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Resultados do 2T13
Ultrapar (UGPA3 BZ)
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Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência e reunião da
Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao 2T13. 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 está presente o Sr. André Covre, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Ultrapar, junto com executivos da Companhia.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Após a
apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções
adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no
website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O
replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria da Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,
incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de
circunstâncias que podem ou não ocorrer.
Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da
indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da Ultrapar e
podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Covre, que dará início a
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Muito obrigado. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma
vez, hoje para discutir o desempenho da Ultrapar no 2T, que foi mais um trimestre de
evolução positiva de resultados.
Como usual, tenho aqui comigo, para ajudar a responder as suas perguntas, o José
Manuel, da Ipiranga, Julio Nogueira, da Ultragaz, Ana Paula Santoro, da Oxiteno, e João
Marcos Cazula, da Ultracargo, todos os diretores dos nossos respectivos negócios.
Também está aqui comigo a equipe de Relações com Investidores.
Queria chamar a atenção de vocês, antes de começar, para o slide dois, onde
destacamos os critérios adotados na preparação das informações desta apresentação e
das informações que foram divulgadas.
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Começo a nossa discussão dos resultados pelo slide três, destacando os dados
consolidados da Ultrapar. Apresentamos nesse trimestre crescimento de volume e
resultados em todos os negócios, mesmo em face do ambiente econômico mais volátil.
Com isso, chegamos à marca de sete anos, ou 28 trimestres consecutivos de
crescimento de EBITDA, marca esta alcançada através de planejamento e execução
consistentes da nossa estratégia.
O EBITDA e o lucro líquido consolidado cresceram cerca de 20% no trimestre, reforçando
a linha de tendência de evolução de resultados da Companhia desde a abertura de
capital, há 14 anos.
O crescimento continuado de resultados e consequente geração de caixa têm permitido à
Companhia pagar dividendos crescentes. Junto com a divulgação de resultados do
trimestre, anunciamos o pagamento de R$354 milhões em dividendos referentes ao
1S13. Este valor é cerca de 30% maior que o dividendo do mesmo período do ano
passado.
Ao mesmo tempo, a alavancagem financeira da Companhia tem se mantido estável, ao
redor de 1,5x dívida líquida/EBITDA, 1,4x neste trimestre. Isso demonstra a habilidade da
Companhia de investir no seu crescimento rentável e, ao mesmo tempo, pagar
dividendos crescentes, sem afetar nossa sólida posição financeira.
A capacidade de geração de caixa e a solidez financeira foram, inclusive, destacadas
pela Moody’s na elevação da nossa classificação de crédito, que foi de Baa3 para Baa2
neste trimestre.
Gostaria também de destacar aqui a entrada da nossa ação na carteira teórica do IBrX50, fruto do aumento da liquidez da nossa ação e do índice de negociabilidade dos
últimos 12 meses.
Nós listamos, também neste slide, importantes reconhecimentos que recebemos neste
período, pelos quais nos sentimos muito honrados e agradecemos aos que nos
prestigiaram com sua confiança.
Passando agora para o slide quatro, para comentar com mais detalhes o desempenho
dos nossos negócios, começando pela Ipiranga. Neste trimestre, a Ipiranga seguiu
colhendo os benefícios da evolução positiva do mercado e sua estratégia de expansão de
rede e diferenciação.
Conforme demonstrado no gráfico superior esquerdo, continuamos a expandir a rede de
postos da Ipiranga. Temos feito isso através de investimentos significativos em novos
postos e embandeiramento de postos de bandeira branca, com foco na região de maior
crescimento, o Conen.
Estes investimentos têm permitido à Companhia atingir crescimentos acima do mercado
e obter uma melhor composição de volumes, com crescente participação das vendas
através de postos, como demonstrado no gráfico central da parte superior do slide.
Também conhecido como segmento revenda, é através das vendas no canal de postos
que encontramos o maior potencial para nossa estratégia de diferenciação através da
inovação constante em serviços e em conveniência, procurando assim aumentar tráfego
e fidelização dos clientes.

2

Transcrição de Teleconferência
Resultados do 2T13
Ultrapar (UGPA3 BZ)
02 de agosto de 2013

O gráfico superior esquerdo demonstra um dos aspectos do fortalecimento dessa
estratégia, com abertura de cerca de 400 lojas am/pm e JetOil nos últimos 12 meses.
Além disso, destaco que atingimos, no 2T, o número de 181 padarias dentro das lojas
am/pm, e fizemos o lançamento do ConectCar em São Paulo, o qual está disponível na
rede de postos Ipiranga.
Nossa estratégia de expansão de rede e de fortalecimento dos atributos de diferenciação
está sendo implementada em um mercado que segue crescendo, em decorrência do
aumento da frota de veículos leves.
Adicionalmente, este mercado tem passado por um processo de formalização, trazendo
benefícios aos consumidores, aos revendedores e à própria Companhia, além de maior
arrecadação ao Governo.
Uma demonstração dessa tendência de formalização é o aumento da participação no
volume vendido de etanol pelas empresas associadas ao Sindicom em relação ao
mercado total. Esta participação passou de 57% há um ano para 64% no 2T13.
Com este plano de fundo, nosso volume cresceu 7% nesse 2T em relação ao 2T12. O
volume do ciclo Otto apresenta um crescimento de 10%, influenciado pelo crescimento da
frota e pelos investimentos realizados para expansão da rede.
O volume de diesel apresentou crescimento de 6%, fruto principalmente do aumento de
8% no volume vendido através do segmento de postos, em decorrência de nossos
investimentos significativos. Em adição, o volume foi também influenciado pelo efeito
pontual de dois dias úteis a mais no 2T13 na comparação com o 2T12.
Com relação ao EBITDA, este maior volume, nossa estratégia de diferenciação e a maior
formalização contribuíram para um crescimento de 28% em relação ao 2T12. O EBITDA
totalizou R$480 milhões, equivalente a uma margem EBITDA unitária de R$78/m³.
Para o trimestre em curso, nossa expectativa é de continuidade, e com isso apresentar
evolução de volume similar à que tivemos entre 2Ts, e uma margem EBITDA no mesmo
patamar do 1S, resultando em uma evolução relevante em relação ao 3T12.
Passando agora para Ultragaz, no slide cinco, no 2T o volume de vendas cresceu 1% em
relação ao ano passado. O crescimento foi concentrado no segmento granel, que cresceu
7%, fruto da captura e maturação dos investimentos realizados em novos clientes, além
do maior número de dias úteis, que já mencionei.
O 2T demonstrou uma evolução significativa no processo de recuperação de resultados
da Companhia, com o EBITDA aumentando 17% após ter retornado ao crescimento no
1T13.
Como temos indicado há alguns trimestres, a Ultragaz vem desenvolvendo diversas
iniciativas comerciais e de contenção de gastos, algumas delas listadas nesse slide
número cinco. Essas iniciativas têm contribuído para uma evolução de despesas inferior
à inflação e aos aumentos de custo de frete, contribuindo, assim, para a recuperação de
resultados. Por exemplo, o crescimento de despesas no 2T foi de somente 4% em
relação ao 2T12.
Para esse 3T, nós visualizamos uma evolução de volume e de EBITDA no mesmo
patamar da evolução que tivemos entre 2Ts, com as ações e tendências que permitiram
a evolução do 2T continuando a produzir benefícios.
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Passando agora para Oxiteno, no slide seis, o volume de vendas no 2T cresceu 12% em
relação ao ano passado, viabilizado pelos investimentos realizados na expansão da
capacidade de produção e aquisições.
No mercado interno, o volume vendido cresceu 7%, com maiores vendas em
praticamente todos os segmentos, e destaque para os segmentos de cosméticos,
detergentes, tintas e vernizes. No mercado externo, o volume vendido aumentou 23%,
principalmente pela aquisição da planta de especialidades químicas no Uruguai.
O EBITDA da Oxiteno no 2T13 cresceu 8% em relação ao ano passado, em função do
maior volume vendido e do Real 5% mais depreciado. Estes efeitos foram parcialmente
compensados por maiores despesas unitárias com logística e por gastos relacionados ao
início das operações da Companhia nos Estados Unidos e no Uruguai. Como
consequência, apresentamos uma margem EBITDA de US$250/tonelada no trimestre.
No trimestre em curso, vamos nos preparar para uma parada programada de
aproximadamente um mês no polo de Camaçari, que ocorrerá no 4T. Isso deve afetar os
volumes do 3T, pois reduziremos temporariamente as vendas de commodities para
aumentar os estoques de especialidades. Como consequência, temos a expectativa de
um crescimento pequeno no volume total no 3T da Oxiteno.
De qualquer forma, este crescimento de volume, a melhor composição de vendas, com
mais especialidades, e o ambiente de câmbio mais favorável no 3T nos permitem a
perspectiva de crescimento significativo de EBITDA, e nossa expectativa é que a margem
EBITDA em USD/tonelada seja ainda maior que a que tivemos no 3T12.
No slide sete, na Ultracargo neste 2T nós tivemos uma armazenagem média 20%
superior à do 2T12. Este crescimento deve-se à aquisição do Temmar, integrado a partir
de agosto do ano passado, à maior movimentação dos terminais de Santos e Suape, e
ao início das operações expandidas no terminal de Aratu.
O EBITDA da Ultracargo atingiu R$42 milhões no 2T, 18% acima do 2T12. Isso equivale
a uma margem EBITDA de 49%. Este crescimento de resultados decorre principalmente
dos efeitos da aquisição do Temmar e da maior armazenagem média dos terminais. Por
outro lado, como destacado no slide, tivemos neste trimestre algumas despesas pontuais
que compensaram parcialmente o crescimento advindo do volume, que, por sua vez, vem
principalmente dos investimentos em aquisição e expansão.
Para o 3T nós temos a expectativa de um crescimento de EBITDA menor que o recente,
em função de uma base de comparação mais forte no 3T12, quando tivemos menores
despesas com pessoal, principalmente remuneração variável.
Chegando ao último slide, para falar do potencial para o futuro, eu gostaria de,
paradoxalmente, voltar no tempo para examinar nossa evolução nesses 28 trimestres
consecutivos de crescimento de EBITDA.
Quando iniciamos esta trajetória, há sete anos, tínhamos um EBITDA anual da ordem de
R$500 milhões. Neste período, investimos R$11 bilhões em aquisições e expansões, que
nos permitiram atingir a marca de R$2,7 bilhões de EBITDA anual em junho, no conceito
de últimos 12 meses.
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Este crescimento de resultados se deu conjugado à melhora no retorno do patrimônio.
Como vocês podem ver no gráfico, nosso retorno sobre o patrimônio líquido passou de
13% em 2006 para 18% atualmente.
Além da própria aquisição da Ipiranga em 2007, esses R$11 bilhões de investimento
permitiram maior abrangência geográfica das redes de distribuição da Ipiranga e da
Ultragaz, com qualificação e diferenciação crescentes. A infraestrutura logística foi
ampliada, tendo hoje abrangência nacional e crescente capilaridade.
Na Oxiteno, passamos de uma empresa que dependia muito da venda de commodities
para uma empresa focada em especialidades químicas, com maior diferenciação.
Na Ultracargo, mais que dobramos nossa capacidade de armazenagem, com terminais
expandidos e ampliada cobertura geográfica. Como vocês podem notar, investimos
bastante, com bons retornos.
Nossa habilidade de prospectar, analisar e executar boas aquisições e bons
investimentos foi, portanto, fundamental para a evolução da Companhia nos últimos
anos, e tem como alicerce a governança corporativa e o alinhamento de interesse nos
respectivos processos de avaliação e decisão. Acreditamos que esses elementos são
pilares da evolução da Companhia para os próximos anos.
Finalizo aqui o que havíamos preparado para a exposição de hoje. Agradeço mais uma
vez a atenção de vocês, e coloco-me à disposição para responder as perguntas que
vocês tenham. Muito obrigado.
Bruno Varella, UBS:
Bom dia a todos. Eu tenho duas dúvidas, a primeira delas na Ultragaz. Eu queria
entender até que ponto, André, vocês esperam que esse programa de redução de custos
e despesas afete positivamente nos próximos trimestres.
E em Ipiranga, foi mencionado aqui que teve um aumento de venda de diesel em
revenda. Eu queria saber como está hoje o peso de revenda dentro do total de diesel e
se isso teve algum impacto significativo na margem no trimestre.
André Covre:
Bruno, obrigado pelas suas perguntas. Na Ultragaz nós temos trabalhado nessas
iniciativas comerciais e de contenção de gastos e despesas há vários trimestres, com
vistas a uma recuperação gradual de resultados. Essas iniciativas estão mostrando seus
frutos.
Nós retornamos ao crescimento no 1T, com 6% de crescimento de EBITDA, e agora
cresceu 17%. A margem do 1S foi R$166 por tonelada e, dado o processo de
implantação no começo do exercício dessas iniciativas, a nossa expectativa é que para
2013 nós tenhamos uma margem EBITDA na Ultragaz ao redor desses R$166 por
tonelada, podendo ser até um pouco maior.
Na Ipiranga, o peso do diesel revenda tem crescido de forma importante devido aos
nossos investimentos na rede. Você viu no gráfico do slide da Ipiranga, que é o slide
quatro, que o segmento revenda como um todo passou de 70,6% para 71,9%. O ciclo
Otto é praticamente todo ele no segmento de revenda, no segmento de postos, portanto,
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à medida que nós estamos investindo em aumentar o número de postos, nós
aumentamos mais rapidamente a venda do ciclo Otto.
No diesel, a participação do segmento revenda é hoje aproximadamente de 50%. Esses
dois números compostos dão os 71,9%, e eles contribuíram conjuntamente - o aumento
do ciclo Otto (que se reflete no crescimento da revenda) e o aumento da revenda dentro
do diesel, se refletiram em nossos resultados, contribuindo com alguns reais por m³ de
aumento de margem EBITDA.
Bruno Varella:
Está ótimo, André. Obrigado. Se você me permitir um follow up rápido em ConectCar, se
o início das operações está de acordo com o planejado de vocês.
André Covre:
Sim, está.
Bruno Varella:
Está ótimo, obrigado.
Luiz Carvalho, HSBC:
Bom dia. Obrigado, André. Parabéns pelos resultados mais uma vez. Eu tenho duas
dúvidas aqui. A primeira em Oxiteno, nós vimos um volume de glicóis bem menor. Isso já
é algum impacto do que você falou da parada programada já para o 4T que vai impactar
volume do 3T?
A segunda pergunta: nós vimos um CAPEX bem mais abaixo. Nós sabemos que tem
uma sazonalidade para o 4T, onde esse tipo de perda é maior, mas eu queria entender
se o plano de CAPEX de vocês para o ano continua valendo ou se vocês acham que
nesse ano nós teremos uma pequena redução frente ao guidance de vocês. Obrigado.
André Covre:
Com relação a glicóis no 2T, não tem diretamente a ver com esse processo de
preparação para a parada. Nós vamos fazer isso no 3T, já estamos fazendo isso no 3T.
Glicol tem uma influência importante de exportação, que é um mercado spot. Então ele é
de fato um produto com alta volatilidade. Não tem nada mais do que variações normais
do mercado de glicol e a nossa participação nele.
Com relação ao CAPEX, agradeço você ter pontuado que o CAPEX tem de fato uma
sazonalidade. É mais comum que o 2T tenha um investimento maior que o 1T, e que o
2S tenha um crescimento maior que o 1S. Olhando para o ano, o nosso CAPEX
aprovado é de R$1,4 bilhão - esse é um limite aprovado pelo Conselho de
Administração.Nós já tivemos anos onde nós obtivemos limites adicionais, já tivemos
anos em que nós investimos menos do que o limite. Para este ano, eu diria que nós
temos nesse momento provavelmente um pequeno viés de baixa, com uma variação
talvez menor em 10%. Por aspectos pontuais na Oxiteno e na Ultracargo. Na Oxiteno,
principalmente relacionada à licença para o início de construção da planta, fase dois da
planta nos Estados Unidos.
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Na Ultracargo está relacionado a um investimento no terminal de Suape, cujo formato de
implantação foi alterado, com o cliente sendo responsável pelo desembolso do
investimento. Em outras palavras, o cliente contratante, que vai usar o volume, está
sendo responsável pelo desembolso. Então sai do nosso CAPEX - continua existindo o
investimento, mas sai do nosso CAPEX.
Luiz Carvalho:
Obrigado.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Eu tenho duas perguntas. A primeira delas, só para continuar na pergunta do Luiz.
Vamos assumir que vocês vão ter realmente um CAPEX um pouco mais baixo para esse
ano. Como é que vocês acham que seria o comportamento? Seria um foco de talvez
aumentar um pouco o pagamento de dividendos? Focar um pouco na redução da
alavancagem ou, já a essa altura do campeonato, já está conseguindo enxergar alguma
coisa com um pouco mais de tranquilidade ou apetite para o lado da aquisição? Essa
seria a primeira pergunta.
A segunda pergunta: talvez seja abuso da minha parte, mas eu queria puxar de novo a
história da Ultragaz. Você mencionou a margem que vocês estavam esperando para uma
média de ano, mas você acha que na saída do ano os esforços que estão sendo feitos já
vão te levar para um patamar muito mais alto ou realmente é algo que você imagina que
você vai estabilizar de uma forma normalizada, mais ou menos nesse patamar?
André Covre:
Primeiro sobre o CAPEX, nós estamos falando de uma variação muito pequena para
termos qualquer consideração a respeito de mudança de patamar de dividendos ou
aquisições. No ano passando, por exemplo, o CAPEX foi R$1,3 bilhão, nesse ano o
orçamento é R$1,4 bilhão. 10% a menos d mais ou menos R$1,3 bilhão também, então,
de fato, não tem uma influência no processo decisório de dividendos ou de aquisições.
Inclusive, até hoje nós temos o benefício de não termos uma restrição de capital, nós
temos uma restrição de achar as boas aquisições, mas também não tem uma influência.
Com relação à Ultragaz, nós temos de fato benefícios que ainda estão se materializando.
A evolução sequencial de crescimento de 6% para crescimento de 17%, de fato,
demostra isso. Esse processo de recuperação já estava em andamento, estava
começando a mostrar frutos no 2S12, então nós já vamos começar a comparar com uma
base um pouco já melhorada.
De qualquer forma, é sim a expectativa de que nós estejamos saindo do ano, no 4T, com
uma margem EBITDA maior do que essa da média que eu mencionei para o ano.
Usualmente isto é comum, quando você está em um processo de recuperação de
resultados como estamos.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Esse seu comentário “ainda estamos com restrição de achar boas opções” –
por enquanto, então, nada de relevante no radar de vocês para dar uma próxima
“pernada”?
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André Covre:
Meu comentário foi mais na linha genérica, no sentido de que, tradicionalmente, o gargalo
é prospectarmos e avaliarmos aquisições que julguemos adequadas para serem
executadas. Temos um track record do qual temos muito orgulho. Então, é isso. Foi mais
no sentido de uma afirmação genérica do que específica.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Obrigado.
Felipe Santos, JP Morgan:
Bom dia a todos. Tenho, na verdade, três perguntas rápidas: primeiro, qual é a
expectativa de expansão da frota que vocês veem para 2014 e 2015? E como você
consegue cruzar isso com a estratégia de vocês de expansão mais forte no CentroOeste, Norte e Nordeste?
A segunda pergunta seria: esse CAPEX menor não influenciaria no CAPEX da Ipiranga
para este ano? Teoricamente, esse CAPEX que vocês indicaram para este ano seria
passado para o ano que vem?
André Covre:
Com relação à frota, primeiro, no 1S13 a venda de automóveis foi aproximadamente 1,7
milhão de unidades. Se anualizarmos isso, chegamos a uma ordem de grandeza de 3,5
milhões de carros adicionados à frota, que é basicamente o volume de carros que foi
vendido no ano passado. Portanto, se retirarmos o sucateamento médio, mesmo
sucateamento do ano passado, vamos chegar ao mesmo tipo de crescimento da frota
este ano.
Segundo, tipicamente, a frota média do ano de 2014 é construída principalmente no ano
de 2013, com a venda de automóveis do ano de 2013. Então, em 2013 esse crescimento
da frota está baixo, o crescimento da frota para 2014 está muito avançado, já que ele
depende fundamentalmente do volume de veículos vendidos neste ano, então nossa
atenção se volta para 2015.
Vamos acompanhar o volume de vendas de carros durante o ano de 2014 para ter um
entendimento do crescimento em 2015. Não temos, neste momento, nenhuma coisa que
indique uma mudança de tendência no crescimento da frota. Tem sido ao redor de 7% e
8%, como falei este ano, estamos nesse ritmo. A frota para o ano que vem já está em
processo avançado de ser construída, então não temos no radar nenhuma mudança
relevante.
Esse crescimento está ocorrendo principalmente fora das regiões urbanas do Sul e
Sudeste. Penetração de automóveis aqui na cidade de São Paulo é da ordem de 70%, a
penetração de automóveis no Sul e no Sudeste é também relativamente alta, mas no
CONEN ela é abaixo de 10%, e na média do Brasil ela é de 17%.
Portanto, ainda com muito espaço para crescer, e crescer principalmente no CONEN e
não é à toa que nosso foco de abertura de postos e de embandeiramento é no CONEN.
Essa tendência está perfeitamente alinhada com a nossa estratégia ou vice-versa, nossa
estratégia está perfeitamente alinhada com essa tendência.
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Com relação ao CAPEX da Ipiranga, temos dois tipos de investimentos na Ipiranga. Um é
o investimento extremamente granular, que é o processo de capturar novos postos, abrir
novos postos e renovar contratos de postos vencendo.
Eles têm feito muitas centenas por ano, e não temos expectativa de mudança de patamar
de evolução. Temos aberto entre 400 e 500 postos ao ano, que, após a depuração que
tradicionalmente ocorre na rede, nos dá uma adição líquida de 300 a 450 postos
anualmente.
Outro tipo de investimentos são investimentos em infraestrutura logística, investimentos
esses que decidimos aumentar este ano com a construção de novas bases e expansão
de bases existentes, exatamente para dar suporte ao crescimento de volumes que
estamos vendo e prevendo para os próximos anos.
Esses investimentos têm valores maiores e, portanto, dependendo de processos de
licenciamento e cronograma de obras, eles podem adiantar um pouco ou atrasar um
pouco. Neste momento, não estamos vendo nenhuma grande variação no CAPEX da
Ipiranga, mas se ocorrer alguma coisa é provavelmente nessa área, na área da
infraestrutura logística por efeitos de cronograma de implementação somente.
Felipe Santos:
Muito obrigado.
Pedro Medeiros, Citigroup:
Bom dia, André. Obrigado por ter pegado as perguntas e parabéns pelo resultado. Tenho,
na verdade, três perguntas aqui, duas mais focadas na Oxiteno. Você poderia passar
uma atualização sobre como tem sido a performance da American Chemical desde a
aquisição, se está tudo dentro do programado, se podemos esperar algum crescimento
de produção adicional vindo do ativo ainda este ano?
Minha segunda pergunta, na linha também da Oxiteno, como mencionei, se você pode
falar um pouco sobre como está o andamento das expansões no México e nos Estados
Unidos. Posso fazer a terceira pergunta depois, sobre a Ipiranga.
André Covre:
Pedro, obrigado pela sua pergunta. A American Chemical é uma aquisição importante,
que nos permite servir melhor os clientes na região do Mercosul. Pagamos por ela
aproximadamente R$160 milhões, ou US$80 milhões, nossa expectativa é que em
regime ela esteja gerando algo como US$20 milhões.
No ponto inicial, quando nós já tínhamos a empresa, ela tinha, conforme previsto,
volumes que podiam ser aumentados, eficiência administrativa que poderia ser
melhorada e mais penetração aos clientes.
Nós estamos em processo de fazer isso. A contribuição dela para o EBITDA deste ano é
muito próxima de zero, e os resultados vão começar a aparecer a partir do ano que vem,
com um trabalho que vem sendo desenvolvido este ano, para permitir esse
desenvolvimento no ano que vem.
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Vou te pedir para repetir sua segunda pergunta, Pedro, e se quiser emendar já na
terceira, fique à vontade.
Pedro Medeiros:
Está bom. Obrigado pela resposta. A segunda pergunta era sobre o andamento das
expansões da Oxiteno no México e nos Estados Unidos, se poderia passar um panorama
de como elas estão, se existe possibilidade de iniciar operação das expansões antes do
previsto, ou se tem algum problema de atraso.
E minha terceira pergunta, sobre a Ipiranga, é se você poderia passar alguma estimativa
de como estão progredindo em ganho de market share na região do CONEN, qual é a
meta da Empresa em termos de share e prazo, e se, ao nos aproximarmos dessa meta,
poderíamos talvez esperar, dependendo do prazo, uma redução de investimento do ciclo
de investimentos da Ipiranga.
André Covre:
Pedro, na Oxiteno, a expansão no México está caminhando conforme previsto. Ela é de
aproximadamente 30 mil toneladas e deve estar operacional durante o ano de 2014. A
expansão nos Estados Unidos é de 70 mil toneladas, nossa expectativa neste momento é
que ela esteja operacional em 2015, o que é, como até mencionei no CAPEX, um pouco
depois do que tínhamos imaginado, porque ainda estamos em processo de obter as
licenças necessárias para iniciar as obras.
Com relação à Ipiranga, temos uma coincidência numérica que faz a tendência ficar
muito simples de ganho de market share no CONEN. Retornamos ao CONEN em 2009,
por conta da aquisição da Texaco, e em 2008 a Texaco tinha 8% de market share. Em
2009 tivemos 9% de market share, em 2010 nós compramos a DNP e passamos a 10%
de market share, e desde então nós aceleramos o programa de expansão da rede,
adicionando 1 p.p. ao ano.
Em outras palavras, em 2011 nós tivemos 11%, em 2012, tivemos 12%, em 2013 nós
tivemos 13%. A tendência é mesclar e há um grande espaço para continuar isso porque é
uma região onde a participação dos postos de bandeira branca é maior, é da ordem de
25%. Com esse processo de investimento, estamos, portanto ganhando ordem de
grandeza a 1 p.p.
Bandeiras brancas vão continuar existindo, vai haver outras empresas que também vão
embandeirar postos, mas demonstra que esse processo tem muitos anos pela frente, e,
portanto, pensar em uma redução de CAPEX com relação a essa expansão da rede é
extremamente prematuro nesse momento.
Pedro Medeiros:
Perfeito. Obrigado André.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Bom dia a todos. Na verdade, tenho duas perguntas a fazer. A primeira delas é
relacionada ao gráfico mostrado na página oito, que mostra uma evolução bastante
promissora de EBITDA nos últimos 28 trimestres, considerando base de 12 meses.
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Eu gostaria de saber se, considerando a mesma plataforma de negócios que a Ultrapar
tem hoje, se essa é uma evolução consistente a ser considerada para os próximos anos.
Ou seja, na visão de vocês, considerando a mesma plataforma de negócios, se vocês
conseguiriam atingir esse mesmo crescimento para os próximos trimestres, próximos
anos.
A segunda pergunta, relacionada à Ipiranga, nós percebemos que está surgindo
novamente uma discussão em relação à inserção do combustível diesel novamente em
veículos comerciais e de passeio. Gostaria de saber a opinião de vocês quanto a essa
discussão, e se ela tem algum fundamento econômico e a probabilidade de isso
realmente seguir valendo para os próximos períodos. Obrigado.
André Covre:
Lucas, muito obrigado pelas suas perguntas. Claramente, a primeira pergunta é muito
fundamental. O que eu posso te responder é que naturalmente nós estamos trabalhando
nessa direção.
Eu só gostaria de ressaltar que quando nós falamos, nesse slide, em investimentos, nós
estamos falando tanto de aquisições quanto de investimentos orgânicos; inclusive dentro
dos negócios existentes. Se nós deixarmos os nossos negócios como eles estão hoje,
sem investir, sem procurar oportunidades, eles provavelmente em algum momento param
de crescer.
O nosso desafio, com o qual temos tido sucesso nos últimos anos, é que seja um negócio
eficiente; seja potencialmente um novo negócio, e procurar investimentos atraentes. O
desafio é esse para os próximos anos, e depende da nossa capacidade de prospectar
esses investimentos.
A melhor resposta que eu posso te dar é que nós temos uma linha de tendência e
estamos trabalhando para mantê-la. Precisamente se eles são capazes de manter o
crescimento sem adicionar um novo negócio ou não, de fato vai depender do que nós
conseguirmos prospectar para os próximos anos. Certamente tem coisas que nós vamos
fazer daqui a três ou quatro anos que nós não sabemos hoje.
É um processo evolutivo que não dá para prever de forma completa.
Lucas Brendler:
Só complementando, essa prospecção se daria dentro desses quatro segmentos
principais de negócios da Companhia, ou se contemplaria algum outro nicho de mercado
que a Companhia eventualmente esteja analisando ou prospectando?
André Covre:
Nós estamos organizados de forma a procurar olhar as duas coisas. Cada um dos
nossos executivos dos nossos negócios, temos incentivos econômicos e não
econômicos, para estar sempre buscando propostas atrativas dentro dos negócios.
Nós temos uma área central, que é a área do centro corporativo, que tem como uma de
suas atribuições também procurar oportunidades atraentes para os negócios, mas
também fora dos negócios existentes.
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Esse é um processo que existe há muitos anos, que nos levou a, no passado,
potencialmente entrar em outros negócios. Eles têm naturalmente uma mortalidade alta,
e nos últimos cinco ou seis anos nós entramos, por conta desse processo, na Ipiranga.
Ele pode se dar também através da entrada em outro negócio. O que não seria um fato
novo. É a nossa forma de trabalhar.
Com relação ao diesel em veículos leves, que acho que foi a sua pergunta, eu creio que
essa discussão está em um estágio profundamente preliminar, pelo menos do meu
conhecimento. Eu vou me permitir não emitir a você nenhuma opinião, porque eu
confesso que acho que estamos muito no começo dessa conversa.
Lucas Brendler:
Obrigado.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André
para as últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Muito obrigado. Agradeço a todos. Gostaria muito de contar com a presença de vocês em
novembro, quando nós faremos a nossa Apimec. Quero crer que divulgaremos mais um
bom trimestre de resultados baseado nas perspectivas que eu passei para vocês.
Muito obrigado. Um bom fim de semana.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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