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Previsões acerca de eventos futuros

Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais
previsões

refletem

apenas

expectativas

dos

administradores

da

Companhia. Palavras como “acredita”, “espera”, “planeja”, “estratégia”,
“prospecta”, “prevê”, “estima”, “projeta”, “antecipa”, “pode” e outras
palavras com significado semelhante são entendidas como declarações
preliminares sobre expectativas e projeções futuras. Tais declarações
estão sujeitas a riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia, e
podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente
diferentes daqueles projetados. Portanto o leitor não deve fundamentar
suas decisões apenas com base nestas estimativas.
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Ultrapar 2006
EBITDA

Lucro líquido

(R$ milhões)

R$ 546 milhões

168

R$ 299 milhões

R$ 516 milhões

165

158

101

136

127

115

107

(R$ milhões)
R$ 282 milhões

90

88
67

87

89

57

48

42

1T05

2T05

3T05

4T05

1T06

2T06

3T06

4T06

 Ultrapar – recuperação de resultados
9 Cenário desfavorável de 2005 permaneceu em 2006
9 Iniciativas estratégicas para endereçar recuperação
no curto prazo e crescimento no médio-longo prazo
9 Retomada do crescimento em relação ao ano
anterior a partir do 3T06
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1T05

2T05

3T05

4T05

1T06

2T06

3T06

4T06

 Dividendos
9 R$ 72 milhões referentes ao lucro do 2S06,
totalizando R$ 144 milhões sobre 2006
9 Dividend yield de 5% sobre o preço médio de 2006
9 Payout de 51%
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Ultrapar - Destaques no 4T06

EBITDA

(R$ milhões)

 Ultrapar 4T06 – continuidade de crescimento
sobre o ano anterior
33%

115

 Ultragaz: +70%

87
46
42

9 Programa de revisão da estrutura de distribuição,
aliado a um mercado mais favorável

 Oxiteno: +9%
58

34

4T05
Ultragaz

9 +33% no EBITDA consolidado sobre o 4T05

4T06
Oxiteno

Ultracargo

9 Ações comerciais e desenvolvimento de novos
produtos resultaram em maior volume e aumento na
proporção de especialidades

 Ultracargo: +14%
9 Maior ocupação do TIS, parcialmente compensada pela
descontinuação de certas operações no segmento de
transporte
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Ultrapar – Investimentos previstos em 2007

Investimentos 2007(E) (R$ milhões)
546
31

100

 R$ 546 milhões em investimentos
Ultragaz
9 Renovação e expansão de vasilhames e tanques
9 TI

320

Oxiteno

35

105

414

9 Conclusão da planta de álcoois graxos
9 Ampliação da capacidade de óxido de eteno e
especialidades químicas

179

Ultracargo
9 Ampliação do terminal de Aratu

2006
Oxiteno

2007(E)
Ultragaz
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Ultracargo
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Oxiteno – Capacidades adicionais de especialidades químicas
nos próximos trimestres

 Novas capacidades permitirão volume adicional de ~40 mil toneladas de especialidades químicas
durante 2007 (+10% sobre o volume de 2006)
9 Alcoxilados
9 Sulfatados
9 Isetionato

 Maior disponibilidade de eteno (portanto volume será efetivamente adicional)
9 13 mil toneladas adicionais em Camaçari
9 Novo catalisador com maior seletividade, trocado em dezembro, permitirá maior rendimento do óxido de
eteno
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Oxiteno – Oleoquímica: Status da implantação



Obra civil em estágio avançado



Fornecimento de matérias-primas críticas e utilidades contratado



Equipamentos em fase de entrega e montagem



Logística desenhada e contratada



Previsão de start up: 3T07



Investimento total: R$ 256 milhões
9

R$ 76 milhões até 2006

9

R$ 180 milhões em 2007
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Oxiteno – Oleoquímica: Racional do investimento

 Crescimento do mercado consumidor ~10% ao ano
9 Maior consumo de produtos de higiene pessoal
9 Envelhecimento da população
9 Biodegradabilidade: valorização de derivados de matérias-primas de fontes renováveis

 5 grandes produtores no mundo, nenhum na América Latina
 Planta com escala mundial (100 kton/ano), usando matéria-prima natural – óleo de palmiste
 Cotações atuais de preço e custo mais favoráveis que premissas de investimento
9 Álcool laurílico: US$ 1.300 – 1.400/ton
9 Óleo de palmiste: US$ 650 – 750/ton
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Ultrapar – Perspectivas 2007

 Ultragaz
Benefícios adicionais advindos do programa de revisão da estrutura de distribuição
Ambiente favorável ao mercado de GLP

 Oxiteno
Crescimento de volume – novas capacidades
Melhoria de mix de produto e mercado
Novos escritórios comerciais: Argentina, EUA, Europa e Ásia

 Ultracargo
Foco em clientes que requeiram serviços logísticos diferenciados
Desenvolvimento de novos modais, serviços e mercados

CC4T06 14.02.2007

9

Conference call de resultados
Sessão de perguntas e respostas
14.02.2007
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