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Operadora:

Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao
segundo trimestre e perspectivas. O evento está sendo transmitido
simultaneamente pela Internet, via Webcast, podendo ser acessado no
site www.ultra.com.br, onde a apresentação está disponível para
download. Hoje, conosco, está presente os Sr. Fabio Schvartsman,
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar.
Informamos que esse 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, queiram, 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 essa 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. Fabio Schvartsman, que
dará início a teleconferência. Por favor, Sr. Fabio, pode prosseguir.

Fabio Schvartsman:

Muito obrigado. Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui novamente em
mais uma apresentação de resultados da Ultrapar.
Eu gostaria de começar comentando alguns aspectos que eu penso que
são importantes, relativos ao trimestre, e, para quem está nos
acompanhando através da Internet, é uma seqüência de slides que
estará sendo colocada no ar.
Então, nós começamos com um comentário a respeito dessa captação
do empréstimo sindicalizado, que eu acho que é uma demonstração
extremamente importante de quanto a Ultrapar é bem vista do ponto de
vista do seu balanço no mercado, tanto que nós conseguimos captar
112 basis points abaixo da República para o mesmo período para esse
empréstimo sindicalizado, que ficou a uma taxa muito interessante de
LIBOR + 0.875% ao ano, e é um empréstimo sem garantias, quer dizer,
um empréstimo clean.
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Outro aspecto muito relevante relativo ao segundo trimestre foi o início
das operações no terminal intermodal de Santos, o TIS, da Ultracargo,
que começou a operar de maneira soft durante o trimestre, e deve
entrar em operação completa, começando a faturar, inclusive, ao longo
desse terceiro trimestre.
Finalmente, nós anunciamos um pagamento de dividendos de R$ 57
milhões, ou R$ 0,70 por ação, equivalente a 30% do lucro líquido
consolidado da companhia, para pagamento no próximo dia 22 de
agosto. Aqui não custa relembrar a nossa política tradicional de
pagamento de dividendos, como a gente sempre tem comentado com
todos vocês, não é objetivo desta companhia ter caixa líquido.
Conseqüentemente, se nós, nesse momento, estamos declarando um
dividendo inferior ao caixa líquido, é necessariamente porque nós
estamos à frente de aquisições, tanto na Oxiteno quanto na Utragaz,
aquisições essas que podem se realizar proximamente.
Conseqüentemente, esta companhia tomou a decisão de aguardar o
resultado dessas negociações para decidir sobre pagamentos de
dividendos maiores.
Indo em frente, nos comentários sobre resultado, nós tivemos um
desempenho no segundo trimestre que produziu um EBITDA de R$ 165
milhões, aproximadamente igual ao do primeiro trimestre, porém, 15%
abaixo do EBITDA do segundo trimestre do ano passado, e um lucro
líquido de R$ 90 milhões de reais, 11% abaixo ao do primeiro trimestre
desse ano.
Aqui cabe observar, rapidamente, sobre a nossa política de exposição
cambial, que, certamente, tem impacto nesses números que aí estão. A
Ultrapar está neutra com relação às suas aplicações em dólares e
captações em dólares. Nós não temos nem ganhos, nem perdas
derivadas disso, porque nós estamos exatamente equilibrados em
termos de moeda.
Mas nós temos ativos fixos no exterior, especial a CANAMEX, que...
ativos esses que são mantidos em dólar, e que, conseqüentemente,
sofrem o impacto da desvalorização ou da valorização da moeda. Neste
caso, o que nós tivemos de efeito sobre o resultado financeiro do
segundo trimestre foi, principalmente, o efeito da valorização do câmbio
sobre esses ativos fixos no exterior.
Fechando o semestre, portanto, com R$ 333 milhões de EBITDA e R$
190 milhões de lucro líquido, o lucro líquido ligeiramente superior – 10%
- ao lucro líquido do primeiro semestre do ano passado.
Vamos falar um pouquinho sobre cada um dos nossos negócios agora,
começando pela Oxiteno. A Oxiteno teve um desempenho operacional
bastante robusto, com um crescimento de 11% nas vendas, 9% no
mercado interno, o que demonstra o esforço da Oxiteno de continuar
aumentando o seu market share, mesmo num mercado que não tem
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crescido, por causa do efeito das taxas de juro no desempenho da
economia brasileira.
O volume de vendas da Oxiteno, portanto, atingiu, nesse segundo
trimestre, 136 mil toneladas, a maior marca jamais obtida dentro de um
segundo trimestre pela Oxiteno. O EBTIDA por tonelada caiu 19%...
desculpe, o EBITDA total da companhia caiu de R$ 108 milhões para
R$ 97 milhões, ou seja, 19% em comparação com o segundo trimestre
do ano passado, porém, em dólar, ele se mantém estável em US$ 35
milhões no período. O EBITDA por tonelada caiu um pouquinho do
segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre desse ano.
Os principais efeitos que produziram esse tipo de redução foi, em
primeiríssimo lugar, 19% de valorização do Real na comparação entre
os trimestres; forte pressão de custos variáveis, por conta dos
patamares muito elevados do preço do petróleo, e, conseqüentemente,
da nafta; e, por outro lado, as exportações impactadas pela redução dos
preços internacionais e as commodities no segundo trimestre. Esses
efeitos, combinados, produziram o resultado do EBITDA que nós
estamos apresentando.
Já a Ultragaz, como nós tínhamos comentado com vocês que
aconteceria, teve um desempenho operacional também forte nesse
segundo trimestre, em linha com a nossa expectativa de começar a
reduzir a distância, ou seja, nós crescemos 37% o EBITDA do primeiro
semestre deste ano para o segundo trimestre, o que representou
claramente o esforço... representou a conseqüência do esforço da
Ultragaz de controle dos seus custos, de recuperação da sua rede de
distribuição, e que vem permitindo que, passo a passo, a Ultragaz volte
ao seu market share anterior, coisa que nós estamos confiantes que
ocorrerá no segundo semestre desse ano, com volumes fortes, e com o
desempenho não só não apresentando melhores resultados apenas por
causa da fraqueza do mercado, porque se o mercado como um todo
decrescer nesse segundo trimestre é razoável entender que, como é
natural num mercado que decresce, as pressões competitivas são
sempre maiores momentaneamente, e, conseqüentemente, eu acho
que a Ultragaz apresentou um desempenho bastante bom face a um
mercado que foi difícil nesse segundo trimestre.
A Ultracargo, por outro lado, vem apresentando uma evolução
progressiva dos seus resultados, receitas e EBITDA. O EBITDA cresceu
quase 40% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, e
isso é em função principalmente da evolução das suas operações nos
novos ativos, nos novos terminais, ainda não do TIS, TIS que começará
a ter efeito mesmo no terceiro trimestre desse ano.
Vamos falar um pouquinho sobre perspectivas. Em primeiro lugar, na
verdade eu gostaria de começar comentado a respeito de Oxiteno, se é
que aí que a atenção de todos está voltada, eu quero fazer a seguinte
observação a vocês: a Oxiteno é uma empresa que, tradicionalmente,
tem uma capacidade de absorver variações de conjuntura muito
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diferenciadas. Ela é uma empresa que consegue resistir contra uma
combinação muito negativa de cenários, apresentando bons resultados
em circunstâncias muito negativas. Assim foi enquanto nós, há mais de
um ano, viemos acompanhando a valorização do Real, e a Oxiteno
absorveu tranqüilamente a valorização da moeda durante todo esse
período.
Assim foi com o aumento do preço do petróleo, que também há mais de
um ano vem subindo sem parar, e a Oxiteno vem absorvendo
continuamente os reflexos de custo derivados do aumento do petróleo.
Assim é também com o esfriamento da economia no mercado interno,
uma vez que a Oxiteno vem fazendo um esforço grande de
compensação desse mercado mais fraco através do ganho de novos
clientes, permitindo um aumento de market share, para compensar esse
mercado interno fraco. Fraco porque a economia está sob efeito da
política monetária muito restritiva, com taxas de juros elevadas, que
vem esfriando o nosso ritmo.
Agora, houve em cima dessas três variáveis, todas elas muito pesadas.
Ainda se sobrepõe, como aconteceu no último mês de junho, uma
queda significativa dos preços do glicol no mercado internacional, por
uma interrupção momentânea das aquisições da China, e quando eu
falo de queda, eu falo de uma queda de mais de 20%, em dólar, no mês
de junho, nos preços do glicol, que... isso acabou necessariamente
impactando os resultados da companhia.
Nós... vocês querem falar sobre perspectivas, eu vejo a coisa da
seguinte forma: nós estamos vivendo agora aquela conjuntura que se
colocou durante o mês de junho. É claro que se uma ou mais dessas
variáveis macroeconômicas passarem por uma reversão, e nem é
necessário que haja uma simultaneidade de todas as variáveis melhor,
basta que uma, ou talvez duas, que é... os resultados da Oxiteno vão
melhorar substancialmente.
Eu não consigo fazer nenhuma previsão sobre a evolução do câmbio.
Eu não sei muito o que falar sobre a evolução dos preços internacionais
do glicol, é certo que ele se recuperou um pouco no último mês de julho,
mas nada que se compare com o tamanho da queda havida em junho.
Para a queda de 20, nós tivemos uma recuperação de 7% em dólar em
julho, o que é bom, mas é obviamente insuficiente.
A Oxiteno está fazendo seu papel no sentido de continuar ganhando
volume, operando suas fábricas a plena carga, com produtividades e
custos... produtividades elevadas e custos baixos, tudo sob controle. Ou
seja, a Oxiteno continua sendo vigorosamente a mesma companhia,
absolutamente em linha com as expectativas nossas e, na verdade, está
atravessando uma conjuntura que acaba afetando de alguma forma os
seus resultados, mas sem nunca produzir uma situação que não seja
boa para a companhia.
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A Ultracargo, como nós já dissemos, ela tem o início para valer das
operações no terminal TIS agora, e, conseqüentemente, volumes
EBITDA e receita aparecendo e crescendo conseqüentemente no
terceiro trimestre. A mesma coisa acontece na Ultragaz, que deverá ter
crescimento de volumes no terceiro trimestre. O desempenho da
Ultragaz, operacionalmente, é muito forte, então, nós acreditamos que o
caminho da Ultragaz continua sólido e firme num mercado
extremamente competitivo, mas a Ultragaz continuará funcionando bem.
Bom, por último, isso deverá produzir, obviamente, como conseqüência,
um impacto coletivo nos resultados da Ultrapar, que podem fazer com
que a Ultrapar tenha dificuldade de atingir, no terceiro trimestre deste
ano, resultados semelhantes ao do segundo trimestre deste mesmo
ano.
Falando um pouquinho sobre oportunidades de aquisição, como eu
comentei, nós temos que como são negociações em andamento,
obviamente eu não gostaria de dar detalhes, para não prejudicar as
próprias negociações. Mas nós estamos vendo oportunidades no Brasil
e fora do Brasil na química e no gás. Algumas delas estão maduras, e
têm uma boa chance de acontecer, pelo menos uma delas, em prazo
curto. Obviamente, quando e se isso acontecer, isso será trazido ao
conhecimento de vocês com todos os detalhes. Apenas posso adiantar
que na parte de química é uma planta de especialidades químicas do
Brasil.
Com isso, eu passo a palavra a vocês, estou à disposição para
responder perguntas que vocês eventualmente tenham. Muito obrigado.
Operadora:

Iniciaremos agora a seção de perguntas e respostas. Caso haja alguma
pergunta, queiram, por favor, digitar *1.
Sra. Daniela Guanabara, do Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.

Daniela Guanabara:

Oi, Fabio, bom dia, a minha pergunta primeira é com relação ao
mercado interno na petroquímica, mesmo. Você comentou bastante
sobre o preço do MEG lá fora, e do câmbio, como é que está a
demanda interna, o que você vem sentindo no começo do terceiro
trimestre?

Fabio Schvartsman:

Olha, a demanda interna não está grande coisa, Daniela. Aliás, antes de
mais nada, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Mas a demanda
interna não está grande coisa, mas assim mesmo a gente tem uma
expectativa de uma evolução sazonalmente positiva do volume no
terceiro trimestre. O volume crescerá em dois dígitos no mercado
interno, mas, mesmo assim, é pouco perto daquilo que se normalmente
esperaria num terceiro trimestre com uma economia forte.
Portanto, a tradução é que a economia continua fraca, continua de lado.

Daniela Guanabara:

OK, mas comparado com o mercado interno, com o segundo trimestre
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desse ano, não com o terceiro trimestre do ano passado, a gente pode
esperar uma evolução de volume no mercado interno, e de repente até
de preço?
Fabio Schvartsman:

Perfeitamente. Especialmente de volume, como eu disse, dois dígitos.

Daniela Guanabara:

Está ótimo, obrigada. A segunda pergunta é com relação ao mercado
de LPG, mesmo. A gente viu uma melhora da margem do primeiro para
o segundo trimestre desse ano, eu queria ter idéia quanto disso é
sazonal e quanto é recuperação do processo de reestruturação da rede.

Fabio Schvartsman:

Olha, tem um pouco de cada coisa, mas o principal aspecto é o esforço
contínuo que a Ultragaz tem feito no sentido de colocar seus custos sob
controle, porque é a contribuição que a Ultragaz pode e deve dar num
mercado que está mais fraco. Então é por aí que a gente vem
conseguindo compensar essa fraqueza do mercado, então a Ultragaz
vem conseguindo desempenhar adequadamente, afinal, 37% de
crescimento de EBITDA num mercado fraco não é um desempenho
ruim, de jeito nenhum.

Daniela Guanabara:

Minha última pergunta é com relação a CAPEX. A gente está vendo um
ano um pouquinho pior do que o esperado no começo de 2005, você
tem alguma redução de CAPEX para frente, quer dizer, sem contar com
essas aquisições, lógico que deveriam aumentar, mas, de CAPEX
normal, de manutenção recorrente, tem alguma redução?

Fabio Schvartsman:

Olha, na verdade, o CAPEX de manutenção continua ainda no seu ritmo
normal, e a razão básica pelos números um pouco menores do que nós
havíamos anunciado é porque os cronogramas das nossas expansões,
especialmente a planta de alcóis graxos, é um cronograma cujo
desembolso está sendo um pouco defasado no tempo, sem nenhum
efeito no cronograma físico da obra. É apenas uma questão de quando
o desembolso ocorrerá.

Daniela Guanabara:

Está bom, está ótimo, obrigada.

Operadora:

Temos uma pergunta feita pela Internet, do Sr. Erick Thau, da Técnica
Assessoria de Mercado e Capitais. Gostaria que o senhor comentasse
os preços de aquisição de eteno e eventuais discrepâncias entre os
preços da Braskem e TQU.

Fabio Schvartsman:

Pois não. A respeito dos preços internos do etileno: os preços do eteno,
no Brasil, estão tradicionalmente construídos através do margin share,
cujo principal componente é o preço da nafta, preço da nafta esse que é
dependente totalmente do preço do petróleo e não do preço
internacional do etileno.
Então, o que você, por acaso, está indicando como sendo discrepância,
nada mais são do que o reflexo normal dessa fórmula de margin share
que leva a uma defasagem de 60 dias em média, entre oscilações do
preço do eteno no mercado internacional e no mercado interno.
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Operadora:

O Sr. Christian Audi, do Morgan Stanley, gostaria de fazer uma
pergunta.

Christian Audi:

Bom dia, Fabio. Eu tinha duas perguntas, uma na Oxi e outra na Gaz.
Na Oxi, você poderia comentar um pouco sobre o que você está vendo
no mercado de exportação com relação a condições gerais, de
demanda e de preços? E do lado da Gaz, você poderia comentar um
pouco mais, talvez em detalhe, as pressões competitivas que você tem
visto aí, só para eu ter uma idéia melhor de que... é preço, é market
share, o que realmente está acontecendo? Se puder adicionar uns
detalhes, eu agradeceria.

Fabio Schvartsman:

Pois não. Bom dia, Christian. Começando por condições de
exportadores: bom, é óbvio que, com o dólar tão baixo, as exportações
não são extremamente rentáveis, nem é possível imaginar de outra
forma. Os preços internacionais, apesar de eles terem excedido no
último mês de junho, como eu mencionei, eles estão ainda num patamar
historicamente bastante elevado e bastante interessante. Então, a
Oxiteno continua exportando, exportando muito, e conseguindo obter
algum resultado com isso, sem nenhum problema. Os mercados estão
demandando, todos os mercados estão demandando produto no
mercado internacional, que continua bastante forte.
Então, a parada da China ficou para trás, e conseqüentemente o
mercado já apresentou até uma pequena recuperação de preço, em
termos internacionais.
Falando um pouquinho sobre Ultragaz e o mercado competitivo, o que
me refiro ao mercado competitivo é uma coisa bastante simples. Você
imaginar que sempre que você tem uma performance de volume
negativa no mercado, em contraposição com a expectativa de volume
positiva, quer dizer, o setor entrou no ano de 2005 com expectativa de
crescimento de volume, e estava, conseqüentemente, posicionado para
isso.
O mercado esteve fraco, com uma combinação de economia fraca na
parte do granel, e demanda relativamente baixa doméstica, por causa
de temperatura, que em média foi muito elevada no primeiro semestre
desse ano. Conseqüência disse é que as empresas, boa parte delas,
reage tentando recuperar volume, para isso comprometendo um pouco
preços, então, daí vêm as pressões competitivas a que eu me referia.
O interessante é que a Ultragaz vem enfrentando essa situação com
muito pequeno reflexo, tanto em volumes como em margens, como em
resultados, ou seja, a Ultragaz vem sendo capaz de se posicionar, como
sempre, de uma maneira diferenciada nesse mercado, produzindo uma
performance certamente melhor do que o setor como um todo está
apresentando nesse momento.

Christian Audi:

Obrigado.
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Operadora:

O Sr. Gilberto Souza, da Itaú Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.

Gilberto Souza:

Bom dia, Fabio. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. Em relação ao
crescimento de volume da Oxiteno no segundo trimestre no mercado
doméstico, eu queria entender um pouquinho melhor se vocês estão
prevendo alguma recuperação de volume de especialidades,
especificamente, ou se é no volume total. E depois eu queria que você
comentasse um pouquinho as expectativas de crescimento da
Ultracargo, principalmente em função da entrada do terminal de Santos.

Fabio Schvartsman:

Obrigado pelas suas perguntas, Gilberto. Sobre o crescimento do
volume da Oxiteno no segundo trimestre e de agora em diante, o
crescimento ocorreu nas suas linhas normais, tanto em especialidades
como em commodities, na sua proporção normal. Então, não tem nada
de diferente ocorrendo dentro da evolução, dentro do mercado interno.
Com relação à Ultracargo, eu vou deixar o meu acompanhante, Eduardo
Toledo, que está aqui do lado, comentar, porque ninguém melhor que
ele, que conduz a Ultracargo, para falar um pouquinho sobre as
perspectivas de crescimento.

Eduardo Toledo:

Bom dia, Gilberto, tudo bem?

Gilberto Souza:

Bom dia.

Eduardo Toledo:

Em relação ao terminal de Santos, que iniciou suas operações com um
pequeno embarque, um pequeno desembarque de óleo vegetal, a partir
desse mês de agosto nós devemos ter embarques mais significativos,
de óleo vegetal e de álcool, ainda nesse mês de agosto, e então nós
esperamos já nesse trimestre um efeito razoável em termos de receita,
alguma coisa em torno de R$ 3 milhões, alguma coisa nessa faixa para
esse trimestre, e no quarto trimestre, aí um efeito maior em receita e já
com impacto em EBITDA.

Eduardo Toledo:

Obrigado.

Operadora:

Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1.
Sr. Emerson Leite, da CSFB, gostaria de fazer uma pergunta.

Emerson Leite:

Bom dia, Fabio. Duas perguntas: você mencionou na questão do
dividendo, e o cenário de potenciais aquisições, que é uma história que
a gente já houve de vocês há algum tempo, eu queria só pegar uma
atualização com você em relação a como é que vocês estão
approaching essas estratégias, quer dizer, quais são as oportunidades
potenciais, claro que o nível de detalhe que você pode dar a gente
entende que é limitado, mas pelo menos a estratégia nessa parte de
aquisições.
E uma outra questão é se você tem aí algum update em relação ao
projeto petroquímico com a Petrobras para nos adiantar.
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Fabio Schvartsman:

Olá, Emerson. Começando pelo fim, o projeto com a Petrobras anda
normalmente, estamos agora num momento de estudos sobre
localização, estudos sobre qual será a participação de cada companhia
no projeto final, em linha com a nossa intenção de ter uma definição
sobre esses aspectos até o final deste ano.

Emerson Leite:

Fabio, desculpa eu te interromper, isso implica que a parte de
viabilidade... vocês já estão OK com isso, quer dizer, agora é mais
detalhamento mesmo?

Fabio Schvartsman:

Emerson, a viabilidade econômica do projeto é indiscutível. Eu acho que
nem nós, nem a Petrobras temos mais qualquer dúvida com relação à
economicidade do projeto.

Emerson Leite:

OK.

Fabio Schvartsman:

Hoje as dúvidas estão muito mais sobre o seu desenho, sobre a
participação, quem vai ser o que no downstream, e assim por diante.

Emerson Leite:

Certo.

Fabio Schvartsman:

Voltando às suas outras perguntas, aliás, só me ajuda me recordando
um pouquinho.
Aquisições, vamos lá. Emerson, a questão de aquisições a gente trata
há muito tempo da mesma forma, ou seja, a gente procura aquisições
no Brasil de especialidades químicas para a Oxiteno.
No exterior, que nós estamos especialmente na América Latina
procurando oportunidades de aquisições para a Oxiteno e para a
Ultragaz. Isso são as nossas metas principais de aquisições.
Tradicionalmente, o que nós fazemos, nós avançamos com a
negociação até um certo estágio, quando a gente acha que existe uma
probabilidade razoável de conclusão de uma ou mais dessas
aquisições, obviamente isso começa a impactar a nossa política de
distribuição de dividendos, uma vez que nós não vamos fazer a
bobagem de distribuir um excesso de dividendos e subseqüentemente
ter um desembolso grande por conta de uma aquisição.
Obviamente, todas as nossas aquisições têm parâmetros e
rentabilidades compatíveis com essa que a Ultrapar tem hoje em dia, ou
seja, todas as nossas aquisições deverão ter como objetivo superar o
nosso custo de capital.

Emerson Leite:

Está ótimo, Fabio, obrigado.

Fabio Schvartsman:

De nada.

Operadora:

Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1.
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Sr. Marcello Milman, do Banco Espírito Santo, gostaria de fazer uma
pergunta.
Marcello Milman:

Bom dia, Fabio. Eu queria saber um pouco mais desse assunto sobre
aquisição, principalmente em uma planta de especialidades aqui no
Brasil, se seria uma planta que usaria oxieteno, seria relacionado a essa
cadeia do oxieteno, ou produziria especialidades que não levam
oxieteno.
E uma segunda pergunta, é um pouco sobre o mercado de GLP, eu
queria só entender um pouco mais essa questão competitiva, se
realmente está só ligado à temperatura mais alta no período, ou
também se você pôde sentir claramente como efeito da reestruturação
da renda, ou alguma coisa adicional. Obrigado.

Fabio Schvartsman:

Um instante só. Bom, obrigado pelas suas perguntas, Marcello. Eu devo
dizer a você o seguinte: que nós procuramos, dentro das especialidades
químicas, principalmente aquelas derivadas do óxido de eteno, ou que
estejam em segmentos de atuação complementar aos nossos atuais.
Então, o que eu posso lhe garantir é que, qualquer que seja a
especialidade química, ela terá uma sinergia muito grande, ou pelo lado
da produção, o óxido, ou pelo lado dos segmentos de mercado em que
nós atuamos, complementando determinados produtos que são
necessários.
Nós não pudemos verificar nenhum efeito de poder aquisitivo sobre a
demanda, não, aparentemente o reflexo na demanda que nós estamos
assistindo vem, de fato, de uma combinação do setor de granel mais
fraco, por conta de uma economia interna mais fraca, e a demanda
doméstica afetada principalmente por uma questão de temperatura.

Operadora:

Sr. Mauricio Martins, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.

Mauricio Martins:

Bom dia, Sr. Fabio. Eu estava querendo saber como o senhor
mencionou anteriormente, o resultado operacional da Oxiteno é muito
suscetível à valorização do Real e à pressão dos custos, principalmente
do petróleo, não é? Eu gostaria de saber qual a perspectiva do senhor a
respeito disso, tanto do petróleo quanto da valorização do Real, esse
ano de 2005.

Fabio Schvartsman:

Na verdade eu tenho muita dificuldade de antecipar o que acontece com
o câmbio, ou que acontece com preço de petróleo, tendo em vista que
são tantos os fatores interagindo em câmbio e em petróleo, que, na
verdade, eu verifico que a maioria das pessoas que tentaram acertar
errou do ponto de vista de estabelecer uma tendência para frente.
Infelizmente, nós estamos trabalhando tanto com a perspectiva da
situação atual se manter, ou dela se melhorar, dela vir a melhorar, e nós
estamos preparados para as duas situações.

11

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T05
Ultrapar
8 de agosto de 2005

Mauricio Martins:

OK. Obrigado.

Operadora:

Sra. Daniela Guanabara, do Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.

Daniela Guanabara:

Oi, Fabio. Não se você vai poder responder, mas é mais uma pergunta
com relação ao projeto da Petrobras. Saiu no jornal há pouco tempo
que a Sinopec poderia ser um dos parceiros, até como fornecedor de
tecnologia. Você pode comentar sobre esse assunto?

Fabio Schvartsman:

Olha, sem dúvida, a Sinopec participou do processo, inclusive houve
uma visita à China para o conhecimento da tecnologia da Sinopec em
sítio, no local, e, na verdade, toda a tendência é de adoção de
tecnologia do próprio Cemps, da Petrobras, que tem uma tecnologia tão
boa quanto, senão melhor à da Sinopec nessa área.

Daniela Guanabara:

Outra coisa. Com relação à localização do projeto, a gente ouviu aí a
governadora do Rio falando que gostaria que fosse em Campos. Você
tem alguma coisa também a comentar sobre isso?

Fabio Schvartsman:

Sim, nós estamos estudando, em conjunto com a Petrobras, as
alternativas de localização, e, certamente, Campos é uma delas. Nesse
momento nós não temos uma decisão sobre aonde é que será
localizada a planta, mas o fator que, no final do dia, vai definir a
localização é onde é mais viável economicamente a implantação do
projeto.
Se for em Campos, em Campos será, se for em Itaguaí, em Itaguaí
será.

Daniela Guanabara:

Ótimo. Minha última pergunta, em relação à Ultracargo. Existe algum
projeto, agora que o terminal de Santos está começando a funcionar,
existe algum projeto novo para frente, ou próximos anos é só maturação
de Santos?

Fabio Schvartsman:

Vou passar também a bola para o Eduardo, que é o dono dos projetos.

Eduardo Toledo:

Bom dia, Daniela. Em relação à Ultracargo, Santos, na verdade, a
própria área onde nós estamos em Santos permite uma duplicação na
questão de capacidade de exportação de óleos vegetais e álcool, e
triplicação da capacidade de movimentação de produtos químicos.
Então, Santos e (...) pode ser um campo de expansão importante para a
Ultracargo, e nós temos recebido várias consultas a esse respeito, e,
obviamente, você pode imaginar que, implantado o terminal, as
expansões sempre trazem um benefício maior de escala, uma vez que
toda a infra-estrutura comum ao terminal já está pronta.
Além disso, a gente vem desenvolvendo uma série de outros projetos
de armazém e de terminais em outras localizações do país, e mesmo
fora do país. Então, não tenho nada ainda de concreto para anunciar
nesse momento, mas nós estamos trabalhando com afinco já há dois
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anos, após o momento em que Santos já estava definido, já estava
numa fase de implantação, a gente focou o desenvolvimento de novos
negócios para outras áreas.
Daniela Guanabara:

Com relação ao duto de álcool, ele está descartado...?

Eduardo Toledo:

Não, ele não está descartado. Nós estamos trabalhando nessa questão
com a Petrobrás e estamos, enfim, em discussões avançadas com eles
a esse respeito.

Daniela Guanabara:

Está ótimo, obrigada.

Operadora:

Este será o último anúncio. Caso haja alguma pergunta, queiram, por
favor, digitar *1.
Sr. Marcio Prado, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.

Marcio Prado:

Primeiro, bom dia a todos. Queria fazer uma pergunta para a gente ver
um pouco melhor a dinâmica de preço dentro da Oxiteno em relação à
parte de especialidades. A gente observou uma queda de cerca de 8%
nos preços no segundo trimestre em relação ao primeiro, eu queria
entender um pouco melhor como que o glicol teria afetado esses
preços, ou se é só uma questão de câmbio esse preços menores em
especialidades no segundo trimestre.

Fabio Schvartsman:

Bom dia, Marcio. O principal fator, sem dúvida nenhuma, foi o câmbio,
que afetou fortemente os preços do mercado interno, associado à
queda do glicol. Lembrando que a queda do glicol ocorreu no final do
trimestre.

Marcio Prado:

Perfeito, obrigado.

Operadora:

Sr. Erick Thau, da Técnica Assessoria de Mercado e Capitais, gostaria
de fazer uma pergunta.

Erick Thau:

Primeiramente, bom dia. Eu gostaria que o senhor comentasse se a
companhia possui alguma estratégia para ganhar mercado frente ao
mercado de gás natural, já que esse mercado vem enfrentando alguns
problemas, como no caso da Bolívia.

Fabio Schvartsman:

Obrigado pela sua pergunta, Erick. Com relação ao gás natural, o que
acontece é que existe já há vários anos um processo de substituição de
GLT por gás natural para grandes clientes industriais da Ultragaz. Isso é
uma operação que praticamente completou, e conseqüentemente eu
não estou mais, antecipando perdas de volume de qualquer espécie de
gás natural, e, aliás, o que a gente tem notado é uma preocupação
grande dos clientes de gás natural ou eventualidade de pausa de gás.
Então, a Ultragaz tem recebido demanda crescente de instalações de
back-up para o fornecimento de gás natural, que tenderá, ao longo do
tempo, impactar positivamente os volumes e os resultados das Ultragaz.
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Então, eu acho que a grande questão que se revelou com a crise da
Bolívia é da precariedade do fornecimento de gás natural ao Brasil, e o
problema que as empresas podem vir a enfrentar de dependerem
exclusivamente do gás natural. Então, claramente, essa situação que se
colocou, e eu penso que agora é irreversível, é de muito maior
preocupação de todo mundo que usa gás natural com a
sustentabilidade do fornecimento para ele.
Erick Thau:

OK, mas deixa ver se você consegue me esclarecer uma dúvida. Não
existem diversas empresas que ainda possuem a estrutura para
utilização do GLP e apenas migraram para o gás natural, não teria como
ganhar um mercado se ocorresse uma falta maior de gás natural?

Fabio Schvartsman:

É lógico, se acontecer uma falta maior, não tem nenhuma dúvida.
Agora, as pessoas, as empresas que fizeram a opção pelo gás natural,
o fizeram principalmente por razões econômicas, ou seja, conforme a
gente sempre mencionou para vocês, o gás natural em grande volume é
muito mais competitivo do que o GLT. Então, é natural que essas
empresas prefiram continuar consumindo gás natural, e, na verdade,
pensam no GLP como um back-up, para caso de falta. Dificilmente eles
vão partir para o GLP como substituto do gás natural, porque significaria
um custo mais alto para eles.

Erick Thau:

OK. Muito obrigado.

Fabio Schvartsman:

De nada.

Operadora:

Sr. Luis Otavio Laytner, do Pacutal, gostaria de fazer uma pergunta.

Luis Otavio Laytner:

Bom dia, Fabio, bom dia a todos. Minha dúvida é a respeito da foram
como a Braskem ajusta o preço do eteno. Obviamente, esse preço do
eteno é formado numa ponta pelo preço da nafta, isso eu acho que não
tem muita dúvida, mas na outra ponta, quando eles fazer preço de
eteno para vocês, e quando eles acertam a margem da Braskem, eles
levam em conta o preço só do polietileno, ou levam em conta o preço de
uma cesta de produtos de derivados, segunda geração de derivados do
eteno, como é que eles fazem isso?

Fabio Schvartsman:

Um instantinho só, essa pergunta é mais específica, eu vou passar para
a Cinthia, que é a diretora controladora lá da Oxiteno, Luis Otavio, e ela
vai comentar com você.

Cinthia:

Bom dia, Luis Otavio.

Luis Otavio Laytner:

Bom dia.

Cinthia:

Na verdade, no mecanismo do market sharing, você tem, por um lado, a
parcela de custos da Braskem, e aí é basicamente o preço da nafta,
com uma defasagem de 2 meses para impactar no preço do eteno. E do
outro lado, você tem uma cesta de produtos da segunda geração que
basicamente os principais são MEG, polietileno e PVC.
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Luis Otavio Laytner:

De uma forma ou de outra, as margens da segunda geração de plástico,
polietileno afetam de um forma ou de outra a margem da Oxiteno, né?

Fabio Schvartsman:

Sem dúvida. Afeta, sim, senhor.

Luis Otavio Laytner:

OK, obrigado.

Fabio Schvartsman:

De nada.

Operadora:

Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao
palestrante para as considerações finais.

Fabio Schvartsman:

Bom, senhores, muito obrigado pela presença de todos vocês neste
call. Esse é um call que foi colocado em situações de conjuntura um
pouco mais complicadas para a Ultrapar, eu acho que a qualidade dos
negócios da Ultrapar e o desempenho operacional estão, sem dúvida
nenhuma, destacados nessa conversa. Eu queria aproveitar só, no
encerramento, para lembrar vocês que nós temos os nossos vários
projetos de expansão em andamento, a planta de alcóis graxos está em
andamento e deve ficar pronta em 2007, nós devemos ter uma
expansão da produção de óxido de eteno que deverá ficar pronta em
2007 também, nós temos uma expansão da capacidade de
especialidades químicas, especialmente etoxilados, nós temos
aquisições no Oxiteno, no mercado interno e de especialidade, nós
estamos olhando expansões no México, e possivelmente Venezuela
também, nós estamos olhando dentro da Ultragaz a oportunidade de
aquisição fora do Brasil, especialmente, principalmente na América
Latina, mas não só.
Então, nós estamos vendo oportunidades de expansão em praticamente
todos os nossos negócios, então a gente acredita que essa combinação
do desempenho operacional sólido e a perspectiva de crescimento
desses investimentos que nós estamos fazendo devem levar a um
crescimento muito saudável do Grupo ao longo dos próximos anos.
Tendo dito isso, eu fico esperando até contar com vocês para o
trimestre que vem, quando nós tivermos o nosso próximo conference
call. Muito obrigado.

Operadora:

O conference call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos à
participação de todos, e tenham um bom dia.
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