Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T06
Ultrapar
12 de maio de 2006

Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da
Ultrapar para discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2006 e
perspectivas. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela
Internet, via Webcast, podendo ser acessado no site www.ultra.com.br, onde a
apresentação também está disponível para download. Hoje conosco está
presente o Sr. 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.
Fabio Schvartsman:
Bom dia a todos. É um prazer tê-los novamente aqui conosco comentando os
resultados do 1T06 da Ultrapar. Inicialmente, eu queria dizer que é com satisfação
que eu apresento os nossos resultados como princípio de um processo de
evolução que a gente espera que continue de forma bastante consistente de hora
por diante.
A Ultrapar conseguiu produzir um EBITDA de R$ 107 milhões, portanto, um
crescimento de 23% com relação ao EBITDA do 4T05. É verdade, ainda que uma
queda significativa com relação ao mesmo trimestre do ano passado, mas aquele
trimestre havia sido, se não me engano, o melhor da história da Ultrapar; ou, se
não o melhor, um dos melhores a história da Ultrapar. Nós tivemos isso, e eu

1

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T06
Ultrapar
12 de maio de 2006

acho que é interessante comentarmos por negócio como é que essa evolução
aconteceu.
Vamos começar falando da Ultragaz. A Ultragaz, em cima de um volume
constante do 1T05 para 2006, apresentou uma evolução significativa de EBITDA,
de R$ 45 milhões no ano passado para R$ 55 milhões - aliás, conforme
antecipado para vocês no nosso call passado, porque nós lançamos mão de um
programa de reestruturação de toda a nossa estrutura de distribuição em vez de
ficar aguardando que o mercado melhorasse por si. A Ultragaz tomou as medidas
corretas do ponto de vista de se reposicionar no mercado, e os frutos já
começaram a aparecer nesse trimestre. Então, a evolução é boa com relação ao
1T05, e é muito boa com relação ao 4T, portanto, evoluímos de R$ 34 milhões
para R$ 55 milhões de EBITDA do 4T para o 1T.
No caso da Oxiteno, apesar da óbvia má notícia, que é a piora do resultado do
1T05 para o 1T06, uma queda impressionante, de R$ 111 milhões para R$ 40
milhões; por outro lado eu acho que aqui existe uma notícia muito positiva: a
queda foi estancada. O número do 1T já é um número muito próximo ao realizado
no 4T05, isso apesar de que as condições continuaram se agravando para o
exercício da petroquímica no Brasil, ou seja, o câmbio continuou se apreciando; o
petróleo – conseqüentemente, nafta e eteno – continuaram encarecendo; o preço
dos produtos químicos em geral não melhoraram; e mesmo nesse cenário a
Oxiteno demonstrou ter ferramentas para conseguir conter a queda dentro desses
limites. Então, eu acredito que isso é uma outra boa notícia relativa ao 1T06.
Com relação a Ultracargo, da mesma forma nós tivemos uma evolução com
relação ao 4T, se bem que ainda estamos abaixo do 1T05, e isso se deveu a um
trimestre difícil do ponto de vista de armazenagem, especialmente no TIS
(Terminal Intermodal de Santos), por causa da entressafra de produtos agrícolas;
que, como vocês sabem, um dos produtos principais que o TIS opera, alguns
produtos são álcool e também óleos vegetais - os dois, portanto, sofrendo
conseqüência da relação safra-entressafra.
Adicionalmente, a parte de transportes também sofreu alguns pequenos percalços,
percalços esses que estão em fase de ser superados, portanto, a gente vê que
essas questões ficaram para trás.
Os investimentos estão indo em frente, nós investimos R$ 54 milhões no 1T06,
ligeiramente superior ao investimento do 1T05, mas com uma mudança, quer
dizer, reduziu o nível de investimento da Ultracargo, porque essa terminou de
contruir no TIS, e a Oxiteno está acelerando os seus investimentos por causa,
especialmente, da planta de álcool graxo, que entra em operação no início do ano
que vem.
Senhores, como a gente costuma sempre fazer, nós queremos dar alguma noção
do que a gente espera para o 2T e para um horizonte um pouco mais longo, no
caso da Ultrapar.
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Vamos, em primeiro lugar, olhar negócio a negócio. Na Ultragaz, eu imagino que
uma questão que todos tenham, e esse programa de reestruturação – ele já deu
os benefícios que ele é suposto dar, ele ainda tem espaço para produzir melhores
resultados, e portanto a resposta aqui é o seguinte: nós esperamos ter, por conta
desse programa, o mesmo tipo de evolução de resultado trimestre a trimestre que
nós tivemos no 1T06 no 2T, agora; com uma aceleração prevista para o 2S dos
benefícios, porque, obviamente, como todo programa de reestruturação, existem
alguns benefícios que você colhe imediatamente, e outros que vão sendo colhidos
ao longo do tempo. No entanto, nós mantemos rigorosamente a nossa previsão
de uma melhoria de EBITDA de 50% por conta desse programa de reestruturação,
metade dos quais acontecendo nesse ano, e a outra metade prevista para
acontecer no ano que vem.
Em cima disso, na Ultragaz nós temos o fator óbvio, está em todos os jornais
inclusive de hoje, que é o fator Bolívia. O fator Bolívia tem conseqüências de curto
e de longo prazo para a Ultragaz. As conseqüências de curto prazo são,
obviamente uma aceleração da demanda, um aumento porque as pessoas,
preocupadas com possível falta do produto, antecipam compras e formam
estoques preventivos. Conseqüentemente, eu posso informar que o volume está
sofrendo, pontualmente, uma reação muito grande desse fato. Em segundo lugar,
a longo prazo, é natural que com as dúvidas que agora pairam sobre o programa
do gás natural, aumentem e melhorem as perspectivas para todas as empresas
de GLP, que é o substituto natural para o gás – para o gás da Bolívia, por
exemplo. Conseqüentemente, a gente está vendo, no curto prazo, um benefício
circunstancial de volume, não-sustentável; e a longo prazo um benefício mais
consistente do ponto de vista de uma maior competitividade do GLP vis-à-vis a
alternativa gás natural. Isso, obviamente, se soma à já esperada recuperação da
economia, com melhoria de salário mínimo, e conseqüentemente é natural
melhoria de demanda que viria deste lado.
Portanto, eu acho que nós podemos dizer que o ano da Ultragaz aponta como
sendo um bom ano, por todas as informações que nós temos até o momento.
No caso da Oxiteno, fundamentalmente não existem informações que nos levem
a esperar uma recuperação de resultados a curto prazo. Na verdade, a empresa
continua sendo pressionada porque o câmbio é um fator adverso, porque o preço
do petróleo continua sendo um fator adverso, e o preço dos petroquímicos ainda
não reagiu. Mesmo nessas circunstâncias, eu acho que é importante mencionar a
vocês que nós não esperamos mais reduções de EBITDA com relação ao
patamar de EBITDA atingido nesses últimos trimestres pela Oxiteno.
A Ultracargo, por sua vez, deve ter alguma melhoria de EBITDA, por motivos que
eu já mencionei, especialmente a melhoria dos resultados de logística, de
transporte, e por causa da recuperação dos volumes de armazenagem,
especialmente no TIS, já a partir do 2T.
Muito bem. Isso tudo somado obviamente aponta por uma evolução positiva do
EBITDA da Ultrapar, o 2T desse ano é verdade que ainda ficará inferior ao 2T05,
que havia sido muito bom, especialmente na petroquímica, não tão bom no gás,
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mas, de qualquer maneira, continuaremos apresentando um crescimento
significativo de trimestre a trimestre no nosso EBITDA; o que eu acho que é um
crescimento sustentável, o que demonstra a robustez da companhia em enfrentar
as mais diversas situações econômicas.
Conforme nós também comentamos em todos os calls anteriores, a companhia
está prestando uma atenção muito grande nas alternativas de expansão, nós
temos uma situação financeira absolutamente privilegiada, na verdade
cuidadosamente preparada para essa finalidade, e nós estamos, neste momento,
examinando alternativas de aquisição tanto na área química quanto na área de
GLP, na qual nós poderemos produzir resultados a curto prazo, e, se eles
acontecerem, nós levaremos ao conhecimento de vocês – eu prefiro nesse
momento não dar mais detalhes, até porque eles não seriam procedentes.
É isso o que eu tinha a dizer, e eu estou à disposição de vocês para que a gente
discuta qualquer aspecto dos nossos resultados que lhes interesse. Obrigado.
Daniela Guanabara:
Fabio, a minha primeira pergunta é com relação à Politeno. Com a venda do stake
da Suzano da Politeno para a Braskem, muda alguma coisa a sua negociação de
eteno em Camaçari?
Fabio Schvartsman:
Não, não muda nada, porque, inclusive, durante um longo período a Politeno terá
que ter os seus resultados absolutamente separados da Braskem, tendo em vista
a forma da negociação de compra que houve entre Braskem e Politeno;
conseqüentemente, o margin sharing de eteno continua rigorosamente como ele
era antes.
Daniela Guanabara:
E com relação à Venezuela, você tem alguma novidade? A Braskem anunciou
avanço dos projetos.
Fabio Schvartsman:
Com segurança, quando nós anunciarmos o nosso movimento da Venezuela,
será um movimento pequeno, voltado à área de especialidades químicas, dentro
da nossa maneira tradicional de fazer as coisas; nós achamos que é necessário
dar um passo de cada vez em investimentos desse tipo, não é quando você vai
fazer uma expansão internacional em um país desconhecido é necessário você
primeiro experimentar a sua operação em tamanho pequeno para depois pensar
em fazer alguma coisa maior. Então, quando nós anunciarmos o nosso
andamento, os nossos investimentos na Venezuela, eles serão investimentos de
pequeno porte.
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Daniela Guanabara:
Está ótimo. Eu tenho só mais uma última pergunta, que é com relação ao
mercado de glicol, o mercado de exportações. No conference call do trimestre
anterior, você mencionou a entrada de uma planta na Arábia Saudita que estaria
pressionando o preço do glicol. Isso está acontecendo, essa planta realmente
entrou em operação?
Fabio Schvartsman:
A planta entrou em operação, o preço do glicol está pressionado, e pressionado
aqui não significa redução de preços – significa o que já é ruim o suficiente: nãoaumento de preços mesmo com aumento de preço de petróleo, é isso o que está
acontecendo. Portanto, as margens andam comprimidas.
Daniela Guanabara:
Está ótimo, Fabio. Obrigada, bom dia.
Gilberto de Souza, Itaú Corretora:
Bom dia, Fabio. Na verdade eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta: a
questão de Canamex. A gente verificou um aumento significativo no volume de
vendas da Canamex. Algum motivo específico? Aquecimento do mercado
mexicano, substituição de exportação em daqui, o que aconteceu exatamente
para esse bom desempenho da Canamex?
Fabio Schvartsman:
Essa é uma boa pergunta, Gilberto. O que aconteceu na Canamex na verdade é
uma continuação da pergunta da Daniela Guanabara, porque, na verdade, como
o glicol está sendo pressionado em termos de margem no mundo inteiro, na
verdade está sobrando óxido no México, uma vez que a produção de glicol lá está
sendo reduzida. Esse óxido está sendo, em boa parte, adquirido pela Canamex,
que, conseqüentemente, tendo maior acesso a óxido, maior disponibilidade de
produtos, está aumentado as suas vendas tanto no mercado mexicano quanto de
exportações para os Estados Unidos.
Gilberto Souza:
Perfeito. Com relação à Ultragaz, o que a gente viu no 1T dois movimentos, na
verdade: houve uma redução de custos efetiva por conta da reestruturação, mas
também verificou-se um aumento no preço de venda, principalmente no mercado
de botijões. As duas coisas estão ligadas, fazem parte da reestruturação da
companhia. Uma outra pergunta também relacionada: embora tenha estancado o
processo de queda, vocês mantiveram o volume do 1T05, aparentemente o
mercado cresceu um pouco, e vocês perderam um pouco o market share. Isso
também faz parte da estratégia?
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Fabio Schvartsman:
Gilberto, falando com relação à revolução de volumes da Ultragaz, um dos
aspectos do nosso programa de revisão da distribuição é que nós estamos muito
mais seletivos com relação aos nossos mercados de atuação. Conseqüentemente,
a gente está privilegiando as vendas onde os preços são melhores, o que, na
realidade, não significa que houve aumento de preço, e sim que houve uma
mudança favorável de mix, no nosso caso, que se traduziu, conseqüentemente,
em melhor preço médio de venda de P3; isso no que tange à Ultragaz.
Então, nós na verdade tivemos um pouco menos de volume, um pouco menos de
market share, com o mix um pouco melhor, conseqüentemente.
Gilberto Souza:
Você acredita que isso deva permanecer nos próximos trimestres, ou você acha
que a sua perda de market share já esgotou?
Fabio Schvartsman:
Não só eu acho que já esgotou, como eu acho que agora o mercado volta a
operar normalmente. Essa seletividade acontece uma vez que você seleciona, e
selecionado está, quer dizer, não tem mais efeito no trimestre subseqüente.
Gilberto Souza:
OK, obrigado.
Gustavo Gatass, UBS:
Bom dia, Fabio. Eu tenho duas perguntas. No release de vocês mencionou
competição com importação como sendo uma das razões que vocês aumentaram
a exportação de glicol. Eu queria entender de vocês, vocês estão enxergando
algum risco de importação de produto final também competindo com as pessoas
que vocês suprem com especialidades?
Fabio Schvartsman:
Na verdade, Gustavo, nós não tivemos problemas com especialidades, nós
tivemos problema com glicol. O que é exportável, efetivamente, no mercado
petroquímico, é commodities, ou seja, commodities são facilmente exportáveis,
especialidades químicas é uma conversa totalmente diferente. Então, a gente
acha que em glicol os fabricantes brasileiros de PET e de poliéster estão sendo
pressionados pela entrada de produtos importados, e, conseqüentemente, nós
estamos vendendo menos glicol aqui no Brasil do que nós vendíamos.
Conseqüentemente, nós estamos exportando mais – esse é um dos motivos que
nos levou a exportar; mas isso não afetou em nada a nossa gestão de
especialidades.
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Gustavo Gatass:
A minha pergunta, Fabio, talvez eu não tenha me expressado corretamente...
Vocês já enxergaram algum tipo de competição no produto final dos seus clientes,
para falar a verdade, o pessoal que compra a especialidade de vocês.
Fabio Schvartsman:
Ah, perfeito. Agora eu entendi a sua pergunta. É claro, diversos... Vamos até dar
um exemplo: indústria automobilística. A indústria automobilística está todo dia
nos jornais esse ano com problema de competitividade que está tendo, a
Volkswagen anunciando demissões, e isso tudo é uma conseqüência das
dificuldades que se tem de competir no nível câmbio atual. Então isso vale para a
indústria automobilística e vale para diversas outras indústrias. Por exemplo:
indiretamente, toda a indústria agropecuária, toda a parte de agricultura está
sofrendo muito por causa do câmbio. Então, pouco importa ela ser substituição de
importados ou não, mas o câmbio em si tem um efeito real, e é nesse mundo que
nós estamos navegando que os nossos resultados e a sustentabilidade dos
resultados que eu mencionei se darão, nesse cenário adverso que foi mencionado.
Quer dizer, nós estamos prevendo melhoria nenhuma do câmbio e nem mudança
nenhuma na situação.
Gustavo Gatass:
Está bom. Mas vocês já viram nas vendas de especialidades algum tipo de
impacto direto disso, ou tratados ainda está por vir na cabeça de vocês?
Fabio Schvartsman:
Por enquanto, as nossas mesmas especialidades continuam muito bem, obrigado.
Gustavo Gatass:
Está ótimo. A minha segunda pergunta talvez você não queria responder, mas eu
tenho que perguntar de qualquer forma: na outra conference call você mencionou
que vocês estavam trabalhando com duas possibilidades de aquisições mais no
pipeline de curto prazo. Vocês continuam mencionando potenciais aquisições.
Agora, você podia quantificar se do final do trimestre passado para esse trimestre
a gente hoje tem mais oportunidades, ou você ainda está mais ou menos na
mesma situação que a gente tinha antes?
Fabio Schvartsman:
Na verdade, as oportunidades são rigorosamente as mesmas que haviam sido
anunciadas no trimestre anterior, nós continuamos trabalhando nas mesmas.
Conseqüentemente estamos mais próximos de chegar a uma conclusão,
conclusão que, infelizmente, nós não temos, e, conseqüentemente, não tem ainda
o que comentar.
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Gustavo Gatass:
Está ótimo, obrigado.
Marcelo Milman, Banco Espírito Santo:
Bom dia, Fábio. A minha pergunta é na linha da que o Gilberto fez, eu acho que
acabou não tocando no assunto completo. O programa de reestruturação
impactou, pelo que eu entendi, mais os preços, até, quer dizer, ele implantou uma
redução de custos, já que o custo de GLP nas refinarias ficou parado, os custos
administrados realmente reduziram bem. Tem algum item especial que caiu, o
que aconteceu?
Fabio Schvartsman:
Escute, o programa de reestruturação em curso tem diversas linhas de ação. Uma
das linhas de ação é a seletividade das nossas vendas e mercados específicos, e
isso é o que causou a melhoria do preço médio via mix que foi mencionada; nós
temos também um esforço determinado na revisão da logística global da
companhia, que, por exemplo, já levou a um fechamento de base em Ilhéus, na
Bahia, e que, conseqüentemente, produziu benefícios imediatos de custo devido à
logística ter melhorado substancialmente. Nós estamos também trabalhando em
um processo de gestão das nossas revendas, que está começando a ser
implementado, que basicamente nos leva a trabalhar na revisão das estruturas de
custo das revendas visando uma melhor eficiência de operação das revendas,
além de incentivar as revendas a trabalharem mais próximas do consumidor final.
Portanto, encurtando a cadeia e produzindo melhor margem para nós e a revenda
uma vez que nós estamos eliminando elos sem alteração de preço final.
Então, a nossa expectativa é que vocês vejam um contínuo aumento ao longo dos
próximos, os benefícios dessas ações todas, que, aliás, eu poderia ficar uma hora
discorrendo sobre ações desse plano de reestruturação, que ele é bastante amplo
e bastante detalhado. Mas vocês reparar um movimento de melhoria de preço
médio por conta dessas ações que estou mencionando, e certamente melhoria de
custos por conta também das revisões de revenda, das revisões de canais, enfim,
revisão de logística, que é o que começou já a aparecer no 1T, mas só começou
a aparecer, ainda vem bastante pela frente.
Marcelo Milman:
Essa é que era a minha pergunta. Na parte de preços ainda tem muito mais a vir?
Eu imagino que agora começa a vir mais a parte de custos.
Fabio Schvartsman:
Olha, na verdade, o que você tem que entender é o seguinte: o preço para o
consumidor final não muda, mas na medida em que você altera o número de elos
da cadeia de distribuição, eventualmente que se cobra para a companhia na
cadeia é maior.
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Marcelo Milman:
OK, entendi. Muito obrigado.
Guilherme Mazili, Bresser Asset:
Minha dúvida está em linha também com a dúvida do Marcelo. Houve uma
seleção dos mercados de vocês na Ultragaz, e por isso houve um aumento no
preço. Minha dúvida é com relação ao mercado geral de GLP. Com os problemas
na Bolívia e o aquecimento do mercado interno, o que a gente pode esperar para
os preços de GLP no mercado em geral para 2006 e 2007?
Fabio Schvartsman:
Olha, eu não vejo nenhuma alteração de preço por conta dessas questões, eu
acho que o mercado não está tão bom que você possa esperar recuperação de
preços por conta de problema com a Bolívia. O que eu acho que você pode ter
um reflexo imediato, que, aliás, nós já estamos sentindo na nossa operação agora
do 2T, é em volume, mas sem nenhum efeito me preço.
Guilherme Mazili:
OK, obrigado.
Gilberto de Souza, Itaú Corretora:
Fabio, duas perguntas agora um pouco diferentes. A primeira pergunta é se você
poderia dar para a gente algum update de qual é o andamento da unidade de
produtos básicos no Rio de Janeiro, inclusive se você puder comentar outro
anúncio da Ipiranga, que pretende se juntar a vocês e à Petrobras, e manter uma
planta de segunda geração lá. A segunda pergunta diz respeito... Também
relacionado à crise da Bolívia, volta-se muito a falar em álcool, etanol, o mundo
inteiro olhando o etanol, e faz algum tempo que a gente não conversa sobre os
planos da Ultra para esse mercado. Existem ainda alguns planos? O que a gente
pode esperar da atuação de vocês nesse mercado de etanol?
Fabio Schvartsman:
OK, Gilberto. Eu vou aproveitar a sua pergunta, e inclusive eu vou fazer um
comentário que eu era suposto de ser feito e não fiz na apresentação de negócios
global é o seguinte: a Oxiteno está enfrentando essa condição difícil de preços,
câmbio e custo, custo do petróleo, e conseqüentemente a gente não está vendo
no curto prazo nenhum benefício. No entanto, como vocês sabem, a Oxiteno está
fazendo uma série de investimentos, em especial planta de álcool graxo, mais
também uma planta de amina na Bahia, mais também outra planta de etoxilados,
mais também a expansão da produção de óxido aqui em Mauá. Em 2007 nós já
vamos ter o início da operação de boa parte desses investimentos, então nós
veremos nas mesmas condições de mercado vigentes atualmente uma melhoria
9

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T06
Ultrapar
12 de maio de 2006

importante no EBITDA da Oxiteno quando essas coisas começarem a operar.
Então esse é um aspecto que, eu quero agradecer a sua pergunta, que me
permite abordar também; para 2007 a Oxiteno tem benefícios claramente
começando a acontecer.
E agora, respondendo às suas perguntas de mais longo prazo, que é a respeito
do UPB, e a Ipiranga na UPB, e mais a parte de álcool, os comentários são os
seguintes: os nossos trabalhos junto com a Petrobras vão muito bem, nosso
entendimento eu acho que é crescentemente bom, nós tivemos recentemente um
anúncio lá no Rio de Janeiro – que, aliás, se eu bem me recordo, você estava lá –
da localização da UPB, finalmente com o local bem definido no Estado do Rio de
Janeiro; e conforme a gente disse naquela ocasião, esses próximos meses estão
sendo gastos basicamente para finalização do projeto e do estudo de viabilidade
e as definições macro com relação ao projeto. Portanto, novidades mesmo você
deve esperar para o começo do ano que vem.
Por outro lado, com relação à Ipiranga – a Ipiranga é um dos candidatos a ser um
downstream da UPB, e obviamente é um candidato muito bem quisto na medida
em que as negociações avançam, mas também não tem nenhum fator nesse
momento que eu possa dizer “já chegamos a isso ou aquilo”.
Com relação a álcool, o que nós temos é um investimento substancial feito no TIS
para essa finalidade, que ainda não produziu nem fração dos resultados que nós
esperamos que serão apresentados, e além do que, nós temos negociações entre
a Ultracargo e a Petrobras vis-à-vis a construção de terminais armazenadores de
álcool nas extremidades de um pipeline de álcool que seria produzido pela
Petrobras.
Nós estamos, por outro lado, dentro da linha do álcool, olhando investimentos na
álcool-química e na sucro-química, ou seja, em vez de partir do petróleo para o
desenvolvimento de produtos químicos, nós estamos começando a estudar com
profundidade a obtenção dos nossos produtos, ou seja, por exemplo, glicol obtido
a partir de cana de açúcar; seja diretamente do açúcar, seja a partir do álcool.
Esses são estudos, mas isso aqui ainda está na parte bastante embrionária de
estudos básicos, que nós não temos ainda nada a pronunciar, mas eu acho que é
uma área muito promissora; e na medida em que o mundo caminhe na direção do
álcool e do etanol, claramente isso vai se tornar mais e mais possível pela
redução do custo do álcool e do açúcar, o custo de produção.
Gilberto de Souza:
Agora, com relação ao terminal e ao sistema de armazenagem de álcool em
conjunto com a Petrobras, as negociações avançaram, a gente está mais próximo
de isso sair, ou não?
Fabio Schvartsman:
Eu estou aqui com o meu colega Eduardo Toledo, da Ultracargo, que vai
comentar especificamente sobre o tema com você, Gilberto.
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Eduardo de Toledo:
Bom dia, Gilberto. Nós estamos avançando nessa questão, mas acho que existe
uma novidade um pouco no mercado de álcool, que é este crescimento muito
forte do mercado doméstico de álcool. Acho que isso foi um pouco surpreendente
para o mercado, a velocidade de aquisição de veículos flex fuel, que acabou
gerando uma demanda bastante importante de álcool no mercado doméstico.
Acho que tudo que se vinha conversando estava muito voltado à questão de
álcool à exportação. Esse crescimento muito rápido do mercado doméstico tem
feito com que a gente tenha olhado um pouco mais a mesma questão também de
logística de álcool, mas um pouco mais voltado ao mercado doméstico.
Então isso eu acho que é uma mudança que tem levado a um certo repensar da
logística adequada em relação a esse produto.
Gilberto de Souza:
Está OK, obrigado.
Marcelo Milman, Banco Espírito Santo:
Eu queria fazer mais uma pergunta agora sobre a Oxiteno. Na verdade é até um
pouco mais geral. A gente tem notado na petroquímica uma clara transferência de
margens, quer dizer, mais total em direção à primeira geração, quer dizer, você
olha os resultados da Copesul, ou até olha para a Braskem, têm sido melhores do
que extrair de segunda geração, e isso parece também estar impactando a
Oxiteno. Vocês têm alguma idéia de se isso está se revertendo, ou por que está
acontecendo; o que vocês pensam disso?
Fabio Schvartsman:
Marcelo, a Oxiteno vende dois tipos de produtos: commodities químicas e
especialidades químicas. As nossas commodities estão muito pressionadas, e
não tem relação diretamente com a situação do mercado brasileiro, mas tem a ver
com o mercado global, ou seja, se o glicol está com um preço contido lá fora, o
gilcol está com um preço contido para nós, também; e se o preço do petróleo,
nafta e eteno sobem, você tem mais custo, e com um preço pressionado você tem
um split de margens.
Na parte de especialidades químicas a lógica é completamente diferente, porque,
primeiro, a relação entre custo e preço é muito mais tênue, conseqüentemente os
repasses são muito mais naturais, muito mais simples, e vêm acontecendo
continuamente. Então, o problema dos resultados da Oxiteno está concentrado na
questão do glicol.
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Marcelo Milman:
Não, é que teoricamente, com a alta da nafta, a margem total mesmo do
commodity, diminuiria, mas pelo margin share teria uma perda também na
primeira geração, quer dizer, até um pouco maior; a gente nota que, na verdade,
a perda está sendo basicamente na segunda geração, e esse é um negócio que
está um pouco surpreendente, na minha opinião.
Fabio Schvartsman:
Olha, tem explicações diferentes, você tem razão, vai ter explicações diferentes
para cada situação. Então, por exemplo, a setor de termoplásticos, eu acho que a
explicação principal da compressão de margem é a maior competição no mercado
local, eu diria que a entrada de maior produção vinda da entrada em operação da
Riopolímeros. Isso mudou substancialmente a oferta quase da noite para o dia, e
conseqüentemente produziu um reequilíbrio nos preços, pressionando,
conseqüentemente, margens. Além da situação internacional, que também tem
reflexos no caso dos termoplásticos.
No caso do glicol é exclusivamente a questão internacional. No limite você tem
razão, onde você tem os fabricantes de eteno produzindo resultados melhores do
que aqueles que fazem derivados de eteno; Ou seja, os derivados que forem,
termoplásticos ou glicóis ou especialidades químicas ou qualquer coisa, porque o
eteno sim, esse vem, por causa da relação de oferta e demanda no mundo, vem
sendo razoavelmente reajustado ao longo do tempo, mundialmente.
Marcelo Milman:
Bom, Fábio, obrigado pela explicação.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaríamos de passar a palavra ao palestrante
para as suas considerações finais.
Fabio Schvartsman:
Bem, senhores, foi novamente um prazer tê-los conosco para a discussão dos
resultados da Ultrapar no 1T, acho que é com felicidade depois de um 4T difícil
que nós tivemos que a gente tenha produzido, no 1T, os resultados que a gente
esperava, em evolução, e a evolução vai continuar ao longo dos próximos
trimestres. Portanto, eu espero estar com vocês ao longo das próximas
apresentações de resultado, e muito obrigado pela presença de todos. Bom dia.
Operadora:
O conference call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.

12

