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APIMEC:
Boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los aqui hoje, e uma honra estar
recebendo a diretoria da Ultrapar Participações, na presença aqui à mesa do
Diretor Superintendente da Oxiteno e futuro Diretor-Presidente da Ultrapar a partir
de Janeiro de 2007 – aqui eu já faço as congratulações da APIMEC São Paulo na
sua mudança, nesses novos desafios. O Pedro, que a gente conhece há muito
tempo, sabe muito bem da sua incrível competência. Desejo, então, grande
sucesso nessa nova empreitada nesse cargo.
E o nosso amigo Fábio Schvartsman, Diretor Financeiro e de RI, que vai dar início
a essa apresentação.
Fábio Schvartsman:
Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença em mais esse evento da Ultrapar
junto ao mercado de capitais. Nós vamos fazer uma apresentação rápida, onde
eu vou começar e, em seguida, o Pedro vai dar seqüência à apresentação.
O índice da apresentação já está aí projetado, então nós vamos começar falando
da Ultrapar. Eu sei que quase todos vocês sabem o que é a Ultrapar, mas não
custa nada, só por alguns segundos, reafirmar que nós somos uma empresa que
tem três setores de atuação. Temos o setor petroquímico, onde atuamos através
da Oxiteno, que é líder brasileira no mercado de produtos derivados de óxido de
eteno e de especialidades químicas. Nós temos a Ultragaz, que é líder brasileira
na distribuição de GLP. E nós temos a Ultracargo, que também é líder no
transporte e armazenagem de cargas liquidas, especialmente químicas.
O grosso do EBITDA do grupo Ultra é produzido pela Ultragaz e pela Oxiteno, em
bases muito próximas na média dos últimos anos. Hoje em dia, a Ultrapar tem um
valor de mercado, ou market cap, de R$ 4 bilhões. Nós temos também uma
posição financeira extremamente sólida, onde nós temos R$ 1,6 bilhão em caixa.
Nós temos uma boa medida de risco, equivalente ao risco soberano pela
Standard & Poors, nossa governança corporativa claramente é diferenciada
dentro do mercado - e é há muitos anos, desde que nós abrimos o capital, isso é
uma verdade. E nós temos, como vocês verão ao longo desta apresentação, uma
quantidade importante de oportunidades de crescimento na companhia, que nós
estaremos perseguindo ao longo dos próximos anos.
A Ultrapar é uma empresa claramente focada na criação de valor para os seus
acionistas. Isso se faz começando por performance. A nossa performance nos
nossos negócios é distinguida; nós temos, como eu acabei de comentar, nos
nossos três setores de atuação, liderança brasileira; nós temos um foco bastante
claro em crescimento e em rentabilidade. Nós nos diferenciamos através de uma
crença no desenvolvimento de pessoas, que tem produzido grande parte do
resultado que a Ultrapar tem, hoje em dia, para mostrar; e, como já dissemos
antes, nossa governança corporativa é bastante diferenciada, também.
Nós focamos no alinhamento de interesses entre os executivos da companhia e
os acionistas - nós fazemos isso de tal sorte que os grandes executivos da
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companhia possuem uma participação acionária relevante, e os demais são
medidos por EVA, conseqüentemente produzindo uma métrica para sua
remuneração, diretamente relacionada à criação de valor.
E em termos de atos de governança corporativa, eu gostaria de citar o ADR nível
3 da Ultrapar, que é uma garantia contínua de transparência e divulgação de
informações ao mercado; e também o Tag Along de 100% às ações preferenciais
e ordinárias, 100% do valor, que até hoje se mostra diferenciado vis-à-vis ao que
é ofertado no mercado brasileiro, mesmo tendo sido a Ultrapar pioneira nesse tipo
de concessão.
Falando um pouco sobre performance, vocês podem ver que, ao longo dos
últimos anos, nós apresentamos um crescimento contínuo de resultados. Nós
tivemos uma queda de 2004 para 2005, que eu vou comentar em seguida, que
está, graças aos nossos esforços, deixada para trás – 2006 já vai apresentar uma
performance de outra natureza. E isso se produziu, tanto em termos de EBITDA
como em termos de lucro líquido, através de investimentos contínuos ao longo de
todos esses últimos anos, na Ultragaz, onde nós desenvolvemos o segmento do
Ultrasystem. Nós fizemos a expansão geográfica da operação da Ultragaz,
cobrindo o Brasil todo, e nós adquirimos as operações de gás da Shell no Brasil,
em 2003.
A Oxiteno, durante esse período, ficou mais focada em um processo de
otimização contínua, onde a preocupação principal esteve no lançamento de
novos produtos, e nós começamos a nossa expansão internacional através da
aquisição da Canamex.
A Ultracargo, por sua vez, focou, nesse período, na ampliação dos negócios,
expandindo os terminais – como, por exemplo, a construção do terminal de
Santos, recentemente – e expandindo a sua frota de transporte rodoviário,
também.
Falando um pouco de resultados correntes, como eu disse, no ano de 2005 nós
sofremos uma conjunção de fatores que dificultaram a performance da companhia.
Em primeiro lugar, nós tivemos uma alta do preço do petróleo de 42%; nós
tivemos a queda do preço do glicol de 22% no período – glicol sendo a principal
commodity vendido pela Oxiteno. Tivemos a valorização cambial, onde o real se
valorizou 17% nesse período, e o PIB cresceu muito pouco – ou seja, além de
todos esses fatores negativos, nós tivemos que enfrentar um crescimento lento do
PIB.
Conseqüentemente, isso produziu a queda do resultado de 2004 para 2005, e
para responder a isso, na última APIMEC inclusive, já à luz dessa situação
configurada, nós apresentávamos um conjunto de ações de curto e médio prazo
que o grupo Ultra se propunha a fazer para superar essa situação.
Na Ultragaz, nós nos propúnhamos a gerir os canais de venda da companhia de
uma maneira diferenciada, e nós estávamos lançando um programa forte de
redução de custos.
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Na Oxiteno, o nosso foco de curto prazo era um foco de otimização de mix, e
acelerar ainda mais a introdução de novos produtos, especialmente os de maior
valor agregado.
E para médio e longo prazo, a Ultragaz, após esse período longo de
investimentos e expansões, se propunha a entrar em um processo de otimização
contínua, enquanto a Oxiteno se propunha a iniciar um processo de expansões,
tanto orgânicas como por aquisição – especialmente na América Latina, mas não
só – e diversos projetos novos como, por exemplo, o pólo petroquímico do Rio de
Janeiro; como, por exemplo, a planta de álcoois-graxos que estava em construção.
O que decorreu disso? É com satisfação que a gente projeta este gráfico que aí
está, que mostra a performance do EBITDA da Ultrapar ao longo do ano de 2005,
e nós fazíamos essa APIMEC com vocês também no 4T05, quando nós
estávamos atingindo o pior resultado desse período, e de lá para cá vocês podem
ver que as medidas de curto e médio prazo que nós adotamos estão produzindo,
tanto em termos de EBITDA quanto em termos de lucro líquido, a reversão
pretendida. Os resultados da companhia têm se recuperado trimestre após
trimestre; eu acho que merece um especial destaque a performance da Ultragaz,
que logrou alcançar parte dos benefícios que pretendia através do seu plano de
reestruturação, e também teve a seu favor um mercado de GLP mais favorável
neste ano.
E a Oxiteno claramente conseguiu, através do trabalho no mix mais forte, mais
focado, reverter, em parte, as condições difíceis – que, aliás, no ano de 2006, na
petroquímica, permanecem; ou seja, o petróleo continua alto, o glicol continua
baixo, apesar de ter melhorado um pouco recentemente; o petróleo também
melhorou um pouco, mas mesmo assim continua muito alto. O câmbio continua
se valorizando no período, e, mesmo nessas circunstâncias, claramente a Oxiteno
tem produzido melhoria de resultados.
Acho que essa é a demonstração de que os nossos planos de enfrentar as
dificuldades através de trabalhar mais e focar mais os nossos negócios estão
produzindo os efeitos esperados. Ou seja, nós estamos caminhando para fechar
um ano, no ano de 2006, semelhante, em termos de EBITDA e lucro líquido, ao
ano de 2005, porém com uma tendência completamente diferente. Enquanto em
2005 foi uma deterioração trimestre a trimestre, em 2006 foi uma evolução
positiva trimestre a trimestre.
Agora nós vamos falar um pouco dos nossos negócios. Vou começar,
rapidamente, cobrindo a Ultragaz, e em seguida o Pedro assume através da
Oxiteno.
Nós estivemos focando, no 3T06, uma performance de volume semelhante à do
ano passado, 408 mil toneladas. Por que a performance só foi essa e não foi
maior que essa? A explicação está logo abaixo, no quadro. Isso se deveu,
especialmente, a uma antecipação de consumo ocorrida no 2T06, devido aos
problemas da Bolívia, do gasoduto Brasil-Bolívia, que gerou uma antecipação de
consumo de GLP, também, conseqüentemente sobrando menos volume para ser
vendido no 3T; essa foi a conseqüência direta. E, também, a melhoria de renda
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da população veio produzindo a performance razoável na parte de crescimento de
volume da companhia. Já o EBITDA, por conta do programa de reestruturação,
veio bastante forte, atingindo R$ 89 milhões no 3T06. E o EBITDA/tonelada,
depois de atingir R$ 130/tonelada no 3T05, evoluiu continuamente durante o ano,
atingindo quase R$ 220/tonelada nesse último trimestre.
As iniciativas do programa de reestruturação da Ultragaz, que produziram esses
benefícios, foram, em linhas gerais: em primeiro lugar, o reposicionamento
geográfico. Por reposicionamento geográfico entende-se a revisão da atuação da
companhia em alguns mercados onde a nossa rentabilidade deixava a desejar,
alterando profundamente a nossa atuação, quando isso era necessário nesses
mercados.
Gerenciamento dos canais de venda. Nós ainda estamos colocando em
funcionamento um sistema de gerenciamento contínuo dos nossos canais de
venda, basicamente permitindo que a gente incentive os canais que são os mais
desejados pelo consumidor, e os rentabilize através de uma prática de preços e
custos adequados a cada um dos canais. E isso nós estamos aplicando não só às
nossas vendas diretas aos consumidores, mas também estamos praticando isso
para os nossos revendedores. Ou seja, nós estamos ensinando os nossos
revendedores a atuar corretamente, segundo a escolha de canais que maximizem
o resultado da companhia.
Finalmente, nós atuamos também na alteração, na otimização da infra-estrutura
logística da Ultragaz. Isso foi feito através da revisão dos ativos da companhia, de
acordo com aqueles canais – ora, se nós mudamos os canais de atuação, é
razoável esperar que os ativos tenham que ser diferentes dos ativos com que nós
vínhamos operando, e nós estamos continuamente alterando o nosso mix de
ativos, para produzir a melhor rentabilidade possível para a companhia.
Nós promovemos uma nova otimização da nossa estrutura de produção, ou, em
outras palavras, as nossas bases de engarrafamento foram adequadas à nova
realidade de mercado, fechando bases quando elas não eram as mais
convenientes, do ponto de vista econômico, para a distribuição. E fizemos,
também, um esforço geral, fazendo um benchmarking no Brasil inteiro, na
contratação de fretes, buscando ganhar escala nessa contratação. E isso também
produziu resultados importantes, do ponto de vista de margem da companhia.
Falando em termos de futuro, como vocês podem ver por esse gráfico, o futuro já
começa a acontecer na Ultragaz, porque se nós olharmos o EBITDA menos
CAPEX, excetuadas as aquisições, vocês podem verificar que a Ultragaz já está
produzindo um fluxo de caixa livre cada vez maior, em especial no ano de 2006.
Então, a nossa expectativa é de que continuemos a nos beneficiar, no ano de
2007, desse projeto de reestruturação que a Ultragaz praticou em 2006; parte
importante do benefício ainda será obtida no ano de 2007, e nós esperamos
contar, também, com um mercado de GLP mais favorável. O aumento de renda
da população, por todos os motivos que nós temos acompanhado no Brasil, é
palpável, e conseqüentemente deve produzir maior consumo de GLP. E nos
favorece, também, essa contínua incerteza com relação ao fornecimento de gás
4

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T06
Ultrapar
10 de novembro de 2006
natural da Bolívia, fazendo com que o GLP seja cada vez mais uma alternativa
confiável e interessante. Obviamente, tudo isso com menor necessidade de
investimentos, uma vez que a companhia está muito bem implantada em território
nacional.
Bom, com relação à Ultragaz, era isso que nós tínhamos a apresentar. Eu vou
passar a palavra para o meu colega Pedro, que vai passar a apresentar sobre
Oxiteno e Ultracargo.
Pedro Wongtschowski:
Boa tarde. Vamos, então, cobrir um pouco a Oxiteno. Mostrando, inicialmente, o
desempenho da empresa no 3T06, e comparado com o 3T05 nós tivemos um
aumento de 8% no volume de vendas de mercado interno, que é, evidentemente,
um número muito bom; em alguns casos, implicou em aumento de market share
da companhia. E, simultaneamente com isso, nós melhoramos a nossa
composição geográfica. É sabido que as margens, na área de produtos químicos,
são maiores no mercado interno do que no mercado externo; ou seja, toda vez
que aumenta a proporção das nossas vendas no mercado interno, as margens
aumentam. E no 3T06, 73% das nossas vendas eram no mercado interno, contra
69% no ano anterior.
E, ao mesmo tempo, também melhoramos o mix, tanto geográfico quanto por tipo
de produtos, aumentando a venda das especialidades, cujas margens, mais uma
vez, são maiores do que as margens das nossas commodities. Em decorrência, o
nosso EBITDA cresceu, a despeito, como o Fábio já se referiu, da situação ruim,
do ponto de vista de custo de matéria prima – porque o preço de eteno, em última
análise, é atrelado ao preço do petróleo, e esse subiu – e da apreciação do real,
na medida em que os preços dos produtos químicos no Brasil são denominados
em dólar, também a apreciação do real prejudicou, diretamente, os resultados da
Oxiteno.
A despeito desses dois fatores, e também de o fato de o preço do glicol ter caído,
os nossos resultados são praticamente iguais, em termos de EBITDA, àqueles
que nós tivemos no 3T05.
O crescimento dos nossos negócios, basicamente, em termos da geografia
existente – ou seja, das áreas em que nós atuamos hoje – em primeiro lugar, a
excelência operacional é a peça central da nossa estratégia, e em novos produtos,
nós estamos entrando em novos produtos ou através de aquisições ou através do
desenvolvimento interno, com base no nosso [inaudível] de P&D.
A Oxiteno tem cerca de 10% dos seus funcionários trabalhando na área de
pesquisa, desenvolvimento e engenharia, que é uma percentagem significativa,
em termos internacionais, e inexistente em outra empresa química no Brasil.
Na linha do mercado externo, ou seja, novas geografias, nós estamos
basicamente focando aquisições ou investimentos diretos na área de produtos
existentes, onde a gente maximiza o uso das nossas competências.
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Os nossos objetivos na área de crescimento, primeiro são capturar ganhos de
escala – e nós vamos nos referir a expansões onde, basicamente com a mesma
estrutura de custo fixo, a nossa produção aumenta significativamente, ganhando
escala; segundo, o enriquecimento contínuo de mix de produtos e mercados, o
mesmo efeito que nos deu resultado favorável de 2005 para 2006 continuará
alavancando os nossos resultados; e, obviamente, sempre preservando os
mercados e produtos conquistados, ou seja, a liderança dos mercados em que
nós atuamos na América Latina.
Na linha de óxido e derivados, nós estamos, basicamente, com investimentos em
andamento de cerca de US$ 200 milhões, US$ 130 milhões em Camaçari. Nós
assinamos um novo contrato de 15 anos com a Braskem para suprimento de
eteno, e onde nós tivemos aumentado o nosso volume de suprimento de eteno, a
partir de 2009. Em decorrência, isso nos permitiu expandir a nossa unidade de
óxido de eteno e de derivados em Camaçari; e se gerando, à plena capacidade,
uma receita adicional de US$ 170 milhões.
Em Mauá, nós estamos investindo US$ 70 milhões também em uma expansão,
tanto do óxido de eteno quanto dos derivados downstream, baseados na
expansão da petroquímica União, que vai nos dar, também, acesso a um volume
adicional de matérias-primas. Gerando, portanto, no total – apenas esses dois
projetos, as expansões orgânicas – um faturamento, à plena capacidade,
adicional de US$ 270 milhões.
Na área de expansão em produtos correlatos, nós temos em construção em
Camaçari, na Bahia, uma fábrica de álcoois graxos. É a primeira fábrica de
álcoois graxos da América Latina, com um investimento de US$ 120 milhões. A
Oxiteno já é a maior consumidora de álcoois graxos; que nós reagimos em
diversas etapas para chegar no mercado final, que é especialmente o de
cosméticos, detergentes e agroquímicos. Com isso, nós estamos nos
equiparando às grandes empresas mundiais, que produzem, simultaneamente,
óxido de eteno e álcoois graxos. A partida dessa planta está prevista para,
provavelmente, o final do 1S07.
Em termos de acesso a matérias-primas competitivas, nós estamos, junto com a
Petrobras, em associação com a Petrobras, desenvolvendo o conceito e o projeto
do chamado Comperj – que é o pólo petroquímico do Rio de Janeiro, a refinaria
petroquímica – que vai nos permitir, também a longo prazo, uma nova expansão
significativa na capacidade de óxido de eteno. E estamos trabalhando também no
conceito de uma biorefinaria, onde basicamente, a partir de matérias-primas
naturais, em particular a partir de álcool, esperamos produzir competitivamente
produtos químicos da nossa linha atual de atuação.
A indústria química mundial tem mudado nos últimos anos; algumas grandes
empresas estão se especializando. Três exemplos são citados: a Total, que
praticamente saiu do setor químico, a Henkel, que também se concentrou em ser
uma empresa de produtos de consumo – e a Cognis é o resultado do spin-off dos
ativos químicos da Henkel – e a Lanxes, da Bayer, e a Bayer se concentra hoje
em saúde animal, em defensivos agrícolas, em materiais. Também ocorreu uma

6

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T06
Ultrapar
10 de novembro de 2006
série de desmembramentos, no caso da Axo, da ECI inglesa e, um pouco mais
antigo, da própria [inaudível].
Então, há uma tendência no mundo de especialização, as empresas estão, em
geral, reduzindo o seu foco, e se concentrando em um menor número de
negócios afins, que tenham sinergia, que tenham unidade, e esse é o processo
que, evidentemente, também afeta o mercado sul-americano. E é a linha de
crescimento da Oxiteno, também é em geografias novas, mas sempre em
produtos afins, ou dentro da mesma geografia, em produtos novos, mas dentro
dos mesmos mercados.
A expansão internacional que nós começamos com a aquisição da unidade
mexicana, a idéia é expandir a nossa posição no mercado de óxido de eteno para
outras geografias, ou seja, alavancar o conhecimento que nós já temos e usá-lo
em outros países. A idéia, basicamente, é fazer isso através de aquisições; nós
temos um trabalho regular de identificar oportunidades de aquisição, estamos
com alguns processos em andamento no momento, que podem ou não gerar
novas aquisições em um período até relativamente pequeno, sempre procurando
empresas em que a gente tenha familiaridade com tecnologia, que a gente
conheça os mercados, e que, obviamente, tenham um potencial significativo de
geração de valor.
Já abrimos um escritório próprio nosso na Argentina, e vamos, no decorrer do ano
que vem, abrir escritórios comerciais na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia,
que visam não só aumentar a nossa presença nesses mercados, mas também
permitir a prospecção de oportunidades mais amplas de negócios e aquisições.
Falando um pouco da Ultracargo. A Ultracargo tem atividade de armazenagem e
atividade de transporte rodoviário. Ela teve uma redução do seu EBITDA no 3T06,
basicamente em função de despesas não-recorrentes vinculadas à
descontinuidade de algumas operações de rentabilidade mais baixa. Então,
optou-se por descontinuar essas operações, mesmo a um custo temporário e
transitório de uma redução do EBITDA no trimestre.
A Ultracargo está se reposicionando estrategicamente, buscando uma proposta
mercadológica que privilegie a prestação de serviços, a agregação de valor, e não
a simples execução de serviços sem valor agregado, especialmente aqueles
serviços em torno da atividade de armazenagem, que é uma atividade de
rentabilidade melhor; e ela está ampliando o seu escopo de atuação, que
originalmente era apenas de produtos químicos líquidos ou liqüefeitos, mas que
hoje já inclui produtos químicos sólidos, e, em alguns casos, combustíveis; em
alguns casos, alimentos; basicamente, o que se procura é um escopo maior, mas
sempre olhando para transportes ou armazenagens que exijam qualificação
diferenciada.
Ao longo dos últimos anos, alguns projetos significativos entraram em operação –
um terminal em Tatuí, um terminal em Montes Claros, ambos rodo ou ferroviários,
e um grande terminal em Santos. A Ultracargo não tinha uma posição significativa
em Santos, e agora tem um terminal de grande porte em Santos, que armazena
químicos, óleos vegetais e álcool; e a entrada da Ultracargo em Santos em
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grande escala também vai melhorar, ao longo do tempo, os resultados da
companhia.
Ela tem feito uma série de ajustes na sua estrutura, consolidação dos processos
de gestão, e está se preparando para uma nova rodada de expansão e
crescimento.
Olhando os mercados em que a Ultracargo atua, os mercados que mais crescem
no Brasil são justamente aqueles em que há serviços de valor agregado maior, ou
mesmo gestão logística integrada. Então, são essas áreas, especialmente as
áreas de serviços de maior valor agregado, que crescem mais, e é onde a
Ultracargo julga poder prestar serviços diferenciados e se remunerar
adequadamente.
Ao longo dos anos, a natureza do transporte no Brasil, da logística no Brasil, tem
se modificado com a redução paulatina do peso do transporte rodoviário de
cargas, o aumento da presença do transporte ferroviário e aquaviário, e, em
decorrência, a Ultracargo está adequando o seu perfil para as mudanças
ocorridas no mercado.
Também analisando os próprios negócios da empresa, verifica-se que a
rentabilidade tende a ser maior quanto maior a agregação de valor para o cliente,
ou quanto maior a inovação envolvida nos serviços que a Ultracargo presta. Então
é mais uma razão, mais uma verificação empírica de que o caminho de procurar
serviços de valor agregado maior, e de nível de inovação maior, é aquela que
assegurará a médio prazo uma rentabilidade mais adequada para o negócio de
transportes e armazenagem.
O que a Ultracargo procura? Ela está à procura do desenho, da operação, e da
gestão de serviços logísticos integrados para empresas de grande porte, que
mexam com granéis, mas que exigem manuseio especial – que é o caso de
produtos químicos, de gases industriais, de alimentos. Quais os diferenciais que a
empresa apresenta? Ela está presente em todo o país, possui ativos estratégicos,
especialmente terminais em swap em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, em
Minas Gerais; e tem uma tradição de segurança, confiabilidade, e inovação.
Fábio Schvartsman:
Só para que a gente encerre a apresentação de hoje, eu vou falar rapidamente
das perspectivas consolidadas do grupo. Na verdade, reafirmando o que nós
acabamos de dizer, a Ultragaz terá, ao longo do ano, os benefícios do programa
de revisão da sua estrutura de distribuição. A Oxiteno está com a sua estratégia
comercial já bem adaptada a essa realidade; em adicional, nós temos os novos
investimentos que estão começando a entrar em operação – em particular, no ano
que vem, nós temos a planta de álcoois graxos entrando em operação ao final do
1S07, começo do 2S07. Nós temos esse novo posicionamento estratégico da
Ultracargo, que vai permitir a captura de oportunidades de negócio de maior
rentabilidade.
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Consequentemente, a gente tem uma expectativa contínua de que, à medida que
todos esses investimentos comecem a maturar, a gente comece a ter um
crescimento contínuo de EBITDA.
Falando um pouco de guidance, os resultados dos próximos trimestres, como nós
costumamos fazer. Em primeiro lugar, com relação ao 4T06 a nossa expectativa é
de que o conjunto dos nossos negócios continue desempenhando de acordo com
o que nós mostramos durante o ano. Conseqüentemente, pode-se esperar um
crescimento de EBITDA no 4T06, em comparação ao 4T05, no mínimo na mesma
ordem de grandeza que aconteceu no 3T. Ou seja, nós vamos superar o
crescimento ano a ano que nós tivemos no 3T.
Passando para o ano de 2007, com todas essas iniciativas mais o início da
operação da planta de álcoois graxos, nossa expectativa é de um bom ano, com
um crescimento significativo de EBITDA no ano; em particular aonde nós já temos
uma visibilidade um pouco maior, que é o 1T07 - nós esperamos o mesmo tipo de
crescimento, ano contra ano, que nós teremos apresentado no 3T06 e 4T06. Ou
seja, com as melhores informações que nós possuímos, parece que a empresa
continua no seu rumo de melhoria contínua de resultados a cada trimestre, em
comparação com o ano anterior, o que é boa notícia para todos nós, porque
significa um crescimento contínuo do valor da companhia por causa disso.
Tendo dito isso, acho que nós vamos passar agora, antes das perguntas e
respostas, para a APIMEC, que vai nos agraciar com o selo.
APIMEC:
OK. Bem, a Ultrapar está completando este ano, hoje, especificamente, seu
oitavo ano assíduo nas reuniões públicas com a APIMEC São Paulo, e portanto
eu gostaria de convidar o Fábio Schvartsman para receber o Prêmio de
Assiduidade APIMEC São Paulo Ouro, oito anos.
Bom, nós vamos então dar início às questões; eu pediria que levantassem o
braço e se identificassem. Eu queria lembrar também a todos o preenchimento do
questionário de avaliação da reunião, para entrega no final desta reunião, que é
importante para o feedback para a empresa; e pedir que, em cada intervenção,
sejam feitas duas questões, para que a gente possa dar uma rodada e,
eventualmente, se tiverem mais questões, nós voltamos.
Gilberto Souza, Banco Espírito Santo:
Fábio, a primeira pergunta que eu queria fazer é a respeito do complexo
petroquímico do Rio de Janeiro. A cada mês que passa, a sensação que a gente
tem é que o complexo está mais complicado, no sentido de que ele está
ganhando maior vulto, ele está ficando cada vez maior e cada vez mais caro.
Além do que, na hora em que você começa a ver o cronograma de inícios de
novas plantas, novas capacidades, você começa a achar que o Comperj não
pode começar tão cedo, à custa de você ter uma superoferta muito grande dentro
do cenário petroquímico brasileiro.
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Como é que a Ultra está vendo este projeto, o que tem de concreto, afinal de
contas? Como está a negociação entre vocês e a Petrobras a respeito da efetiva
participação de vocês e de outras empresas de segunda geração dentro do
projeto?
Pedro Wongtschowski:
Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que esse projeto é um projeto muito
importante para o Brasil. Porque se a gente olhar o cenário de oferta de matériasprimas petroquímicas no Brasil, o Brasil não tem gás natural com líquidos, com
etano em particular, em volume suficiente para viabilizar significativas expansões
ou produções de etileno das matérias-primas básicas petroquímicas brasileiras. O
Brasil tem cada vez menos nafta, porque o petróleo mais pesado gera menos
nafta. Ou seja, no horizonte da próxima década, não há indicações de que as
matérias-primas tradicionais da indústria petroquímica vão estar disponíveis no
Brasil. E, do outro lado, a demanda evidentemente continua crescendo
solidamente, saudavelmente.
Em decorrência, esse projeto representa uma grande solução para o Brasil, na
medida em que usa como matéria-prima um petróleo pesado, que é um petróleo
barato, um petróleo de baixo valor no mercado internacional, e que pode ser uma
excelente matéria-prima petroquímica.
Em decorrência, o projeto da Comperj, que foi desenvolvido em conjunto, pela
Petrobras e por nós, eu acho que o Brasil é a grande solução para suprir a
demanda de matérias-primas como o eteno, propeno, butadieno, paraxileno, e
outros produtos básicos da indústria petroquímica.
O projeto está indo muito bem, já tem sua localização definida (Itaboraí, no Rio de
Janeiro); ele está em uma fase adiantada de estudos de engenharia, e daí há
algumas variações de concepção, alguns ajustes de concepção e de
investimentos que têm ocorrido recentemente. E do ponto de vista empresarial,
não há ainda uma definição precisa de qual é o modelo empresarial que vai ser
adotado, e há um acordo entre a Petrobras e nós de discutir e acertar esse
modelo, simultaneamente com o desenvolvimento do último estágio do estudo de
projeto básico do empreendimento; então, isso não vai ser feito de maneira... Não
há pressa, a rigor, para fazer isso.
O empreendimento está previsto para por volta de 2012, então ainda há tempo o
suficiente para que, ao longo do ano que vem, em paralelo com o
desenvolvimento em si do projeto, se façam as discussões e as tratativas para
verificar qual o modelo empresarial, quais são os participantes. O que já está, no
entanto, desde logo definido, é que esta planta vai ter etileno disponível para
produção, pela Oxiteno, de óxido de eteno, que permita manter a posição de
player dominante no mercado de óxido de eteno e derivados na América Latina.
A manutenção da Oxiteno como líder desse mercado depende da disponibilidade
de produtos; depende, entre outros, da disponibilidade de produtos. Então, para
nós, é absolutamente central e vital poder dar garantia para o mercado latinoamericano da existência de produto. E, portanto, esse projeto já está definido,
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será feito junto ao Comperj, mas será feito pela Oxiteno. Então, esse é o estado
atual do projeto.
Carlos Nunes, SLW Corretora:
Muito mais que uma pergunta, é até mais uma curiosidade sobre o que vocês
citaram nas oportunidades de crescimento para a Oxiteno; vocês estão falando,
também, da biorefinaria, extração à base de álcool, pelo que eu entendi, matériaprima competitiva. Eu queria entender um pouco qual o potencial desse tipo de
mercado, como vocês estão vendo o potencial de crescimento, o mix.
Pedro Wongtschowski:
Pois não. Existem tecnologias que permitem a produção, por exemplo, de
solventes oxigenados, que é uma linha de produtos da Oxiteno; você tem diversos
produtos que compõem o mercado de solventes oxigenados. Existem tecnologias
que permitem a fabricação desses solventes exclusivamente a partir do etanol.
Com a vantagem adicional de que, no mercado internacional, esses solventes são
solventes verdes, de origem inteiramente vegetal e, portanto, mais valorizados.
Então, em primeiro lugar, nós estamos desenvolvendo trabalhos no sentido de
desenvolver um projeto para a fabricação de solventes oxigenados com base,
exclusivamente, em etanol.
Em segundo lugar, existem tecnologias – essas ainda em um estágio menos
desenvolvido – de fabricação de glicóis por um processo chamado hidrogenólise,
a partir de açúcares produzidos de etanol. Estamos, inclusive, lançando na
próxima quinta-feira uma chamada de propostas na área de pesquisa e
desenvolvimento – junto com o Funtec do BNDES, e a Fapesp (que é a Funação
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) – de projetos na área de
produtos químicos derivados de álcool e açúcar, incluindo tecnologias conhecidas
como hidrólise, hidrogenólise, e assim por diante.
Então, eu diria, existem aí trabalhos que podem gerar resultados de prazo
relativamente curto, na área de solventes, e trabalhos que podem gerar
resultados mais a médio prazo, para a fabricação de glicóis, também de origem
inteiramente vegetal.
Carlos Nunes:
Está bom, obrigado.
Marco Müller, estrategista:
Semana passada, em reunião do Conselho, a companhia Ultrapar Participações
aprovou um plano de benefício de uma outorga de usufruto de ações de emissão
da companhia. Eu gostaria, se fosse possível, que os senhores nos informassem
quem são os beneficiados, os montantes, e a que período aquisitivo esta outorga
se manifesta.

11

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T06
Ultrapar
10 de novembro de 2006
Pedro Wongtschowski:
Muito bem. Desde quatro anos atrás, a Ultrapar começou a distribuir ações para
os novos executivos da companhia que assumiam posições de destaque dentro
da companhia. Isso na verdade é um projeto que visa repetir a idéia bem
sucedida lançada pelo Peri Igel nos idos 1984 quando, naquela ocasião, ele
começou a conceder lotes significativos de ações aos executivos da companhia,
que fizeram a transição da companhia da gestão familiar do Peri para a gestão
profissional já sob a [inaudível] do Paulo Cunha – gestão essa que culminou com
a abertura de capital de 1999. A partir de então, imediatamente após a abertura
de capital, nós propusemos um plano de outorga de ações, plano esse que é
público, e nós começamos a conceder ações a alguns executivos.
Nesse momento nós temos, se não me falha a memória, seis executivos
contemplados, da segunda geração de executivos do grupo. Alguns deles são,
obviamente, os membros da diretoria executiva, como por exemplo o Sr. Eduardo
Toledo e o Sr. Pedro Jorge, que se encontram aqui conosco, dentre outros. As
ações que têm sido concedidas são ações que são objeto do programa de
recompra da companhia. Consequentemente, são absolutamente compatíveis
com os montantes já recomprados, até o momento, pela companhia; são ações
preferenciais, ações de mercado – diferentemente das ações que nós, os
executivos que receberam originalmente ações, nós recebemos ações da holding
que controlava o grupo Ultra, ou seja, da Ultra S.A.. Atualmente, os executivos
recebem ações preferenciais da Ultrapar.
Essas ações ficam sujeitas a um contrato de 10 anos, ou seja, os executivos
recebem essas ações, mas só têm a livre disponibilidade delas após 10 anos
passados dessa concessão. E essa concessão, diferentemente do que foi na
nossa época, em que nós recebemos um único lote, dessa vez são feitos lotes
muito menores, porém que se repetem, cada novo lote contratado com um
período adicional de 10 anos.
Daniela Guanabara, Banco Pactual:
Oi, boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira ainda é
com relação à biorefinaria. Vocês pretendem ter produção de cana e produção de
álcool, ou pretendem comprar álcool de terceiros?
E a segunda pergunta é com relação à Ultragaz. Tem algum processo de
aquisição em vista ou vocês pararam com esse processo?
Fábio Schvartsman:
Quanto à segunda pergunta, neste momento nós estamos considerando
aquisições na Ultragaz sim, como nós sempre fizemos ao longo desses últimos
tempos. Atualmente, a nossa concentração é maior em oportunidades na América
Latina.
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Pedro Wongtschowski:
Quanto à primeira pergunta que você fez, em princípio a nossa intenção é fazer
um negócio integrado na produção de álcool e de derivados químicos do álcool.
Há uma série de razões tecnológicas, em termos de economia de energia,
redução de investimentos, fazendo a integração entre a produção de álcool e dos
seus derivados químicos. Essa é a idéia.
Daniela Guanabara:
Pedro, a produção de álcool você vai ter plantação de cana ou, teoricamente,
você compra a cana no mercado para produzir esse álcool?
Pedro Wongtschowski:
Compra-se cana de terceiros no mercado. Produz-se o álcool e os derivados do
álcool.
Daniela Guanabara:
Está ótimo, obrigada.
Eduardo, 3G Capital:
Eu queria fazer referência ao slide 22, aonde vocês citam que a Oxiteno busca
oportunidades dentro da fragmentação e consolidação que estão acontecendo no
mercado mundial. Aproveitando essa deixa, eu queria perguntar se existe a
possibilidade, ou se vocês já olharam, da fragmentação do próprio grupo Ultra. Se
a Oxiteno estaria melhor avaliada sendo uma empresa única, ao invés de dentro
de uma holding.
Fábio Schvartsman:
Bom, começando pela segunda parte, a questão da Oxiteno separada ou junto ao
grupo Ultra. O motivo que... É óbvio que, anos atrás, quando nós abrimos o
capital, nós estudamos o que era melhor – se era melhor lançar ações das
empresas operativas em separado ou da Ultrapar. Naquela ocasião, o que nos
levou a licitar a Ultrapar foi a liquidez das ações, e o fato de que o conjunto
Ultrapar seria um conjunto muito maior, conseqüentemente produzindo maior
liquidez, que é um fator de extrema relevância para o mercado de capitais.
Eu creio que, naturalmente, a separação entre os negócios pode vir a se colocar
em um futuro, mas em um futuro em que cada um desses negócios tenha
tamanho suficiente para suportar a tese de liquidez. Porque não adianta nada
você ter negócios especializados com baixa liquidez, que afugenta os principais
investidores da ação, que são aqueles que precisam da liquidez para poder
comprar.
Então, por enquanto, se vocês nos acompanham há algum tempo, vocês sabem
que há anos nós fazemos um esforço voltado à liquidez das ações. Hoje em dia,
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nós já temos 40% das ações da Ultrapar listadas no mercado; isso representa, a
valor de mercado de hoje em dia, R$ 1,6 bilhão só de ações no mercado – que,
obviamente, permitem um determinado grau de liquidez e, consequentemente,
traduzem em benefício a todos os acionistas.
Então, a gente acredita que, por enquanto, essa é a solução mais adequada para
o grupo Ultra.
Franco, acionista:
Parabéns pelo programa de revisão da estrutura de distribuição da Ultragaz, que
deverá fornecer R$ 100 milhões adicionais no ano que vem no EBITDA. Seria
possível, rápida e sinteticamente, lembrar quais foram os pontos mais importantes
nessa revisão da distribuição?
Fábio Schvartsman:
Bom, eu tenho sentado aqui na mesa o Dr. Pedro Jorge, que é o Diretor
Superintendente da Ultragaz, então eu vou pedir a ele que me ajude na resposta.
Mas eu queria, primeiro, esclarecer uma coisa: o programa como um todo é um
programa de R$ 100 milhões de benefícios; o que significa que parte desses
benefícios já foram auferidos dentro do próprio ano de 2006, ficando um saldo
para ser obtido no ano de 2007.
Pedro Jorge:
Boa tarde a todos. Essa observação do Fábio, também traduzida na tela, é
importante. Os R$ 100 milhões é nesse biênio. E nós temos cinco frentes de
trabalho nessa reorganização da distribuição. Toda a empresa está sendo
chamada para um treinamento nas cinco frentes, e também os 4 mil revendedores
da Ultragaz, que é a parte mais importante desse programa.
Na parte de revendas, se chama Proger (Projeto de Gestão da Revenda), e boa
parte dos R$ 100 milhões virá daí e do nosso novo Ponto de Precificação, que é
uma outra fase do projeto.
Toda uma releitura, uma logística e um planejamento de mercado, e todas as
microrregiões do Brasil estão sendo analisadas. Esse projeto, em sua fase inicial,
terminará em maio, e nós acreditamos que teremos alguma coisa além dos
R$ 100 milhões até o ano de 2010.
APIMEC:
Alguma pergunta mais? Bom, eu vou então passar alguns rápidos avisos antes do
encerramento. Lembrar da pesquisa que todos receberam, quem puder responder,
na nossa comissão de governança corporativa, algumas questões importantes
ligadas a governança, importantes. E eu pediria que fizessem um esforço para
entregá-la.
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Lembrar das eleições da APIMEC São Paulo, que acontecem até o dia 24 de
novembro. Aliás, de todas as APIMECs, inclusive a nacional – presidente, vice, e
conselheiros da APIMEC São Paulo. Eu vou pedir a todos que participem. Vou
convidar os nossos amigos da Ultrapar para a nossa festa de confraternização,
assim como nossos parceiros e associados, dia 11 de dezembro, fazendo 35
anos. Nessa festa nós vamos estar entregando o prêmio Profissional Imprensa
Simone Azevedo – um especial ao Gilberto Mifano, Superintendente da Bovespa
– o prêmio Qualidade 2006 de Melhor Reunião do Ano, que vai ser julgado agora
em dezembro, e vão ser homenageados também, com o título de Associado
Benemérito o Presidente da Bovespa Raimundo Mariano Filho, e Associados
Remidos Alcides Lopes Tápias, Alfredo Riskala, Edmundo Valadão, Jorge
Kawazaki, Vladimir Rioli.
Eu queria lembrar a todos que fiquem atentos a agenda, que fiquem atentos ao
site www.apimecsp.com.br, dado a quantidade de eventos que a gente está tendo
(hoje ainda temos mais duas reuniões).
E, por último, lembrar do terceiro seminário internacional sobre Convergência das
Normas Contábeis, assunto da maior importância para todos nós, empresas,
profissionais de investimentos, investidores que acompanham as mudanças que
podem ocorrer e já estão ocorrendo. Esse evento vai acontecer no dia 29 de
novembro, é um evento de realização do Comitê de Pronunciamentos Contábeis,
o CPC, que nasceu agora este ano, e que tende a ser o órgão orientador de
normas contábeis no país. Aqueles que não são associados têm aqui uma
oportunidade de se associar, se inscrevendo neste evento e recebendo a
anuidade do ano que vem, sem custo.
Bom, eu queria agradecer a presença de todos, e daqueles que nos
acompanharam via Internet; parabenizar mais uma vez a Ultrapar pelos seus oito
anos consecutivos aqui conosco em reuniões públicas, e, mais uma vez, o Pedro
Wongtschowski pela posição que assume, e a empresa como um todo pela
performance que vem alcançando.
Dessa forma, eu passo a palavra ao Fábio Schvartsman para o encerramento a
reunião.
Fábio Schvartsman:
Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu gostaria de
repetir que nós temos muita satisfação de, em especial o ano passado, ter
explicado para vocês como nós trabalharíamos para recuperar a rentabilidade da
Ultrapar, e que o esforço feito tem produzido resultados ao longo desse ano, e
que, na realidade, eu acho que a gente pode confirmar, sem susto, que de hora
em diante a companhia está em um progresso contínuo de evolução, e deverá,
com a assunção do Dr. Pedro à gestão da Ultrapar, aprofundar o processo de
profissionalização que foi iniciado pelo Paulo já há bastante tempo.
Então, muito obrigado por tê-los aqui, e esperamos continuar contando com o
apoio de todos vocês.
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