os passos dados nos últimos anos foram feitos sem
comprometer a nossa solidez financeira.
Vamos agora para os destaques de desempenho no 4T08 e 2008, no slide número sete.
Nos resultados, a Ultrapar apresentou crescimento de receita em todas as suas unidades
de negócios no ano, e também no 4T, demonstrando a resiliência dos nossos negócios,
dos negócios da Ultrapar, com forte progressão de resultados, apesar da desaceleração
refletida no PIB do trimestre.
O EBITDA da Ultrapar no 4T totalizou R$331 milhões, 50% acima do 4T07,
principalmente em função do aumento nos EBITDAs da Ipiranga e da Oxiteno, e do início
da consolidação dos resultados da União Terminais.
No ano, o EBITDA da Ultrapar superou R$1 bilhão pela primeira vez, e apresentou um
crescimento de 37% em relação a 2007.
O lucro líquido nesse 4T totalizou R$77 milhões, 7% abaixo do mesmo período de 2007,
principalmente em função de três elementos: primeiro, maiores despesas com
depreciação e amortização decorrentes dos investimentos materializados nos últimos
meses, feitos nos últimos anos, mas que entraram em operação nos últimos meses.
Segundo, os incentivos fiscais da planta de Camaçari, da Oxiteno. Foram gerados
durante o ano de 2007, foram reconhecidos na sua totalidade no 4T07, após a sua
homologação pelas autoridades competentes em outubro de 2007.
Por fim, tivemos nesse trimestre maiores despesas financeiras decorrentes do maior
endividamento líquido, aumento da taxa de juros e variação cambial sobre a nossa
exposição líquida em moeda estrangeira.
No ano, o lucro líquido da Ultrapar mais que dobrou, totalizando R$388 milhões, em
comparação ao lucro líquido de R$182 milhões em 2007.
O desempenho positivo no ano contribuiu para a aprovação de dividendos
complementares no valor de R$119 milhões, que somado ao valor distribuído em agosto
de 2008, totaliza R$238 milhões, o que corresponde a 61% do lucro líquido do ano e a
um dividend yield de 3% em relação ao preço médio da ação durante 2008.
Com foco na manutenção de uma sólida posição de caixa, nosso plano de investimentos
para 2009 totaliza R$528 milhões, pouco mais da metade do valor investido em 2008.
Além disso, captamos no final de 2008 R$1,2 bilhão em notas promissórias para rolagem
das notas promissórias de mesmo valor que venceriam em fevereiro deste ano, ou que
teriam acabado de vencer.
Falando deste ano um instante, em março, há uma semana, nós concluímos uma
captação de novos recursos através da contratação de uma cédula de crédito bancário
no valor de R$500 milhões com prazo de três anos, dois anos de carência de pagamento
do principal ao custo de 120% do CDI, permitindo o alongamento do nosso
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endividamento e aumentando a nossa flexibilidade financeira durante esse período mais
instável dos mercados de crédito.
Passando agora aos negócios, iniciando pela Ipiranga no slide nove. Em 2008, o
crescimento do volume vendido da Ipiranga foi de 8% sobre 2007, em função,
principalmente, da combinação do crescimento no licenciamento de veículos leves ao
longo do ano, o que colaborou para o crescimento da frota, e do crescimento da
economia.
O crescimento no chamado ciclo Otto, que inclui gasolina, etanol e gás veicular, foi de
11% no período, enquanto o volume de diesel apresentou crescimento de 7%. Em
paralelo, as melhorias implementadas na legislação e fiscalização do setor contribuíram
para o aumento da participação das empresas associadas ao Sindicom nas vendas de
etanol, passando de 56% para 66% em 2008.
O aumento no volume vendido e a conseqüente maior alavancagem operacional,
associados a uma redução de 22% nas despesas gerais e administrativas, contribuíram
para que a Ipiranga gerasse um crescimento de 42% no EBITDA, totalizando R$593
milhões em 2008.
Falando um pouco do trimestre recente, o volume total vendido pela Ipiranga continuou
apresentando crescimento, porém em menor magnitude em relação ao que vinha sendo
apresentado nos trimestres anteriores, conforme esperado.
O crescimento no ciclo Otto foi de 7% sobre o 4T07, enquanto o de diesel foi de 4%,
influenciado pelo menor crescimento da economia. Disso tudo resultou um aumento de
5% no volume vendido, que associado, mais uma vez, à maior alavancagem operacional
e ao efeito da receita da Maxfácil de 2008, reconhecida integralmente em dezembro,
resultaram em um EBTIDA de R$171 milhões no 4T08, 53% acima do 4T07.
Passando agora para o slide 11, eu gostaria de falar um instante sobre os determinantes
de crescimento que devem influenciar o desempenho da Ipiranga daqui para frente,
particularmente, determinantes de crescimento de volumes.
Para os volumes de gasolina, etanol e GNV, o principal determinante de crescimento é o
tamanho da frota de veículos leves. Em 2008, foram licenciados aproximadamente 2,7
milhões de veículos leves, recorde histórico de vendas no setor automobilístico, o que
corresponde a um crescimento de 14% em relação a 2007. Cabe lembrar que nos 9M08
o número de veículos licenciados em relação a 2007 cresceu 27%, sendo atenuado na
seqüência pela restrição de crédito no 4T08.
No gráfico à esquerda, nós temos uma estimativa da frota para o final de 2008, em outras
palavras, uma estimativa para a frota em dezembro de 2008, com base na frota que foi
divulgada de dezembro de 2007 pelo Sindipeças, ao qual nós somamos os veículos
licenciados em 2008 e deduzimos o sucateamento estimado. E disso resulta uma frota
em dezembro de 2008 7% maior em dezembro de 2007.
Desta forma, a frota média para 2009 já é maior que a frota média de 2008, independente
do que ocorrer em termos de vendas de novos veículos. Aliás, apesar das menores
vendas de veículos leves nos últimos meses, a frota continua a crescer. Em outras
palavras, novos automóveis continuam sendo vendidos, portanto, continuam sendo
adicionados à frota, fazendo com que a frota média de 2009 deva ser ainda maior que a
frota que está colocada no início deste ano.
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O segundo fator importante nos volumes de combustíveis para veículos de passageiro,
mais uma vez, gasolina, etanol, GNV, juntos chamados de ciclo Otto é o processo de
melhorias na legislação de fiscalização do setor, que leva a uma redução dos volumes no
mercado informal, mercado este onde os combustíveis são em geral vendidos com algum
tipo de sonegação fiscal ou adulteração de produtos, coisa que acontece hoje
principalmente no mercado de álcool.
À medida que o mercado informal é controlado, o volume obviamente não desaparece; o
volume vendido simplesmente migra para o mercado formal, permitindo o aumento nos
volumes vendidos de empresas como a Ipiranga, mesmo que o mercado total não
crescesse.
Já em relação ao volume de diesel, o principal determinante é o comportamento do PIB.
Em 2008, o volume no mercado de diesel cresceu 7%, enquanto o PIB como um todo
cresceu 5%. No gráfico à direita, nós demonstramos esta correlação entre PIB e mercado
de diesel desde 2000, e é possível ver que, nesse período apresentado, o crescimento é
exatamente igual, com pequenas variações dependendo do ano, determinadas por
elementos específicos do mercado, como variações de preço e coisas dessa natureza.
Passando ao slide 12, eu gostaria agora de falar um pouco da Texaco, agora que nós
estamos chegando mais próximos do fechamento da transação. O plano de negócio por
trás da aquisição da Texaco tem dois elementos: primeiro, a ampliação da escala
operacional e financeira; e os benefícios de ganhos de escala e produtividade que
derivam desta ampliação.
A Texaco vai adicionar 2.000 postos aos 3.000 que a Ipiranga já tem, e com isso
aumenta em 60% o volume atual de vendas da Ipiranga. Em segundo lugar, a aquisição
da Texaco marca o início da nossa expansão para as regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, regiões com crescimento recente superior à média nacional.Além disso,
passaremos a ter uma cobertura nacional, o que também deve proporcionar novas
oportunidades comerciais.
Os benefícios da ampliação da nossa escala operacional e financeira são muito
significativos, com ganhos de produtividade em praticamente todas as áreas da
Companhia.
Além disso, pretendemos implementar na rede ampliada um modelo de negócios da
Ipiranga, um leque de produtos e serviços diferenciados disponíveis nos nossos postos,
que beneficiam consumidores e revendedores. Com base nesses dois elementos, em
outras palavras, ganhos de escala e adoção do modelo de negócio da Ipiranga,
pretendemos alinhar, ao longo de aproximadamente dois anos, as margens EBITDA da
Texaco, que, com base no EBITDA de janeiro a abril de 2008, a última informação
disponível, equivale a R$20/m³. E nós pretendemos levar isso aos mesmos níveis das
margens da Ipiranga, que para o ano de 2008 ficaram em R$50/m³.
Aliás, uma novidade com relação à Texaco, resultante do trabalho que nós estamos
fazendo nos últimos meses, é que o investimento por posto, que nós esperávamos fazer
na conversão da rede para a marca Ipiranga deve ser algo como 30% menor do que nós
tínhamos inicialmente estimado, significando que o investimento por posto decresce de
algo como R$50.000 para R$35.000.
Além disso, o prazo pelo qual estimamos fazer a conversão também diminuiu. A nossa
atual expectativa é que em 12 meses após o fechamento da compra nós teremos
convertido toda a rede da região Sul e Sudeste, que é a rede que nós podemos converter
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imediatamente, o que significa dizer 1.400 postos nos próximos 12 meses. Esse é um
elemento muito positivo porque, além do menor custo, nós estamos solidificando e
acelerando o processo de instalação do modelo de negócios da Ipiranga na rede
adquirida.
Ainda sobre a Ipiranga, eu gostaria agora de falar um instante sobre as nossas
expectativas para o 1T09. Nós estimamos uma continuidade na trajetória de crescimento
de volumes, guiado pelo volume de combustíveis para veículos de passageiros, gasolina,
etanol e gás natural, que deverão seguir apresentando crescimento similar ao verificado
durante 2008.
Já com relação ao diesel, no 1T09, temos verificado uma progressão de volumes em
relação ao 1T08 alinhada ao desempenho da economia brasileira, que tem demonstrado
uma desaceleração nesses primeiros meses do ano.
Com relação ao EBITDA, esperamos um crescimento continuado para o 1T09 em relação
ao 1T08, porém agora em outra ordem de magnitude das evoluções trimestrais ocorridas
durante o ano de 2008, fundamentalmente em função do menor crescimento de volumes
e da conclusão da maior parte do processo de otimizações organizacionais e reduções
de despesas, que foi planejado por ocasião da aquisição da Ipiranga.
Nós estamos agora nos preparando para o próximo passo. Em outras palavras, a partir
do fechamento da Texaco, que deve ocorrer em breve, passaremos a trabalhar na
realização de economias de escala em novas frentes, com o negócio ampliado, tendo a
Texaco junto da Ipiranga.
Vamos passar agora ao slide 14 e falar um pouco do desempenho da Oxiteno no
trimestre e no ano. Em 2008, o volume vendido da Oxiteno totalizou 567.000 toneladas,
14% abaixo em relação a 2007, em função de menores vendas spot de commodities em
2008 do que em 2007. O volume de especialidade se manteve constante.
Apesar dessa redução de volume, a Oxiteno apresentou significativa na melhora na
composição de vendas, fruto de ações comerciais desenvolvidas pela Empresa ao longo
de 2008. Participação de especialidades cresceu para 89% do volume vendido, em
comparação a 77% em 2007, o que colaborou para uma recuperação dos preços médios
em USD.
Ao longo dos primeiros 9M08, a Oxiteno enfrentou aquele cenário macroeconômico
operacional mais difícil, em função da forte valorização do Real até setembro e dos altos
preços de matérias-primas, ao mesmo tempo em que as limitações na capacidade de
produção de especialidades não permitiam capturar todo o benefício do maior
crescimento da economia que estava ocorrendo naquele momento.
Já no 4T08, a inversão da trajetória do Real permitiu que a Oxiteno gerasse um EBITDA
de R$93 milhões, compensando os impactos em volume e em custo relacionados às
paradas programadas das plantas, e ao processo de desestocagem em vários setores da
economia. Com tudo isso, em 2008 a Oxiteno fechou o ano com um EBTIDA de R$210
milhões, um crescimento de 33% em relação a 2007.
No slide 15, nós falamos um pouco das perspectivas para a Oxiteno. Nesse 4T que se
encerrou nós finalizamos parte importante das expansões de capacidade de produção, o
que nos permitirá ampliar significativamente o volume de especialidades químicas,
resultando em um melhor mix de produtos.
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Em um primeiro momento, essas expansões permitem a substituição e deslocamento de
importações, e à medida que a economia evolua positivamente, permitem que a gente
cresça junto com o mercado.
Sobre as importações, é importante lembrar que a demanda por especialidades químicas
nesses últimos dois, três anos, cresceu bem acima do que nós tínhamos projetado.
Enquanto nós estávamos expandindo as nossas plantas, o mercado foi sendo
crescentemente atendido por importações.
Agora, baseado nas vantagens de fornecimento local, proximidade ao cliente e qualidade
de produtos e serviços que a Oxiteno tem, nós pretendemos crescer o volume da Oxiteno
através do deslocamento das importações de volta para os níveis históricos.
Olhando para o 1T, nos meses de janeiro e fevereiro nós temos visto uma melhora
relativa na trajetória de volumes em relação ao mesmos períodos do ano passado. Ou
seja, a comparação fevereiro contra fevereiro foi melhor que a comparação janeiro contra
janeiro, e assim por diante, mostrando reduções de volume cada vez menores.
Essas reduções menores de volume nas comparações mensais devem permitir um
trimestre que tenha uma comparação de volumes em relação ao ano anterior melhor. Em
outras palavras, neste momento a nossa expectativa é que nesse 1T09 a Oxiteno
apresente uma redução de volumes em relação ao 1T08 de aproximadamente metade da
redução que foi apresentada entre o 4T08 e o 4T07.
Com relação ao EBITDA para o 1T09, neste momento a nossa expectativa é que ele
supere o 1T08, porém que seja menor que o verificado no 4T08 por dois fatores.
Primeiro, até agora o Real ficou estável durante esse trimestre, enquanto ele se
desvalorizou de forma significativa durante o 4T. E segundo, o benefício de matériasprimas com preços menores somente se reflete de forma importante nos nossos custos à
medida que realizamos os nossos estoques existentes. (...)
Passando para Ultragaz, no slide 17. Em 2008, o volume da Ultragaz atingiu 1,572 milhão
de toneladas, um crescimento de 2% em relação a 2007. O crescimento verificado foi
devido ao aumento de 3% no envasado, enquanto o granel permaneceu estável, tendo
crescido bastante nos primeiros 9M08.
A Ultragaz enfrentou um ambiente mais competitivo no 1S08, fundamentalmente no
mercado de envasado, e para compensar esses efeitos, buscou intensificar o seu
programa de redução de custos e despesas. Como resultado, por exemplo, as despesas
gerais, administrativas e de vendas da Ultragaz aumentaram somente 3% em 2008 na
comparação com 2007, apesar dos efeitos da inflação ao redor de 6% e do aumento de
2% no volume vendido.
Com isso, encerramos o ano com um EBITDA de R$211 milhões 16% menor que o
EBITDA de 2007.
No trimestre que acabou de terminar, o 4T, nós verificamos uma estabilidade no volume
vendido em relação ao 4T07, com destaque para o segmento de envasado, que
apresentou crescimento de 3% no período, fruto de assistências comerciais
desenvolvidas pela Ultragaz e a resiliência dos volumes nesse segmento a variações no
nível da economia. Isso foi compensado por uma redução de 6% no granel, esse sim
fruto de um menor ritmo da economia no 4T.
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Durante o 4T, nós seguimos focados em ações para reduções de despesa, e essas
despesas apresentaram uma redução de 4% em relação ao 4T07. No entanto, a redução
no volume vendido do segmento granel compensou tais otimizações de despesa,
resultando em um EBTIDA de R$51 milhões, praticamente estável em relação ao do ano
anterior.
Acho que é importante ressaltar que o desempenho nesse 4T demonstra que parte
importante do volume da Ultragaz é pouco suscetível à influência do crescimento da
economia, pelo fato de o GLP ser um bem de primeira necessidade.
Em adição a essa resiliência de volumes, a estratégia da Ultragaz continuará sendo foco
em excelência operacional, buscando melhores custos e melhores despesas, em outras
palavras, a otimização de seus custos e despesas em relação aos volumes vendidos; e
também a expansão, a ocupação dos nichos de mercado, principalmente visando
aproveitar o crescimento superior à média do Brasil em certas regiões do País.
Para ilustrar um pouco essas iniciativas de crescimento em nicho, no Maranhão e no
Pará, regiões de maior crescimento, onde estamos fortalecendo nossa atuação, já temos
neste momento cerca de 70 revendas operando e temos a expectativa de ter
aproximadamente 120 até o final do ano. Nosso volume vendido nesses dois estados em
janeiro de 2009 já foi o dobro em relação a 2008, partindo, obviamente, de uma base
pequena, mas mostrando uma evolução positiva.
Para finalizar a Ultragaz, no 1T a nossa expectativa é de uma trajetória de volumes
similar à apresentada nesse 4T08 em relação ao ano anterior, e com relação ao EBITDA,
também esperamos uma evolução positiva em relação ao 1T08, fruto do processo de
redução de custos e despesas realizado ao longo de 2008 e do crescente foco em
geração de caixa pelas empresas do setor.
Vamos ao nosso quarto negócio, os resultados da Ultracargo. Nesse 4T, a Ultracargo
dobrou de tamanho. Nós passamos a consolidar os resultados da União Terminais, fato
que, associado à expansão que fizemos no terminal de Aratu e uma maior movimentação
de etanol no terminal de Santos, resultaram em um aumento de 55% na ocupação efetiva
média da Ultracargo no 4T em relação ao mesmo período de 2007. No ano, a ocupação
efetiva da Ultracargo apresentou crescimento de 20% em relação a 2007, em função
desses mesmos fatores.
O EBITDA no 4T totalizou 21%, o triplo do EBITDA do 4T07, em função do maior nível de
ocupação em Aratu e movimentação do terminal de Santos, consolidação da União
Terminais, e também certos custos de caráter extraordinário que tivemos no 4T07. No
ano, o EBITDA da Ultracargo acumulou R$51 milhões, 17% acima de 2007,
principalmente em função da aquisição da União Terminais, que passou a ser
consolidada somente no 4T.
Falando um pouco da União Terminais, no slide 21, o nosso processo de integração
encontra-se em fase bastante avançada, sendo que os sistemas operacionais já foram
totalmente integrados aos nossos e as funções administrativo-financeiras já estão
completamente integradas, não tendo resultado em nenhum custo adicional às estruturas
que já existiam dentro da Ultracargo e do centro corporativo da Ultrapar. Nós estamos
agora trabalhando nas sinergias operacionais, que estão sendo executadas.
Os resultados atingidos nesse 4T, primeiro trimestre onde a Ultracargo esteve sob nossa
gestão, também nos deixaram muito satisfeitos. O EBITDA gerado pela operação
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adquirida foi de R$11 milhões, já significativamente superior ao que ela gerava
anteriormente, e representa um EBITDA anualizado de R$44 milhões ao ano.
Para o 1T09, nós esperamos um desempenho similar ao 4T, sem grandes reflexos,
portanto, no nível de atividade econômica no resultado consolidado da Ultracargo.
Por fim, os investimentos aprovados para 2009, excluindo as potenciais aquisições,
somam R$528 milhões, 46% menor que o valor investido em 2008.
Conforme mencionei no início da apresentação, o ano de 2008 coroou um ciclo de
grandes investimentos iniciado em 2007, que incluiu a aquisição da Ipiranga, teve
continuidade em 2008, com União Terminais, com o anúncio do contrato de compra da
Texaco e com a conclusão de parte significativa de expansões de capacidade de
produção da Oxiteno, além de algumas expansões na própria Ultracargo.
Em 2009, os investimentos serão significativamente menores, pois estaremos focados na
captura dos benefícios desses grandes investimentos realizados e na geração de caixa
dos negócios da Ultrapar.
Do total de R$528 milhões, quase metade está planejada na Ipiranga, com foco na rede
de distribuição e na substituição da bandeira Texaco. Na Oxiteno, os investimentos serão
focados principalmente na conclusão da expansão da capacidade de produção de óxido
de eteno em Camaçari, prevista para entrar em operação somente em 2010, e na
modernização das nossas fábricas.
Na Ultragaz, nossos investimentos têm como foco o reforço da atuação no Pará e no
Maranhão, dando prosseguimento à estratégia de crescimento em nichos de mercado, e
também reposição de tanques e vasilhames. Por fim, na Ultracargo, nós planejamos
direcionar os investimentos para melhorias operacionais e algumas pequenas expansões
nos terminais de Santos e Aratu.
Com isso, eu finalizo o que nós tínhamos preparado para expor a vocês, e estou à
disposição para eventuais perguntas que vocês tenham.
Paula Kovarsky, Itaú Securities:
Bom dia a todos. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. A primeira, falar um pouco
de Ipiranga, queria que você comentasse sobre esse embandeiramento de cerca de 250
postos, se você entende que isso se relaciona com uma redução de informalidade no
mercado de etanol, no ano em que vemos um movimento grande de mais postos indo
para bandeira dentro do Sindicom, e se você espera uma melhora de margem nas
vendas de álcool, por conta também dessa melhora na informalidade.
E a segunda pergunta é com relação à Oxiteno. Vocês bateram o nível de quase 90% de
share de especialidades nas vendas. Eu queria entender se a entrada de nova
capacidade deve reduzir esse ratio em um primeiro momento, afetando, talvez, um pouco
o ano de 2009.
André Covre:
Bom dia, Paula. Obrigado por suas perguntas. Na Ipiranga, o maior nível de
embandeiramento em novos postos este ano teve dois determinantes. Um é o primeiro
que você mencionou, em outras palavras, o processo de melhorar a regulamentação e
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fiscalização no setor tem como objetivo fazer com que todos tenham as mesmas
condições de competição.
E à medida que fica mais difícil para certos participantes terem uma vantagem de custo
que não é real, é com base em sonegação fiscal ou com base em produtos adulterados,
eles perdem a competitividade e seus negócios se tornam, na verdade, insustentáveis.
Portanto, você vê um número de postos que passam a fazer parte das redes de marca,
Ipiranga sendo uma delas, e passam a operar dentro das regras.
O segundo elemento foi um trabalho específico feito pela Ipiranga com o objetivo de
reforçar a capilaridade da rede em lugares pré-determinados. Então, em resumo, é uma
combinação do processo de redução de informalidade no setor e de ações específicas da
Oxiteno.
Paula Kovarsky:
OK. Mas se olharmos para a perspectiva de crescimento daqui para frente, ela está mais
focada em embandeiramento ou podemos ainda ver alguma coisa de aquisição?
André Covre:
Nós continuaremos o processo de embandeiramento, porém, o nosso interesse em
aquisições, principalmente para reforçar nossa participação no Norte, Nordeste e CentroOeste continua. Porém, o foco deste ano, obviamente, se volta para realizar os benefícios
da aquisição da Texaco.
Em outras palavras, nós não estamos fechando as portas para embandeiramentos e para
possibilidade de aquisições no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas a prioridade número
um é trabalhar com os benefícios da Texaco.
Com relação à Oxiteno, Paula, este foi um ano de melhora de mix muito significativa,
conforme você mencionou, com as especialidades passando a representar perto de 90%
do total.
Para o ano de 2009, nós temos capacidades adicionais de especialidades; então, por um
lado, a participação do glicol cairia, mas, por outro lado, é possível que com a redução
nos preços de petróleo, o mercado de glicol ganhe alguma atratividade, portanto, uma
coisa pela outra, é possível que terminemos com um mix parecido para este ano de 2009
ao que tivemos em 2008.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada.
Felipe Santos, Raymond James:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas em relação à Texaco. A primeira é em relação
às margens em termos de m³ da Texaco hoje, se vocês têm algum indicativo, podem nos
passar algum dado sobre isso.
A segunda é em relação aos possíveis cortes de custo na Texaco. Eu gostaria de
entender se a partir desse trimestre nós já conseguiremos ver uma redução significativa
dos mesmos, assim como vocês fizeram com a aquisição da Ipiranga. Obrigado.
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André Covre:
Eu não consegui entender a segunda parte da sua pergunta. Você pode repetir?
Felipe Santos:
Claro. É relacionada aos cortes de custos na Texaco, se vocês pretendem agir da mesma
maneira que fizeram com a Ipiranga, tendo movimento agressivo de redução de custos,
de melhora de desempenho logo no começo da operação.
André Covre:
Obrigado. Deu uma interferência no som, não tinha conseguido ouvir. As margens na
Texaco neste momento estão fundamentalmente inalteradas em relação às
demonstrações financeiras de janeiro até abril, que são as que nós temos. Então,
nenhuma novidade, nem positiva, nem negativa.
Com relação à realização dos ganhos de economia de escala, nós poderemos começar a
fazê-los a partir do fechamento da transação. Nós estamos trabalhando tentativamente
com a Texaco para um fechamento ao final deste mês. Ainda não está finalizado, mas o
trabalho é todo nesta direção. Portanto, a partir do mês de abril começamos a trabalhar
em realizar os ganhos de economia de escala e de produtividade, e a idéia é fazê-los,
obviamente, no ritmo mais rápido que for possível.
E existe muito trabalho de preparação que já foi feito e que nos permite, ao longo do
prazo que eu mencionei, que são dois anos, realizar não só os benefícios de economia
de escala, que serão mais rápidos que dois anos, mas também transformar o modelo de
negócios nos postos da Texaco para o modelo de negócios dos postos da Ipiranga.
Felipe Santos:
Ótimo. Obrigado.
Gilberto Pereira de Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia, André. A minha pergunta tem a ver com a Oxiteno. No final do ano vocês
inauguraram a nova planta de álcool. Eu queria saber, se isso foi considerado como
venda de especialidade, qual é o nível de utilização de capacidade dessa nova planta,
quanto isso já gerou de receita, de resultado no 4T, e qual é a contribuição desta planta
para o incremento de margem da Oxiteno que vimos no 4T?
André Covre:
Obrigado, Gilberto. A Oleoquímica é um investimento realmente muito importante para
nós para este ano, mas no 4T ela ainda não teve nenhuma relevância. Nós vendemos
algo como 10.000 toneladas de produto advindas da Oleoquímica, em grande parte
porque ela começou a operar de verdade no final do 4T.
Grande parte deste volume foi para uso cativo, já que nós somos usuários de álcool
graxo, e, como você deve lembrar, cerca de 30% a 40% do volume que será produzido é
para uso próprio.
O processo de crescer a utilização da capacidade desta planta está ocorrendo à medida
que os estoques dos nossos clientes que importavam produtos sejam utilizados.
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Portanto, ele está ocorrendo ao longo desse 1T e provavelmente um pouco do 2T, e daí
entrará em regime. Ou seja, com isso, em algum momento, meados do ano ou um pouco
para frente, devemos estar com a planta operando de forma significativa, perto da sua
capacidade ideal de operação.
Em termos de contribuição deste negócio, ele contribui para os nossos resultados de
duas formas: a primeira é a venda do produto final e a segunda é a margem que nós
realizamos internamente, no nosso consumo cativo.
Como este é um produto de bom valor agregado, é um produto de muita demanda na
indústria de cosméticos e detergentes, ele comanda margens atraentes. Além disso, essa
planta foi feita dentro de um site existente, dentro do nosso site de Camaçari; a equipe de
vendas que está vendendo produtos da Oleoquímica é a mesma que já existia na
Oxiteno. Portanto, o custo fixo adicionado é muito pequeno, levanto este investimento a
ter uma rentabilidade bastante significativa.
Em outras palavras, a margem EBITDA dos produtos da Oleoquímica é muito maior que
a média da margem da Oxiteno, e nós vamos começar a ver o efeito disso a partir dos
próximos trimestres. Provavelmente, o 1T ainda não terá grande efeito, também.
Gilberto Pereira de Souza:
Essa era minha dúvida. No 4T, praticamente não vimos nenhuma contribuição ainda,
vamos ver agora, para o 2T, 3T.
André Covre:
Exatamente.
Gilberto Pereira de Souza:
Perfeito. Obrigado.
Subhojit Daripa, Morgan Stanley:
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas, vou me ater a duas, com respeita à Ipiranga. Uma
é mais tentar entender um pouco melhor esse ganho de sinergia que vocês está
esperando na Ipiranga. Você mencionou duas perguntas atrás que os ganhos de
sinergia, os benefícios da sinergia, vocês esperam que sejam obtidos antes desses dois
anos, e que o modelo de negócios de fato levaria um pouco mais de tempo. Eu entendi
corretamente se eu afirmo que: o ganho de margem EBITDA dos R$21 para R$50 por m³
seriam atingidos tentativamente em um prazo inferior a dois anos? E nessa altura do
campeonato, você teria possibilidade de dar uma idéia de quanto disso seria front loaded,
quanto disso seria mais no segundo ano? Ou seja, o split desse ganho no primeiro e no
segundo ano.
E a segunda questão, ainda com respeito à Ipiranga, se você pudesse nos falar
qualitativamente qual seria o impacto em termos de margem, em também em termos de
EBITDA, em termos absolutos, em uma potencial queda de gasolina e diesel no mercado
doméstico. Obrigado.

12

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T08
Ultrapar (UGPA4 BZ)
13 de março de 2009

André Covre:
Obrigado por suas perguntas. Com relação à Texaco, o processo que pretendemos fazer
é elevar a margem EBITDA de R$20 por m³, que é a margem que ela tem, para R$50, ou
a margem que a Ipiranga tem. Este processo, planejamos fazer em dois anos. Ao final de
24 meses, a idéia é que o negócio como um todo esteja operando com esta margem de
pelo menos R$50 por m³.
As ações para fazer isso se dividem em duas: primeiro, realização de ganhos de escala,
e aqui se inclui uma variedade de coisas, desde ganhos em propaganda e marketing,
onde, por exemplo, você não precisa circular a mesma propaganda mais vezes, porque
você tem mais postos, até ganhos de concentração da rede. Por exemplo, se nós temos
cinco postos em uma região e a Texaco tem três postos na mesma região, temos,
obviamente, duas equipes servindo esses postos. Equipes de entrega, equipes de
manutenção, de treinamento e assim por diante. Na hora em que tudo isso estiver dentro
de uma empresa só, provavelmente pode ter uma equipe só servindo tudo. Portanto, há
um ganho de produtividade nas equipes de manutenção, de frete, de call center e assim
por diante.
Esse primeiro elemento, nós planejamos implementar ao longo de aproximadamente 12 a
15 meses. O segundo elemento é implantar na rede de postos Texaco o modelo de
negócios da Ipiranga, modelo este que se pauta pela oferta de um leque de produtos
diferenciado, um leque de serviços diferenciado, que permitem uma maior rentabilidade
ao negócio para nós, para os nossos revendedores, e permite consumidores que estão
satisfeitos de fazer suas compras dentro da rede Ipiranga.
Este processo é o que demora um pouco mais de tempo, demora um pouco mais que os
ganhos de escala. Porque você tem que não só fazer o processo de mudança de marcas,
isso facilita muito, mas, segundo, à medida que você vai fazendo isso, ir instalando
nesses postos o modelo de negócios que a Ipiranga tem.
Lembrando que no Norte, Nordeste e Centro-Oeste nós só poderemos iniciar o processo
de mudança de marca em abril de 2012, por força do licenciamento da marca Ipiranga de
forma exclusiva para a Petrobras, originário da própria compra da Ipiranga. Portanto,
naquela região o processo de troca de marcas se iniciará em 2012, o que não significa
que não começamos a colocar o modelo de negócios da Ipiranga naqueles postos, eles
simplesmente não terão a marca Ipiranga.
Então, no cômputo geral, esperamos dois anos, onde a parte de escala é mais rápida e a
parte de modelo de negócios se alonga um pouco mais, mas com uma visão de fazer
tudo em dois anos.
Subhojit Daripa:
André, o que é mais importante desses dois itens? Quando fazemos a quebra desses
ganhos, é um split 50-50, 70-30? Como funciona isso?
André Covre:
A parte de economia de escala é um pouco maior que a outra, mas não são muito
diferentes.
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Subhojit Daripa:
OK. Perfeito, obrigado. E com respeito à questão de impacto de queda de gasolina e
diesel no mercado doméstico, como você vê isso em termos de margem, em termos de
EBITDA em termos absolutos para a Ipiranga?
André Covre:
Em um momento de quedas ou subidas de custos de gasolina e diesel, como o mercado
opera com margens muito estreitas, a reação nos preços é muito rápida. É isso que eu
esperaria ocorrer, como ocorreu, por exemplo, nos últimos aumentos de diesel.
Subhojit Daripa:
Mas esse impacto seria, então, neutro?
André Covre:
Sim.
Subhojit Daripa:
Desculpe, deixe-me só explorar esse ponto sob a ótica de dois aspectos: o aspecto
número um é com respeito a gasolina e álcool. Uma queda de gasolina, na cabeça de
vocês, estaria também pressionando o preço do etanol, o que faria com que você
continuasse tendo essa migração, esse favorecimento do etanol vis-à-vis gasolina via um
aumento de volume maior, mas no curto prazo com uma deterioração do ponto de vista
de margem? Ou vocês acham, na verdade, que o etanol ficaria mais ou menos em um
preço estável por conta da correlação que existe com o próprio açúcar, e com isso estaria
fazendo uma migração ao contrário, reversa, dos consumidores voltando para a gasolina
e, com isso, gerando uma margem maior no curto prazo?
E também, sob o segundo aspecto, que seria a própria montagem, o próprio modelo de
negócios de distribuição, em que um percentual do seu custo compõe o seu lucro bruto, e
quanto menor o seu custo total, ele estaria então refletindo-se em uma estabilidade de
margens, mas também em um efeito de queda de lucro bruto. Eu queria só uma analise
qualitativa sobre esses dois aspectos.
André Covre:
Subhojit, a gasolina e o etanol são substitutos quase perfeitos hoje, já que a maioria das
frotas de carros vendidos é flex. O que significa que os preços relativos de gasolina e
etanol são o determina o consumo de um e outro.
Existe uma regra bem simples, que diz que por volta de 60%, 70% de uma relação preço
de etanol e preço de gasolina, é mais ou menos o ponto de equilíbrio. Se o preço da
gasolina cair e o preço do álcool ficar onde está, porque ele tem uma dinâmica separada,
o que é provável que se aconteça é que a gasolina se torno muito mais atraente que o
álcool, e portanto tenhamos algum crescimento de gasolina, em detrimento a um menor
crescimento de álcool, o que é positivo para a Empresa, porque a rentabilidade das
vendas de álcool é menor que a rentabilidade das vendas de gasolina, porque as vendas
de álcool são onde ainda existe muito mais informalidade, e no segmento de gasolina as
coisas foram equacionadas alguns anos atrás.
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Então, se ocorrer esse cenário que você traçou, ele é positivo para os resultados da
Empresa, e não está colocado nas projeções que eu mencionei.
Subhojit Daripa:
Está bem claro. Obrigado, André.
Gustavo Gattass, UBS Pactual:
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas, olhando um pouco para o
resultado da Oxiteno agora, no 4T, o preço que vocês conseguiram no glicol, pelo menos
na nossa impressão aqui, foi incrivelmente maior que o preço do glicol internacional. Eu
só queria entender se isso tem alguma coisa estrutura por trás e se isso perdura para
este ano.
André Covre:
Gattass, os preços de glicol tiveram uma redução brutal depois do 1T08. Redução esta
que basicamente levou o glicol a não ter nenhuma rentabilidade. O que nós fizemos
durante o ano de 2008 foi vender glicol em oportunidades pontuais, e glicol de maior valor
agregado.
Em outras palavras, você está vendo um preço de glicol melhor que as referência
internacionais porque, mesmo no glicol, existem o glicol A, o B, o C, o D, diferentes tipos
de glicol, e o produto que estamos vendendo, e que aparece com preços maiores, são os
produtos que têm preços um pouco maiores. Esta é a razão. E nós continuaremos a fazer
isso, na medida do possível.
Gustavo Gattass:
Você acha que o prêmio que vocês estavam conseguindo capturar, então, pode até ser
mantido?
André Covre:
Não é bem um prêmio Gattass. Se eu puder usar uma simplificação, ele é como se fosse
um glicol aditivado, um glicol turbinado. Então, o glicol turbinado comanda o preço
turbinada.
Mas este é um mercado muito menor. Então, você não pode vender os mesmos volumes
que vendíamos de glicol, porque é um mercado muito menor.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Deixe-me puxar a pergunta, então, para um outro lado. Eu sei que de vez em
quando entramos nesse assunto, mas a importação de combustíveis para suprir a
Ipiranga, vocês têm considerado? É alguma coisa que está atraente para vocês, ou não?
André Covre:
Nós temos acompanhado a situação, obviamente, muito próximo. É um ambiente muito
volátil de preços e de câmbio, existem obviamente custos para fazer uma importação e
existem também algumas vantagens do suprimento local. Por exemplo: do momento que
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você faz a decisão de compra, de importar, até o produto chegar aqui no Brasil,
transcorresse um período razoável.
Em outras palavras, todas essas coisas - a volatilidade de preços, a volatilidade de
câmbio, o tempo para entrega, os custos que você tem que incorrer etc. - adicionam
complexidade a este processo. Não significa que ele não é atraente ou certamente
atraente. O que nós estamos fazendo é monitorar muito proximamente, para agir nas
situações que acharmos adequadas.
Gustavo Gattass:
Vocês já estão agindo ou não?
André Covre:
Nós não importamos nada ainda.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. E minha última pergunta, rapidamente: do lado do CAPEX que vocês
anunciaram para o ano de 2009, o valor que está ali colocado para a Ultracargo é
sustentável ou é um valor particularmente baixo neste ano?
André Covre:
Ele é sustentável para o tamanho da operação que nós temos. Se quisermos crescer
significativamente de onde estamos, precisa de mais investimentos. É um nível de
investimento que tem bastante manutenção e só um pouco de expansão.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Obrigado.
Marcos Guerra, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre a Oxiteno. Dado que no último trimestre teve
bastante volatilidade, tanto de câmbio como de matéria-prima, e também teve a parada
de manutenção, entrada de capacidade, eu queria saber para 2009, com câmbio mais
estável, matéria-prima em preço mais estável também e com essa capacidade nova, o
que vocês vêem que é um nível recorrente de margem EBITDA, se é próxima desses
16%, se é acima ou se é abaixo. Obrigado.
André Covre:
Obrigado, Marcos. A margem do 4T foi uma margem fora do padrão do ano. Porém, a
margem do ano completo, que foi US$202 por tonelada, margem EBITDA, é o patamar
mínimo para o ano de 2009, já que temos um Real mais desvalorizado, nós temos, ao
longo do tempo, o benefício de menores custos de matéria-prima, e temos produtos de
maior valor agregado para vender.
Marcos Guerra:
Então, a margem de 2008 seria o piso, mas comparando com o que foi o 4T08, você
acha que pode continuar nesse nível ou foi realmente mais alto do que vocês esperam?
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André Covre:
Aí vai depender um pouco da evolução do câmbio e da evolução nos preços de petróleo,
Marcos. A margem de US$300 que tivemos no 4T é perfeitamente possível, mas
depende muito da evolução positiva em várias dessas variáveis.
Marcos Guerra:
OK. Obrigado.
Lucas Brendler, Banco Geração Futuro:
Bom dia, André. Minha pergunta também é vinculada aos investimentos. O que vimos é
que a Ultrapar está entrando em um novo período, onde você tem investimentos
menores, uma captação de sinergia dos novos negócios e aumento de geração de caixa.
Essa redução, esse novo perfil, podemos considerar como uma possibilidade de maior
pagamento de dividendos nos próximos anos, de reforço de caixa para desalavancar a
Companhia, ou preparar o caixa justamente para aquisições futuras, ou até mesmo
investimentos, como é o caso de um que ainda encontra-se pendente, que é o Comperj?
André Covre:
De fato, nós tivemos investimentos muito relevantes nos últimos anos, e 2008 coroou
este processo de investimentos grandes, que vão viabilizar o crescimento da Empresa
nos próximos anos. Então, o foco no curto prazo agora passar a ser realizar os benefícios
dos investimentos e maximizar a geração de caixa, procurando manter uma posição de
caixa sólida, que nos permita passar por qualquer dificuldade maior que os mercados de
crédito da economia possam apresentar, que ao longo do tempo nos posicione para
novos investimentos, que vão viabilizar a próxima onda de crescimento do Grupo, e que
caso não haja oportunidades atraentes, o excesso de caixa será distribuído aos
acionistas.
Em outras palavras, o mesmo processo que nós temos desde que abrimos o capital.
Buscamos oportunidades de investimento atraentes, onde nós temos nós investimos, e
se nós temos excesso de caixa, distribuímos para os acionistas.
Lucas Brendler:
E como está a posição da Ultrapar, hoje, em relação ao Comperj?
André Covre:
Nós continuamos nossos investimentos com a Petrobras, temos interesse de participar
na segunda geração na linha do óxido de eteno, mas os entendimentos ainda estão em
andamento e nada foi definido.
Lucas Brendler:
Obrigado.
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Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T08
Ultrapar (UGPA4 BZ)
13 de março de 2009

Guilherme Mazzilli, Banco Daycoval:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas com relação à Oxiteno. A primeira: você falou que
está usando um petróleo ainda um pouco mais caro. Quando você começar a usar o
petróleo mais barato, eu queria entender como vai ser o repasse para os clientes. Quanto
por cento desse ganho você vai repassar e em que momento você vai repassar; se tem
um lag ou se você vai repassar de cara.
E a segunda pergunta, também com relação à Oxiteno, o que vocês esperam de
aumento de volume de vendas no ano contra ano, com todas as entradas de capacidade
que ocorreram em 2008 e que vão acontecer em 2009? Obrigado.
André Covre:
Sobre custos e preços da Oxiteno, a maioria dos produtos que ela vende é feita, de
alguma forma, com uma especificação sob medida para os seus clientes. E a Oxiteno
lança uma quantidade grande de novos produtos, ou versões novas de seus produtos,
com melhor desempenho, fazendo adequação aos componentes, novas aplicações como
forma de agregar valor aos produtos durante o ano inteiro.
Em outras palavras, a precificação dos produtos da Oxiteno ocorre substancialmente, de
acordo com o valor agregado dos seus produtos, não tendo uma relação absolutamente
imediata com o custo.
É óbvio que no cenário econômico que nós estamos, todo mundo está procurando
reduções de custo, e os nossos clientes também estão pedindo que Oxiteno faça
reduções de custo, e nós estamos fazendo em alguns casos, acomodando as
necessidades dos nossos clientes dentro do que é possível. Este é o cenário de preços e
de custos.
Qual era sua segunda pergunta, Guilherme?
Guilherme Mazzilli:
Com relação ao volume; o que vocês esperam de volume em 2009 contra 2008 no
acumulado da Oxiteno?
André Covre:
Como eu mencionei, o 1T09 está tendo uma evolução positiva na comparação ano contra
ano, vis-à-vis o que foi 4T08 contra 4T07. Ainda teremos uma redução de volume no
1T09, porém em menor monta, muito menor monta que no 4T08 contra o 4T07, e a
expectativa é que durante o 2T09 nós voltemos a ter crescimento de volume com o
trabalho de deslocamento das importações, e que no cômputo do ano, tenhamos algum
crescimento de volume.
As capacidades que nós colocamos em operação permitiriam um aumento de volume da
ordem de 25% a 30%. Não tenho a expectativa, nesta nova economia que estamos
vivendo, que vamos ocupar tudo isso no primeiro ano, mas que nós devemos ter um
crescimento de volume em 2009, é muito provável.
Guilherme Mazzilli:
OK. Obrigado.
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Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. André para últimas
considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Muito obrigado a todos, obrigado pelas perguntas. Foi um conference call bastante cheio,
bastante produtivo, agradeço as perguntas.
E espero vocês para falar dos resultados do 1T09 daqui alguns meses. Grande abraço.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.

“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor,
consulte o website de relações com investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos
importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”
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