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Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da
Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre 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 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, constituemse 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.
Fábio Schvartsman:
Bom dia a todos. É novamente um prazer estar aqui com vocês apresentando os
resultados da Ultrapar referentes ao 3° trimestre desse ano. Eu gostaria de
começar fazendo uma referência aos últimos acontecimentos dentro dos nossos
negócios, em especial da petroquímica, porque se vocês se recordam, no último
conference call de resultados, eu tive oportunidade de sinalizar para vocês que
nós deveríamos ter um 3° trimestre operacionalmente muito forte nos nossos
negócios, com volumes indo muito bem, e, no entanto, os nossos resultados
seriam bastante pressionados durante o trimestre, por uma conjugação de fatores.
Aliás, só recordando que conjugação de fatores é essa, no mês de maio último,
houve uma queda significativa dos petroquímicos no mercado mundial, queda
essa naquela ocasião superior a 30% em dólar, por conta de uma refração forte
da demanda vinda do mercado chinês, que provocou uma reversão em junho do
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nível de resultados que as empresas petroquímicas em geral estavam produzindo,
isso afetou claramente a Oxiteno.
Naquele segundo trimestre, nós tivemos dois meses, portanto bons, e um terceiro
mês pressionado por essa situação. Ao longo do terceiro trimestre, nós tivemos
essa situação presente durante todos os meses.
Eu quero dizer que esta é a pior combinação de fatores que pode se formar, com
relação aos nossos resultados, especialmente da petroquímica, ou seja, nós
continuamos com os preços pressionados ao longo de todo o terceiro trimestre,
preços, portanto baixos, o petróleo, como é de conhecimento de todos, teve alto e
em elevação durante esse trimestre, consequentemente nafta e eteno
acompanharam.
Finalmente, nós tivemos a situação da nossa moeda, o real, que se fortaleceu
durante todo o trimestre, então o real forte, o eteno alto, o preço dos nossos
produtos pressionados ou baixos, isso são obviamente ruins para o nosso
resultado, mas ainda é pior quando você está em processo de descida de preços
e subida de custos, e foi isso que afetou os nossos resultados no 3° trimestre.
Então, a empresa, é bom que se diga, continua sendo absolutamente fiel à sua
estratégia de prazo mais longo, ou seja, nós continuamos trabalhando no sentido
de maximizar as nossas vendas no mercado interno, porque aí os nossos
resultados são melhores do que os do mercado externo.
Desnecessário dizer que o mercado interno não está muito bom, como vocês
devem estar informados, dado que o desempenho da economia foi muito afetado
pelas taxas de juros ao longo dos últimos meses, e, consequentemente, o
desempenho como um todo da indústria tem sido afetado.
Mesmo assim, nós aumentamos em 9% o nosso volume na Oxiteno no mercado
interno, reduzindo no mercado externo, ou seja, melhorando o mix em direção a
um mix mais rentável, que obviamente vai estar presente quando esta conjunção
negativa de fatores se reverter, e obviamente algum dia ela se reverterá e
encontrará a companhia ainda melhor posicionada do ponto de vista do seu mix
de negócios.
Muito bem. Indo em frente nas observações que nós estamos a fazer, nós
sofremos... Estou passando agora para quem está nos acompanhando pela
internet um gráfico de volumes, onde nós mostramos que no terceiro trimestre
desse ano nós vendemos 148 mil toneladas de volume, sendo 101 mil toneladas
no mercado interno, que é um recorde absoluto inclusive bastante superior ao 3°
trimestre do ano passado, que havia sido fortíssimo. Isso é aquela questão de
volumes a que eu mencionei a vocês.
No caso da... Em termos de EBITDA, nós tivemos por conta dessa situação de
fatores que eu mencionei uma queda de 17% no EBITDA acumulado da Oxiteno
nos nove meses do ano, de R$ 309 para R$ 258 milhões. No entanto, se nós
olharmos o nosso EBITDA em dólares por tonelada, ele está em US$ 172, o que
não é muito fora da sua média histórica, apesar de que bastante pior do que os
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números do ano de 2004 e nos primeiros seis meses de 2005.
Muito bem. Em termos da Ultragaz, a história é de certa maneira semelhante. Nós
estamos operacionalmente bem, com volumes em ascensão, nós terminamos a
reestruturação no mercado na nossa região centro-sul, que nos levou a uma
perda temporária de share a partir do 4° trimestre do ano passado, recuperamos
integralmente o share que nós tínhamos, o que é muito bom do ponto de vista de
quando o mercado estiver melhor nós teremos um share estabilizado e maior, e
consequentemente teremos melhores condições de produzir bons resultados.
A pergunta que todos devem ter, por que é que o mercado de gás não performou
em termos de resultados esperados, na verdade nós tivemos uma queda nos
nove meses do ano de 22% no EBITDA, e eu quero mencionar que isso está
acontecendo porque o mercado de GLP no ano esteve fraco, esteve fraco com
uma queda de volume acumulado no mercado no ano, consequentemente isso
levou as companhias a tentarem segurar seus volumes, e consequentemente isso
levou a uma pressão sobre as margens, pressão essa que só se reverte a medida
em que o mercado começa a evoluir positivamente, o que parece ser o caso
nesse momento.
Muito bem. Rapidamente sobre a questão da Ultracargo, a Ultracargo teve
também uma boa notícia, um desempenho favorável, com um crescimento de
10% no EBITDA, em comparação ao 3° trimestre do ano passado, com um
crescimento de volume tanto em ocupação tanto em quilômetros rodados, e
especialmente teve o início da operação do TIS, com volumes crescentes, que de
3 mil toneladas movimentadas no primeiro mês de operação, que foi julho
passado, já está alterando acima de 50 mil toneladas de volume, ainda assim a
uma boa distância da utilização máxima de capacidade, ou seja, os volumes
continuarão crescendo.
Durante o 3° trimestre, o TIS na verdade ainda não contribuiu para o EBITDA da
companhia, deixando, consequentemente, expectativas de evoluções positivas
para os próximos trimestres.
Eu queria aproveitar, como na verdade a gente sempre faz, pouco importa se o
momento é bom ou o momento é ruim, a gente procura dar uma visão a vocês de
como estão os resultados da companhia, como está a evolução prevista para os
próximos meses, e mesmo para um prazo um pouco mais longo.
Vamos começar com a Oxiteno. Vejam bem, senhores, os fatores de pressão que
existiam no 3T05, a olho nu continuam presentes no 4T05, ou seja, o real
continua se apreciando, o petróleo continua alto, consequentemente nafta e eteno
também continuam altos, e os nossos produtos estão pressionados no preço, em
especial de glicóides no mercado internacional vêm sofrendo, tem a ver com a
previsão de entrar em operação de uma grande planta na Arábia Saudita, que
está começando a pressionar o mercado.
Então, nós estamos vivendo uma situação de pressão, de compressão de
margens, que está sendo enfrentada pela Oxiteno. Não obstante, a sua
performance volumétrica, ou seja, a sua performance operacional, continuar
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bastante sólida como foi durante todo ano, e continuará sendo, mas os resultados
sofrerão. Do ponto de vista da Ultragaz, a boa notícia é que a gente começa a
enxergar uma melhoria no mercado, o mercado começa a ficar mais sólido, com
um pouco mais de volume no mercado, e consequentemente permitindo a
expectativa de que vire escala, se ganhe um pouco, em termos de margens, e
consequentemente resultado.
No caso da Ultracargo, como eu já disse, a grande perspectiva para o 4T é o
efeito no resultado das operações do TIS, que vai somar positivamente no
resultado.
Nós estamos nos preparando para o ano de 2006 e os subseqüentes, a nossa
estratégia está sendo obviamente de recuperar os resultados da companhia, para
tanto um esforço muito grande na Ultragaz e uma ação atual de redução de
custos será feito, o que certamente provocará uma evolução positiva no EBITDA
da companhia. No caso da Oxiteno, estamos trabalhando na expectativa de que
em algum momento haja uma reversão desses fatores que hoje pressionam sobre
o mercado.
Não obstante, nós compreendemos que há uma mudança de paradigma
especialmente no que tange ao câmbio, e consequentemente, o que vocês verão
a Oxiteno fazendo, ao longo dos próximos anos, é investindo em aumento de
capacidade, de tal maneira a vir a superar, via volume, aquilo que passa a ser
consagrado como um efeito permanente do câmbio brasileiro valorizado, e é
assim que nós entendemos que ele será.
Adicionalmente, vocês devem entender que a nossa estratégia de prazo mais
longo, tanto da Oxiteno como da Ultragaz, é de reforçar os nossos pontos fortes,
aumentando a nossa presença em toda a América Latina, completando onde nós
já estamos no México, nós certamente acabaremos na Venezuela, aonde existe
uma operação de óxido de eteno, que é o único outro país da América Latina,
além de Brasil e México.
Nós estaremos reforçando a nossa presença em especialidades químicas no
Brasil, e em outros países das Américas, e nós estaremos também na parte do
gás reforçando a nossa presença internacional, levando o nosso modelo, que é
um modelo que tem produzido resultados, em termos de EBITDA por tonelada,
superior ao dobro do segundo colocado no mercado brasileiro, mas esse modelo
é o modelo que nós usaremos em países com condições semelhantes às do
Brasil, são países emergentes, aonde o GLP cumpre o mesmo tipo de papel que
no Brasil.
Adicionalmente, no Brasil, deve-se esperar um ganho de competitividade do GLP,
tendo em vista a escassez do gás natural ao longo dos próximos anos.
Consequentemente, a gente pode pensar a longo prazo em ganhos de posição da
Ultragaz, tendo em vista a maior fraqueza do gás natural, em termos de
capacidade concorrencial, por escassez de matéria prima.
Muito bem. Tendo dito isso, eu fico, agora eu passo para vocês, e fico à
disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham.
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Operadora:
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma
pergunta, queiram, por favor, digitar *1. O Sr. Gilberto Pereira, da Itaú Corretora,
gostaria de fazer uma pergunta.
Gilberto Pereira:
Bom dia, Fábio. São algumas perguntas, na verdade. Primeiro: especificamente
no caso da Ultragaz, o que a gente vê é que não houve na verdade uma pressão
sobre preço do gás, mas na verdade o que aconteceu foi que alguns outros
custos subiram, e com isso tua margem fica comprometida. Nesse cenário, como
é que você vê a possibilidade de você começar a expandir tua margem, ou seja,
repassar para preço parte do aumento do custo que você tem sofrido.
E na questão dos investimentos, houve uma decisão do conselho de
administração de tomar recursos lá fora, para no momento em que ela...
Definitivamente a Ultrapar não precisa de caixa. Isso gera um prenúncio de que
têm alguns investimentos muito próximos, algumas aquisições muito próximas a
serem feitas.
Fábio Schvartsman:
Obrigado pela pergunta, Gilberto. Começando pela sua pergunta a respeito da
Ultragaz, você também viu exatamente o que aconteceu ao longo desses últimos
meses, aonde não é tanto uma questão de preço, mas sim uma questão de que
os custos continuam pressionados, por exemplo, todo custo de transporte de GLP,
que é afetado pelo custo dos combustíveis, subiu, e consequentemente os
spreads subiram, e consequentemente você deveria ter que repassar isso ao
preço, para a margem não sofrer.
Essa condição competitiva que eu descrevi que impediu o repasse do aumento de
custos, e consequentemente a recuperação de margem. É evidente que, na
medida em que o mercado começa a se aquecer – e eu acho que as perspectivas
para a economia brasileira e para a renda do trabalhador, para o ano que vem,
são boas – consequentemente a gente espera algum espaço de recuperação de
margem além de volume.
Com relação à captação lá fora, eu quero explicar que essa captação teve dois
objetivos muito claros. O primeiro é aproveitar o momento de liquidez no mercado
internacional, onde faremos uma captação de prazo muito longo a juros muito
baixos, em termos comparativos nós nunca tivemos acesso a recursos a esse
nível de juros, de tal forma a fazer uma reestruturação do nosso passivo.
É verdade que a companhia tem bastante liquidez, mas se vocês observarem o
perfil da nossa dívida, toda ela é de prazo relativamente curto. Como a nossa
intenção é utilizar os recursos que nós temos da companhia para investimentos,
para aquisições; nós não acreditamos que seja adequado utilizar dívida de prazo
curto para fazer aquisições, daí a necessidade de re-financiar reestruturando os
nossos passivos.
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Gilberto Pereira:
Quando eu olho o seu perfil de dívida, quer dizer, não tem nenhum vencimento
efetivamente de curtíssimo prazo, quer dizer, você pode antecipar pagamentos, é
isso?
Fábio Schvartsman:
Na verdade ao que me refiro é o 2S, nós temos aproximadamente 90% das
nossas dívidas vencendo nos próximos 24 meses, significando que não dá para
você fazer uma aquisição e financiar, quer dizer, você necessariamente teria que
alongar a dívida, ou antes, ou depois de uma aquisição. Como o momento do
mercado é muito favorável para o lançamento nós resolvemos não esperar que
nenhuma aquisição aconteça, mas resolvemos já reestruturar nosso passivo para
ficarmos absolutamente preparados para fecharmos as transações que nós
estamos tentando.
Gilberto Pereira:
Quando a gente fala em expansão da capacidade produtiva da Oxiteno, nós
estamos falando só da nova refinaria? E eu queria que você desse um update
para a gente de como que anda essa negociação com Petrobras a respeito dessa
nova planta. Ou estamos falando em outras expansões de capacidade fora essa?
Fábio Schvartsman:
Estamos falando de diversas outras expansões de capacidade fora essa. Nós
devemos expandir a nossa capacidade de Mauá, através da concessão da
obtenção de mais eteno da PQU, nós deveremos expandir a nossa capacidade
em Camaçari, através da obtenção de mais eteno junto a Braskem; nós temos a
planta de álcoois graxos que está em plena construção, que já foi mencionada.
Isso são lições de investimentos de visões relativamente curtos que serão feitos.
Em adição, nós temos investimentos de prazo mais longo e esses são para
fundamentalmente para atender necessidades em longo prazo, na próxima
década, de eteno.
E aí nós colocamos o nosso olho em duas alternativas, uma delas é a refinaria
petroquímica com a Petrobras e, para a obtenção de eteno para nossa expansão
de capacidade e também a alternativa, nossa vizinha Venezuela, que tem,
obviamente, gás a preço bom e consequentemente você consegue obter eteno e
óxido a preço bom, dentro da Venezuela. São as duas alternativas para o longo
prazo, depois de 2010.
Em adição a estas, estamos vendo algumas alternativas de aquisição, posso lhe
dizer que nesse momento estamos vendo três alternativas diferentes de aquisição,
algumas delas podendo vir a ser concluída.
Gilberto Pereira:
E como é que esta a sua negociação com a Petrobras a respeito dessa refinaria?
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Fábio Schvartsman:
A negociação com a Petrobras vai muito bem, nosso entendimento com a
Petrobras é muito bom, o projeto é claramente muito benquisto dentro da
Petrobras, as discussões ainda estão avançando; nós não temos ainda nenhuma
decisão sobre um aspecto que é fundamento, que é a localização, porque a
localização tem impacto direto na viabilidade econômica do projeto.
Então, estamos nesse ponto nesse momento, discutindo a localização, nós e a
Petrobras, e devemos chegar, provavelmente até o final do ano, a uma definição
sobre isso.
Gilberto Pereira:
E já tem alguma negociação sobre a participação de cada um de vocês no
projeto?
Fábio Schvartsman:
Na verdade esse projeto é tipicamente um projeto que será co-controlado por nós
e pela Petrobras.
Gilberto Pereira:
Obrigado.
Operadora:
O Sr. Emerson Leite, do CSFB, gostaria de fazer uma pergunta.
Emerson Leite:
Bom dia a todos. Fábio, se você pudesse dar uma visão de como vocês imagina
que esteja o nível de estoque na cadeia do oxiteno, especialmente tendo em vista
que os volumes no 3° trimestre foram fortes, eu queria saber se isso tem
antecipação de demanda ou isso, quer dizer, formação de estoque como a gente
viu acontecer no ano passado eu tenho receio de que isso possa se repetir este
ano.
E com relação a Ultragaz, efetivamente, a consolidação, com a entrada da
Petrobras, não trouxe nenhum benefício em termos de melhora de margem, mais
racionalidade ou não? Isso não está se traduzindo, pelo menos, nos números da
Ultragaz, qual é sua avaliação nesse sentido?
Fábio Schvartsman:
Bem, começando a responder por essa questão de consolidação do setor, de
margem para a Ultragaz. Eu não culpo nada, especificamente a ninguém por
essa situação de margens pressionadas. E eu penso que é razoavelmente difícil,
quando você tem uma consolidação de troca de controle de empresas, como
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aconteceu, e simultaneamente você pega um mercado fraco, que você consiga
ter um comportamento tradicional e esperado. Pelo menos não de imediato, não
me surpreende que essa situação tenha se colocado, e eu penso que ela é
temporária e ela certamente se reverterá na medida em que o mercado volte a
crescer.
É fato que neste momento nós estamos sendo pressionados, estamos sendo
muito claros com relação a isso, nossos resultados estão demonstrando isso. Mas
a gente tem a expectativa que isso seja temporário, seja reversível, e de qualquer
forma não estamos esperando que essas coisas aconteçam per si, porque
estamos fazendo um grande esforço adicional de reestruturação e de redução de
custos dentro da Ultragaz independentemente de qualquer coisa.
Sobre a questão de estoques na cadeia eu não tenho nenhuma informação que
me permita imaginar que haja qualquer tipo de informação de estoques na cadeia,
os volumes estão bons e continuam bons.
Emerson Leite:
Está ótimo, então. Obrigado.
Operadora:
A Sra. Daniela Guanabara, do Banco Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Daniela Guanabara:
Ainda com relação à pergunta do Ultragaz e esforço de redução de custos, existe
alguma combinação dentro do próprio setor entre os grandes players para de
repente estar dividindo alguma estrutura logística; tipo, grandes players no
mercado dividindo o envasamento, ou a parte logística mesmo?
Fábio Schvartsman:
Daniela, essa é uma pergunta complicada porque, na verdade, é muito difícil esse
tipo de conversa com o concorrente se nós não acostumarmos a trilhar esse
caminho. Quando eu falo em redução de custos eu falo em redução
exclusivamente da Oxiteno e da Ultragaz.
Daniela Guanabara:
OK, e uma pergunta mais genérica com relação ao oxiteno. Qual o tipo de
segmento de mercado que a gente poderia estar observando para imaginar uma
recuperação de preço na Oxiteno, uma recuperação de demanda mais forte, quer
dizer, dentro da sua receita, que é a especialidade química no mercado interno,
quais segmentos você diria que são mais importantes?
Fábio Schvartsman:
Bem, a agroindústria é extremamente importante, a parte têxtil e a automobilística
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são importantes, e principalmente cosméticos e detergentes. E lembrando que
quem está realmente sob pressão são os silicones, duas especialidades químicas
continuando com seu espaço normal de manutenção, com as margens boas,
trabalhando bem, e os silicones estão extremamente pressionados mundialmente.
Daniela Guanabara:
A última pergunta é um com relação a alguma admissão na área GLP, vocês
vinham comentando em relação à América Latina, tem algum desenvolvimento
em relação a isso?
Fábio Schvartsman:
Tem!
Daniela Guanabara:
Você pode comentar?
Fábio Schvartsman:
O pessoal diz que tem, mas eu infelizmente não posso dar muito mais detalhes,
obviamente nós estamos trabalhando e as negociações estão se adiantando, mas,
de novo, quando eu tiver alguma coisa mais definida para dizer, obviamente
vocês serão os primeiros a saber.
Daniela Guanabara:
Está ótimo, obrigada.
Operadora:
O Sr. Gilberto Pereira, da Itaú Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.
Gilberto Pereira:
Você tem alguma definição sobre o programa de investimentos para 2006 do
grupo?
Fábio Schvartsman:
Em termos de programa de investimentos para o ano de 2006 deve ser da ordem
de R$ 300 milhões, fortemente concentrados na área petroquímica e eu não estou
me referindo as aquisições eu estou falando exclusivamente em investimentos em
greenfield que estão sendo feitos pela Oxiteno, Ultragaz e Ultracargo.
Gilberto Pereira:
Você pode dar uma abertura um pouco melhor, quer dizer, quão concentrado em
petroquímica?
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Fábio Schvartsman:
70% desse total, talvez até um pouco mais, é petroquímica.
Gilberto Pereira:
Há algum tempo se falou, com relação à Ultracargo, de um interesse da
Ultracargo em participar da logística de distribuição de álcool. Você tem alguma
novidade sobre isso?
Fábio Schvartsman:
Bem, na verdade nós estamos participando, através do TIS, o TIS é um terminal
armazenador em Santos que, entre outras coisas, armazena álcool, que faz parte
dessa cadeia toda da parte de exportação de álcool do Brasil. Em adição, a gente
tem negociações em evolução com a Petrobras, ainda não concluídas, na
intenção de participarmos conjuntamente do investimento de pipeline e
estocagem e armazenagem de álcool na região de produção e nos portos
brasileiros.
Gilberto Pereira:
OK, obrigado.
Operadora:
O Sr. Luiz Otávio Layder, do Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Luiz Otávio Layder:
Duas perguntas, na verdade, a primeira é em relação a Oxiteno, e
especificamente em relação a Petrobras e aquele medo que muita gente tinha de
quando a Petrobras entrou de vez no setor. Nesse movimento e dificuldade de
repasse de custos você está vendo, especificamente em relação a Petrobras,
alguma atitude que esteja efetivamente ajudando a pressionar mais as margens
ou esse movimento tem sido equilibrado e a pressão distribuída entre todos os
participantes do mercado?
Fábio Schvartsman:
A questão da Petrobras é uma situação absolutamente neutra, ela não tem
pressionado o mercado para lado nenhum, nem para aumento de preço nem para
redução, ela simplesmente enxerga o que o mercado faz, consequentemente, eu
diria que a Petrobras não tem tido qualquer efeito negativo nesse mercado.
Luiz Otávio Layder:
Em relação a Oxiteno você mencionou uma entrada de uma planta na Arábia
Saudita agora no começo do ano que vem, deve ter uma série de outras plantas
também entrando no ano que vem, inclusive talvez a primeira planta iraniana
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depois de bastante atraso – que eu saiba está começando agora o movimento de
partida. Na sua avaliação, você acha que a gente pode estar finalmente chegando
num momento em que a curva de custos de todo o setor está sendo
estruturalmente alterada, e aí, basicamente essa pressão de preços veio para
ficar e não é alguma basicamente cíclica e que vai estar voltando lá na frente ou
você acha que a gente ainda está vivendo um ciclo e que esse movimento não é
estrutural?
Fábio Schvartsman:
Essa é uma pergunta complicada também, porque todas as questões relativas a
ciclo, todo mundo dá um monte de palpite, pouca gente sabe realmente o que
está acontecendo. Então, o máximo que eu posso lhe dizer é dar conta do ciclo
com nossa opinião interna.
Nossa opinião interna é que a demanda continua muito forte e tenderá a continuar
muito forte nos petroquímicos em geral incluindo os glicóides, pelo menos ao
longo do próximo ano, com certeza. É de fato uma acomodação momentânea de
uma entrada de oferta significativa nova, no caso de glicol e que, em algum tempo,
relativamente pouco, acabará absorvido por essa demanda que continua bastante
forte.
Então, é difícil nesse sentido que em algum momento haja uma reversão de
preços e de margem.
Luiz Otávio Layder:
OK, obrigado.
Operadora:
Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao palestrante para
suas considerações finais.
Fábio Schvartsman:
Mais uma vez muito obrigado por terem estado aqui conosco nesse conference
call dos nossos resultados do 3° trimestre. Eu quero enfatizar novamente dois
aspectos, os resultados do 4° trimestre serão tão pressionados comparativamente
quantos foram no 3° trimestre, eu não vejo nenhum motivo de uma reversão vinda
dessa pressão nesse momento.
Porém, eu quero chamar a atenção de todos que mesmo nessa combinação ruim
de fatores, nós temos as nossas companhias, a Oxiteno, em especial, é que está
sofrendo a maior queda de resultados, apresentando um desempenho bastante
razoável e bastante lucrativo; mesmo com essa (....) nós preferiríamos que os
números fossem melhores e que o desempenho também fosse melhor. Mas é
sempre importante entender a capacidade de resistência da Oxiteno, que mesmo
11

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 3T05
Ultrapar
11 de novembro de 2005
nessa situação apresenta resultados expressivos.
Nossa companhia está aproveitando esse momento de dificuldade para reforçar
essa visão estratégica e para aprofundar o seu processo de investimento,
preparando o futuro da companhia que eu acho que é a parcela mais importante.
E eu creio que é nossa responsabilidade fazer.
Muito obrigado pela presença de todos e espero contar com vocês de novo. Muito
obrigado.
Operadora:
O conference call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a participação de
todos e tenham uma ótima tarde. Obrigada.
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