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25 de fevereiro de 2011
Operadora:
Senhoras e senhores, bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos
à teleconferência da Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao 4T e ano de
2010. O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via
webcast, podendo ser acessado no site www.ultra.com.br/ri, onde a apresentação
também está disponível para download. Hoje conosco estão presentes o Sr. André
Covre, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar, junto com
executivos da Companhia.
Informamos que este 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 alguma assistência
durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Lembramos aos participantes do webcast que poderão registrar antecipadamente suas
perguntas no website, a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas.
O replay deste 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 esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria, 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 conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Covre, que dará início à
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. É realmente um grande prazer estar aqui com vocês hoje para discutir o
nosso desempenho no 4T, que foi o 18º trimestre consecutivo de resultados crescentes
da Ultrapar, e discutir também um pouco os resultados do ano de 2010.
Tenho aqui comigo, para ajudar a responder as eventuais questões que vocês possam
ter, o José Manoel, da Ipiranga, Julio Nogueira, da Ultragaz, a Ana Paula Santoro, da
Oxiteno, e o João Marcos, da Ultracargo, todos diretores das respectivas subsidiárias.
Também está aqui comigo a equipe que trabalhou na preparação das demonstrações
financeiras e na divulgação de resultados.
Antes de passar para os resultados, queria chamar a atenção de vocês para as
informações que estão no slide número três, onde nós ressaltamos os critérios adotados
nas informações financeiras contidas nesta apresentação e nas informações que nós
divulgamos na quarta-feira à noite.
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Conforme foi estabelecido pela CVM, a adoção do IFRS passou a ser obrigatória nas
demonstrações financeiras para o ano de 2010. Portanto, os números apresentados aqui
para 2010 e para 2009 já contemplam a adoção do novo padrão contábil.
Passando para o slide quatro, o ano de 2010 foi um ano de forte crescimento da
economia brasileira, como evidenciado pelo primeiro gráfico à esquerda. O PIB brasileiro
cresceu robustos 8% no período acumulado até setembro, e a partir daí reduzindo seu
ritmo de crescimento, particularmente no 4T, mas teve um ritmo de crescimento
declinante ao longo do ano.
A disponibilidade de crédito encerrou o ano em um patamar recorde, de 47% do PIB,
contribuindo para mais um bom ano da indústria automobilística, e consequentemente
para o crescimento das vendas de combustíveis para veículos leves.
A entrada recorde de investimentos estrangeiros no Brasil, por sua vez, contribuiu para a
tendência de apreciação do Real, com o Real médio 12% mais valorizado frente ao USD,
conforme vocês podem observar no gráfico logo abaixo, à esquerda.
Por fim, passando para o último gráfico, o petróleo, que até setembro se manteve em um
patamar relativamente estável, voltou a subir no 4T, decorrente principalmente da maior
demanda pelo produto.
Passando para o slide cinco, 2010 foi um excelente ano para a Ultrapar com iniciativas
estratégicas importantes e resultados apresentando forte crescimento. Na Ipiranga, com
a finalização da integração da Texaco, demos início à segunda fase de expansão da
rede, com foco no CONEN, que é como chamamos as regiões Centro-Oeste, Nordeste e
Norte do Brasil. Como parte dessa estratégia, adquirimos em novembro de 2010 a DNP,
que era a quarta maior distribuidora da região Norte, com 110 postos.
Em paralelo, nós continuamos realizando o nosso plano de investimento em
embandeiramento e abertura de novos postos, tendo mais de 400 postos em
incorporação à rede no final do ano passado, dos quais cerca de 280 já estavam em
operação. No cômputo geral, ao final de 2010, tínhamos quase 5.700 postos, dos quais
aproximadamente 900 no CONEN.
A Ultracargo, por sua vez, finalizou o seu reposicionamento estratégico com a venda dos
negócios de transporte, armazenagem de sólidos e logística interna, em julho do ano
passado, passando a focar sua atuação em armazenagem para graneis líquidos. Como
parte dessa estratégia, a Ultracargo acelerou seus projetos de expansão em seus três
principais terminais: Santos, Aratu e Suape.
A conclusão desses investimentos em andamento vai ampliar a capacidade atual de
armazenagem da Ultracargo em 15%, e essas expansões entram em operação ao longo
dos anos de 2011 e 2012.
A Oxiteno, como parte de um importante ciclo de investimentos que será finalizado este
ano, em 2011, concluiu em 2010 a expansão da unidade de etoxilação em Camaçari, que
adicionou 70.000 toneladas à sua capacidade de produção, e a consolidou como
segundo maior etoxilador do mundo.
Outro aspecto marcante na Oxiteno foi a expressiva evolução de resultados, com
EBITDA crescendo 41% em 2010, em decorrência do trabalho na recuperação das
margens.
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A Ultragaz, por sua vez, investiu na expansão da sua rede de revendedores e na
expansão do UltraSystem, com foco na captura de novos clientes.
Todas essas iniciativas, combinadas às evoluções específicas de cada negócio,
permitiram crescimento de volumes e resultados em todos os nossos negócios, que a
gente passa a discutir em mais detalhes nos próximos slides.
Estamos passando para o slide seis agora, iniciando com a Ipiranga. Tivemos uma
evolução muito positiva de resultados na Ipiranga neste ano de 2010, e ela foi
alavancada por dois elementos da nossa estratégia: a maximização dos benefícios do
crescimento de volumes e o fortalecimento do modelo de negócios da Ipiranga, que se
pauta pela diferenciação por meio de iniciativas de varejo e fidelização.
Com relação aos volumes, a frota de veículos leves tem crescido por volta de 8% ao ano
nos últimos anos, e como consequência, o consumo combinado de gasolina, etanol e
GNV cresce em ritmo similar, e 2010 não foi diferente.
Além disso, como pode ser observado no gráfico à direita, a taxa de penetração de
veículos no Brasil ainda é significativamente inferior às taxas de países com níveis
similares de desenvolvimento, fato que permite a perspectiva de manutenção desse ritmo
acelerado de crescimento da frota nos próximos anos.
Em adição a maximizar os benefícios desse crescimento de volumes nos resultados, nós
temos como foco particular a expansão da nossa rede na região do CONEN, onde o
crescimento tem sido superior à média nacional, e a nossa participação de mercado é de
11%, significativamente menor que a participação de 26% que possuímos no Sul e
Sudeste.
Estamos trabalhando nessa expansão, tanto por meio de embandeiramento de novos
postos, quanto por meio de aquisições de distribuidores regionais. E no final de 2010,
como vocês sabem, nós adquirimos a DNP, que era a quarta maior distribuidora na
região Norte do País.
Com relação à estratégia de diferenciação, nós continuamos ampliando a oferta de
produtos e serviços em nossa rede. Dentre as principais iniciativas de 2010 destacam-se
a abertura de novas padarias nas lojas am/pm, que se mostraram uma significativa
alavanca de vendas e se provaram um excelente elemento de atração de tráfego nos
postos. Além disso, realizamos também em 2010 o lançamento de novos produtos com
marca própria, incluindo bebidas energéticas e snacks.
A am/pm encerrou o ano com 1.024 franquias, consolidando sua posição como a maior
rede de lojas de conveniência no Brasil, e a segunda maior rede de varejo em número de
pontos de vendas.
Nas lojas Jet Oil o foco foi em expandir as franquias da Jet Oil Motos, visando se
beneficiar do crescimento expressivo da frota de motocicletas no Brasil. A rede Jet Oil
encerrou o ano com 700 franquias, 20% acima de 2009, impulsionada pela abertura das
novas unidades da Jet Oil Motos.
Para fortalecer o vínculo com os nossos clientes, ampliamos o número de parceiros do
nosso programa de fidelidade Km de Vantagens, que continua um grande sucesso, com
mais de 5,5 milhões de CPFs cadastrados em pouco mais de um ano de existência.
Como outro elemento dessa estratégia, temos também perto de 6 milhões de cartões de
crédito Ipiranga emitidos em parceria com o Itaú-Unibanco.
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Essas iniciativas combinadas permitem, além do maior tráfego em nossos postos, maior
comodidade e conveniência para os nossos clientes, e rentabilidade para a Ipiranga e
seus revendedores. Em outras palavras, resultam em benefícios para a cadeia como um
todo, para os clientes, para os revendedores e para nós próprios. Isso contribuiu e
continuará a contribuir para o crescimento da Ipiranga.
Passando ao desempenho da Ipiranga no trimestre e no ano, no slide número sete, com
relação aos volumes, no 4T10 mais uma vez observamos uma evolução positiva, um
crescimento de 6% em relação ao 4T09, fruto da expansão da frota de veículos leves,
como eu mencionei há pouco, e de maiores vendas de diesel, decorrentes da maior
atividade econômica.
No ano, o volume da Ipiranga totalizou mais de 20 milhões de m³, 17% acima de 2009.
Vale ressaltar que em 2009 passamos a consolidar os volumes da Texaco somente a
partir do 2T. Ou seja, em 2009 tivemos nove meses de Texaco, contra 12 meses de
Texaco, o que contribuiu para o crescimento de 17%.
No 4T, o EBITDA totalizou R$323 milhões, 11% acima do 4T09. No ano, o EBITDA
excluindo as despesas não-recorrentes relacionadas à integração da Texaco, totalizou
R$1,113 bilhão, 24% acima de 2009. Esse crescimento significativo de EBITDA é fruto
principalmente do maior volume vendido e da implantação do plano de sinergias da
Texaco.
Em adição, no 4T10, particularmente, tivemos outro elemento importante para a evolução
de resultados, que foi o forte aumento no volume de gasolina em detrimento do consumo
de etanol, segmento onde ainda ocorre certo grau de informalidade e que, portanto,
possui margens menores em comparação à gasolina.
Com esses resultados, a margem EBITDA unitária da Ipiranga no 4T10, excluindo
novamente as despesas não-recorrentes de Texaco, foi de R$61 por m³, R$3 por m³
acima do 4T09. Para o ano, a margem EBITDA foi R$55 por m³, também aqui R$3 acima
da margem do ano de 2009.
Para os próximos trimestres, as perspectivas seguem claramente positivas, com o
crescimento continuado da frota, em função da maior renda, da disponibilidade de crédito
e da maior atividade econômica. Além disso, a Ipiranga seguirá priorizando o seu plano
de expansão com foco no CONEN e fortalecendo o seu modelo de negócios pautado
pela diferenciação. Para o 1T11, nossa expectativa é de volumes com crescimento
similar ao crescimento que houve entre quartos trimestres, porém com uma mudança na
composição de vendas.
Com o início da maturação dos maiores investimentos realizados no ano passado, que se
refletem em uma rede de distribuição mais fortalecida e capilar, nós temos a expectativa
de um crescimento mais forte no ciclo Otto. Por outro lado, os volumes de diesel devem
crescer um pouco menos, em linha com o que está acontecendo na economia.
Para o EBITDA, a expectativa é de um forte crescimento, de mais de 20% sobre o
EBITDA reportado no 1T10, com a margem EBITDA ex-não-recorrentes um pouco maior
do que tivemos no 1T10.
Passando para o nosso outro negócio de distribuição, em 2010 os volumes da Ultragaz
apresentaram uma evolução positiva, com o segmento granel tendo crescido 4% em
decorrência do maior nível da atividade econômica e da retomada da atividade industrial.
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Excluindo o efeito extraordinário de R$12 milhões com estudos e projetos de expansão, a
Ultragaz apresentou EBITDA de R$69 milhões no 4T10, 12% superior ao 4T09. Em 2010,
o EBITDA totalizou R$307 milhões, 9% acima de 2009, em função da recuperação das
margens, para a qual contribuíram os benefícios dos programas de eficiência operacional
implementados e o melhor desempenho do segmento granel.
Nossa estratégia na Ultragaz inclui investimentos na expansão do granel, segmento no
qual ela possui posição de liderança destacada e cujos volumes têm forte relação com o
desempenho da economia. Em 2010, essa estratégia contribuiu para o crescimento de
resultados no ano, e em 2011 continuaremos nesta direção. Além disso, a Ultragaz
manterá a sua estratégia de crescimento em nichos de mercado e captura de novos
clientes.
Para o trimestre em curso a expectativa é de uma evolução de volumes em relação ao
ano anterior similar ao passado recente. Porém, o volume vendido deve ser menor que o
do 4T10, pela sazonalidade típica do mercado. Apesar desse volume sazonalmente
menor no 1T nossa expectativa neste momento é de um EBITDA no mesmo patamar do
que tivemos agora, no 4T10, excluída a despesa extraordinária.
Oxiteno, no slide número nove. No 4T10, os volumes da Oxiteno apresentaram uma
redução de 6% em relação ao 4T09. Isso ocorreu em função da menor disponibilidade
pontual de matéria-prima, decorrente da parada da planta de Camaçari da Braskem, e
também de exportações spot realizadas no 4T09.
No ano como um todo, a Oxiteno seguiu apresentando evolução positiva nos volumes,
com crescimento de 8%, impulsionado pela venda de especialidades químicas no Brasil,
esta que cresceu 11% em relação a 2009. Além disso, colaborou o maior nível de
atividade econômica, e tudo isso foi possível porque nós fizemos as expansões na
capacidade de produção. Lembro a vocês que historicamente o mercado de
especialidades químicas no Brasil cresce a um múltiplo de mais de 2x o PIB.
Com relação à evolução de resultados, o EBITDA da Oxiteno no 4T10 totalizou R$54
milhões, 44% acima de 2009, apesar do menor volume vendido, em função da
recuperação das margens durante o ano de 2010.
No ano, o EBITDA da Oxiteno totalizou R$241 milhões, crescimento de 41% em relação
a 2009, um forte crescimento decorrente do maior volume vendido e da recuperação das
margens ao longo do ano. Eles foram parcialmente compensados por um Real 12% mais
valorizado na comparação de Real médio de 2010 com o Real médio de 2009. O EBITDA
unitário da Oxiteno em 2010 atingiu US$200 por tonelada, quase 50% acima do que nós
tivemos em 2009.
Neste ano de 2011, a Oxiteno conclui um importante ciclo de investimentos, com
expansões de sua capacidade de produção de especialidades e de óxido de eteno.
Esses investimentos foram, e os que estão ainda em andamento estão, voltados para
atender a demanda em segmentos que têm fortes perspectivas de crescimento, como
cosméticos, detergentes, agroquímicos, tintas e petróleo. Esses segmentos têm crescido
a taxas substancialmente superiores ao PIB. O foco nesses segmentos e as expansões
nos permitem visibilidade para a continuidade no crescimento do volume vendido e
melhor composição de vendas.
Com relação às perspectivas para este 1T, como vocês já devem saber, o apagão
ocorrido no início de fevereiro no Nordeste resultou em paradas no polo petroquímico de
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Camaçari e, por consequência, reduziu novamente a disponibilidade de matéria-prima, o
que não nos permite projetar crescimento de volumes neste trimestre. Esperamos, assim,
uma estabilidade de volumes em relação ao 1T10.
Apesar disso, com relação aos resultados, o processo de recuperação de margens
ocorrido ao longo de 2010 permite visibilidade para um crescimento bastante forte de
EBITDA em níveis semelhantes ao verificado entre quartos trimestres, levando a uma
margem EBITDA em USD por tonelada no 1T11 similar à que nós tivemos para o ano de
2010.
Passando agora para o slide dez, para discutir o desempenho da Ultracargo, nosso
negócio de armazenagem de granéis líquidos. No 4T10, a armazenagem média medida
em m³ foi 24% superior à do 4T09, em função principalmente de três fatores: a
consolidação do terminal que nós adquirimos em Suape, em dezembro de 2009; o maior
volume de operações do terminal de Santos; e o maior volume de operações no terminal
de Aratu. Aliás, o crescimento só não foi ainda maior, pois nós tivemos uma menor
movimentação de etanol em Santos, em decorrência da pouca disponibilidade do produto
para exportação.
O EBITDA da Ultracargo no 4T10 foi de R$25 milhões, 13% acima do mesmo período de
2009, em função da maior armazenagem média nos terminais. Com isso, a Ultracargo
atingiu um novo patamar de margem EBITDA, que no 4T10 foi de 42%, em comparação
a 28% no 4T09. No ano, o EBITDA da Ultracargo foi de R$111 milhões, 7% acima de
2009.
Olhando à frente, nós estamos trabalhando como vocês sabem, na expansão dos nossos
terminais em Suape, Aratu e Santos para atender a demanda crescente. Nos últimos
cinco anos, o mercado de armazenagem para granéis líquidos no Brasil cresceu em
média 8% ao ano, crescimento superior ao desempenho da economia no período,
demonstrando o potencial do setor no qual a Ultracargo é líder destacada em
participação de mercado e qualidade dos serviços que presta.
As três expansões em andamento permitirão aumento de 15% na capacidade atual de
armazenagem da Ultracargo e têm previsão de finalização para o ano que vem.
Com relação aos resultados deste 1T11, o apagão que afetou o polo de Camaçari afetou
também a movimentação de produtos no terminal de Aratu, que serve o polo de
Camaçari. Por consequência, nossa expectativa neste momento é de volumes e EBITDA
estáveis em relação ao 1T10, por conta desse evento pontual em Aratu e Camaçari.
Por fim, no slide 11, o bom desempenho dos nossos negócios levou a Ultrapar a atingir
patamares recordes de EBITDA e lucro líquido em 2010, com crescimento de 24% e 74%
respectivamente, em relação a 2009, mantendo a nossa sólida posição financeira e, ao
mesmo tempo, proporcionando um retorno sobre o patrimônio líquido de 15%.
Essa forte criação de valor através do crescimento de resultados associado a
significativos retornos sobre o capital, influenciou o preço das ações da Companhia. A
ação da Ultrapar teve uma valorização de 31% no ano, uma das cinco maiores
valorizações do Ibovespa em 2010, enquanto o Ibovespa como um todo teve uma
valorização de 1% no ano de 2010.
Em adição a esse retorno significativo das ações, nós aumentamos em 54% os
dividendos em relação a 2009, uma distribuição de R$429 milhões sobre o lucro de 2010,
com um payout de 56% e um dividend yield de 4%.
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Com esses resultados, fechamos a década com um crescimento médio de 19% ao ano
no EBITDA, e um crescimento médio de 20% ao ano no lucro líquido, ao longo de dez
anos. É um crescimento, em nosso julgamento, significativo e, mais importante,
consistente por um período longo de tempo; período no qual tivemos várias combinações
de desempenho da economia brasileira, do câmbio, preço de petróleo, cenário
internacional, etc.
Isso demonstra, mais uma vez, o quão poderosa é a combinação de resiliência e
crescimento, características fundamentais do posicionamento dos nossos negócios.
Igualmente forte, as ações da Ultrapar encerraram a década com uma valorização média
de 21% ao ano no período. Se considerarmos o reinvestimento dos dividendos
distribuídos durante este período, o retorno médio anual para o acionista na década foi de
29% ao ano. Nesse mesmo período, o Ibovespa apresentou retorno médio de 16%.
Nós entramos na nova década trabalhando para produzir o mesmo tipo de crescimento e
retornos. A posição de liderança que temos em nossos negócios, combinada com as
características de resiliência e crescimento que mencionei, e o nosso foco em criação de
valor, nos permite uma posição privilegiada ao olharmos para o futuro, e para aproveitar
as boas oportunidades de investimento nos nossos negócios. O que, aliás, já estamos
fazendo, como demonstrado pelos maiores investimentos previstos para o ano de 2011.
Finalizo aqui o que havíamos preparado para a exposição de hoje. Agradeço a atenção
de vocês, e me coloco à disposição para responder perguntas que vocês eventualmente
tenham. Muito obrigado.
Marcos Guerra, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, uma sobre Oxiteno. Você deu um guidance
de margem EBTIDA já no 1T mais ou menos em linha com o que foi 2010, em torno de
US$200 por tonelada. O cenário no 1T é um pouco mais desafiador, com o petróleo para
cima, o câmbio até um pouco mais apreciado do que foi a média de 2010, e a média, até,
do 4T. Isso é possível porque vocês estão conseguindo repassar isso mais rápido do que
foi no último rali do preço do petróleo, em 2009? Qual é o motivo para termos margem
flat, apesar do custo mais alto? Essa é a primeira pergunta.
A segunda é sobre a Ipiranga, sobre M&A. Eu queria saber se tem alguma novidade,
alguma coisa na mesa agora, que podemos esperar para 2011, para o 1S11. Uma
aquisição do tipo DNP, alguma aquisição, mesmo que pequena.
André Covre:
Começando pelo final, Marcos, na Ipiranga, nós estamos trabalhando no que eu
chamarei de um portfólio de potenciais aquisições regionais, e há expectativa de que
venhamos a executar algumas aquisições regionais ao longo dos próximos anos como
parte da estratégia de expansão no CONEN.
A velocidade exata e quanto vamos fazer neste ano é, neste momento, ainda difícil de
precisar, porque estamos trabalhando na prospecção e negociação. Não temos neste
momento nada para anunciar, de imediato, mas teremos ao longo do período.
Com relação à Oxiteno, o trabalho de alinhamento de margens ao patamar de fluxo é um
trabalho constante ligado ao lançamento de novos produtos. E ele é frequentemente mais
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fácil ou mais difícil, dependendo do ritmo de crescimento de demanda, e estamos vivendo
um momento de demanda forte, principalmente para aqueles segmentos que eu
mencionei.
Marcos Guerra:
Está ótimo. Obrigado.
Gustavo Rocha, BTG Pactual:
Bom dia. Eu tinha três perguntas, duas delas têm a ver com o guidance. Só para
entender um pouco, primeiro uma confirmação, na verdade: você mencionou que na
Oxiteno poderíamos ter um crescimento de EBITDA ano contra ano parecido com 4T
contra 4T. Eu só queria confirmar se é mais ou menos isso mesmo em cima dos números
reportados. Vocês estão olhando para algum outro tipo de contabilidade para o 4T09, ou
podemos trabalhar com o número que foi realmente divulgado? Essa seria a primeira
pergunta.
A segunda pergunta que eu tinha, você mencionou que de agora em diante teremos uma
situação pontual de desaceleração na Ultracargo. Mas eu queria ouvir de vocês um
pouco de como vocês acham que deveríamos pensar em EBITDA por tonelada agora, da
Ultracargo, daqui para frente. É um negócio que é relativamente constante, você vai
ganhar realmente no volume, ou é alguma coisa que vocês acham que ainda conseguem
ganhar, seja por precificação, seja por escala, seja por algo assim?
E minha terceira pergunta, só batendo no ponto do Marcos, mas talvez fazendo um
negócio um pouco mais amplo, fora o crescimento da Ipiranga, tem alguma outra coisa
que está no radar para mais curto prazo? Como devemos pensar na posição de caixa de
vocês, que ainda está bastante grande, em uma possibilidade de aumento ainda maior na
história dos dividendos, daqui para frente? Obrigado.
André Covre:
Obrigado pelas perguntas Gatass, como sempre, boas perguntas. Quanto à Oxiteno, o
guidance é esse mesmo. Nossa expectativa é de uma evolução de EBITDA entre 1T e 1T
similar à que houve entre 4T e 4T. Mas o único grupo de números que eu consigo colocar
na minha cabeça é o de IFRS, eu não consigo colocar os dois ao mesmo tempo. Então,
os números que acabamos de divulgar são as bases para o guidance que estou lhe
passando.
Com relação à Ultracargo, sua pergunta sobre margem EBITDA, grandes empresas de
armazenagem de líquidos no mundo têm margem EBITDA ao redor de 50%. É o caso,
por exemplo, da Vopak, que é a maior operadora de terminais de líquidos do mundo.
Obviamente, a Ultracargo é de outra dimensão, mas tem uma participação concentrada
no Brasil, uma liderança de mercado. Então, eu não vejo razão para que este patamar de
margem não seja o objetivo que nós procuramos alcançar ao longo do tempo.
Por fim, com relação à nossa posição financeira, nós temos constantemente um volume
de investimentos sendo feito, e os investimentos para este ano são maiores que no ano
passado. E temos também constantemente um número de aquisições sendo analisadas.
Neste momento, estamos trabalhando em aquisição para a Ipiranga, na expansão do
CONEN; estamos trabalhando em aquisições potenciais para a Oxiteno na continuidade
de sua expansão internacional, com foco na região do NAFTA; e estamos trabalhando
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em aquisição para a Ultracargo à la União Terminais ou Puma. Em outras palavras, uma
aquisição grande ou uma aquisição de pequeno ou médio porte.
Junta-se a isso o fato de que temos um risco de crédito bastante baixo, o que nos permite
oportunidades de captação muito vantajosas. Basicamente, nosso custo médio de dívida
é CDI, e com isso podemos ter uma flexibilidade financeira muito grande, com um custo
de carregamento baixo ou nulo.
Gustavo Rocha:
Está ótimo. Obrigado.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Bom dia a todos. Minha pergunta é mais em relação às expectativas que podemos ter
ainda de incorporação de alguma sinergia proveniente da Texaco. Tivemos uma
aceleração da incorporação das sinergias da Texaco, e vimos isso refletido
principalmente no EBTIDA por m³ reportado pela Ipiranga durante o ano de 2010. O que
ainda teria para ser apresentado em relação a essas incorporações de sinergias, e que
montante podemos esperar em relação a isso?
André Covre:
Lucas, a maioria das sinergias foi realizada, e os resultados demonstram isso. O EBITDA
por m³ da Ipiranga é hoje maior do que era antes da aquisição da Texaco. Então, não só
tivemos sucesso em trazer a rentabilidade da Texaco para o patamar que a Ipiranga
tinha, mas o resultado combinado hoje é maior que aquele que a Ipiranga anteriormente
tinha.
Falta ainda um pequeno passo, que é implementar a identidade visual da Ipiranga nos
postos do CONEN. Como vocês sabem, isso só pode ocorrer, os postos só podem ser
convertidos a partir de março de 2012. Portanto temos pouco mais de um ano até
podermos converter os postos da marca Texaco para a marca Ipiranga na região do
CONEN, e obviamente isso trará benefícios de posicionamento dos postos, de ganhos de
marketing e assim por diante.
Então, falta este passo. Mas a maior parte já foi feita e nós julgamos que foi feita com
mais do que nós tínhamos planejado, portanto com sucesso.
Lucas Brendler:
OK. Obrigado.
Paula Kovarsky, Itaú:
Bom dia a todos. Eu queria, na verdade, fazer duas perguntas. A primeira é sobre o nível
de EBITDA por m³ de Ipiranga, que foi um pouco mais alto do que tínhamos como
expectativa, talvez explicado pela alta de preços de etanol, que favorece mais ainda as
vendas de gasolina. Mas eu queria ouvir de você o que você está esperando como
evolução disso ao longo do ano de 2011, se este é um nível de margem que dá para
pensar para o ano todo, ou é um pouco alto como média. Esta seria a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, sobre o mercado de granel da Ultragaz. No último evento, vocês
falaram bastante sobre investimento para ganhar market share. Eu queria entender se
9

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T10
Ultrapar (UGPA4 BZ)
25 de fevereiro de 2011
essa expansão é simplesmente orgânica ou se vocês têm planos de talvez ir para algo
mais agressivo, com aquisição.
André Covre:
Paula, obrigado pelas perguntas. Na Ultragaz, a expectativa de um crescimento
volumétrico maior no granel é baseada em crescimento orgânico. É um investimento em
captura de clientes, muitos dos quais, na verdade, nós já capturamos no final do ano
passado, e produzirão benefícios de volume durante este ano.
De qualquer forma, o ritmo de investimentos para este ano de 2011 é mais acelerado na
Ultragaz, exatamente focado neste elemento de captura de maiores clientes.
Essa captura de novos clientes também está ligada ao grupo de programas de excelência
operacional que vêm sendo desenvolvidos na Ultragaz. Eles geraram grandes benefícios,
principalmente no envasado, até agora, com o chamado programa Ultraleve; mas um
programa similar, primo-irmão, que se chama Ultraflex, também foi feito no segmento
granel e gerou um posicionamento de mercado e um tipo de prestação de serviços que
nos posicionou bem para capturar mais clientes.
Com relação à Ipiranga, de fato, a maior venda de gasolina em detrimento ao álcool no
4T contribuiu para a melhoria de margens, e provavelmente foi o aspecto que diferenciou
da projeção que você tinha.
Como você bem sabe e mencionou, isso depende da relação de preço de etanol e de
gasolina. O que nós vimos no ano passado, principalmente no final do ano, foi que faltou
muito etanol. Neste momento eu mencionei que a Ultracargo não está armazenando
etanol para exportação para os seus clientes porque está faltando etanol. Então, nós
temos uma situação similar ao que nós temos vivido; não é igual. Acho que o álcool
provavelmente volta a crescer no 1T, mas distante dos ritmos de crescimento muito
acelerado que nós vimos em 2008 e 2009.
Paula Kovarsky:
E essa perspectiva de ter um crescimento mais agressivo no ciclo Otto do que no diesel,
isso deveria mudar, talvez, um pouco o patamar de margem também? É alguma coisa
que vocês estão esperando?
André Covre:
É possível, dependendo exatamente de como estiver a composição entre gasolina e
etanol. Mas à parte disso, os novos postos que nós estamos incorporando à rede são, na
média, postos maiores do que os postos que nós já temos. Então, tem por aí um ganho
de produtividade.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Voltando um pouco à questão da Ultragaz, e olhando um pouco o ambiente de
concorrência de vocês, saindo também da concorrência apenas do gás envasado, eu
queria ter uma ideia de vocês desse cenário de concorrência, considerando também as
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empresas como a Comgás, a Brasiliano, que têm esse gás canalizado e, de certa forma,
têm sido beneficiadas pela legislação, que já não permite mais os botijões dentro de
apartamentos, de verticais. Como vocês estão enxergando este tipo de concorrência com
relação a gás canalizado e gás natural?
André Covre:
Lucas, vou lhe pedir uma gentileza. Eu não consegui ouvir algumas partes. Você poderia
refazer a pergunta?
Lucas Brendler:
Claro. A minha intenção é ter uma ideia de vocês do cenário de concorrência hoje do gás
envasado em relação ao gás canalizado. Quando olhamos o gás envasado, vocês têm
uma concorrência que já é dada por grandes players, e eu queria ter uma ideia desse
outro segmento, que afinal de contas acaba interagindo com o gás envasado, que é o
gás canalizado. Qual é o cenário que vocês compõem para esta questão?
André Covre:
Lucas, obrigado por repetir. O gás canalizado, que é o gás metano, e o GLP, que é o
propano e o butano, cada um tem aplicações em que eles são mais adequados. O gás
canalizado, até pelo investimento necessário para se construir a rede, tende a ser uma
energia melhor para grandes volumes. Então, não é à toa que termoelétricas e grandes
indústrias frequentemente são consumidoras de gás canalizado, e só são consumidoras
de GLP em situações que guardam alguma particularidade. Por exemplo, a distância da
rede, este tipo de coisa, ou um consumo que seja intermitente.
Por outro lado, para uso doméstico, em que os volumes são pequenos, porque nós
usamos GLP ou gás de forma geral, basicamente para cozinhar e, às vezes, para
aquecimento de água. Com essas duas aplicações, o volume é bastante pequeno por
residentes. Portanto, a equação da economicidade pesa a favor do GLP, inclusive em
prédios, porque a forma como o GLP é servido em prédios é mais frequente que seja
através do UltraSystem.
Em outras palavras, em vez de ser botijão, que pode ser usado, sim, em apartamentos,
dependendo do município, mas não existe uma regra geral, o mais comum é se ter uma
instalação do UltraSystem no prédio, e essa instalação é conectada a cada um dos
apartamentos. Inclusive, uma inovação que nós fizemos alguns anos atrás, de muito
sucesso, permite que cada apartamento tenha uma medição individualizada do seu
consumo, o que permite, portanto, cada um pagar só pelo que está usando, ao invés de
vir na conta do condomínio.
Então, juntando essas coisas, acho que o gás natural e o GLP, você deve ter notado que
cada um deles tem seu espaço, tem seu aplicativo mais adequado. Portanto, eles têm
pontos de contato em alguns lugares, mas são, de verdade, praticamente mercados
separados. Esta é a forma como nós olhamos a questão.
Lucas Brendler:
OK. Obrigado.
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André Covre:
Tenho aqui uma pergunta que veio pela Internet, do Márcio Brito. E ela é: “O CAPEX para
2011 mostra um aumento razoável comparado com 2010. Imagino que a Ipiranga e a
Ultracargo estejam em níveis maiores por conta dos programas de expansão. O que você
imagina ser o CAPEX de manutenção de cada uma das quatro companhias?”.
Márcio, ordem de grandeza, eu diria na Ipiranga, R$250 milhões, na Ultragaz R$100
milhões, na Oxiteno por volta de US$40 milhões, e na Ultracargo R$25 milhões, o que no
cômputo geral dá um pouco menos de R$450 milhões para a Ultrapar consolidada.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André para as suas
considerações finais. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Obrigado a todos, obrigado pela atenção. Espero vocês no nosso próximo conference
call, daqui a alguns meses. Obrigado. Boa tarde.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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