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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar, para
discussão dos resultados referentes ao 2T07 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. 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 à
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para comentar os resultados da Ultrapar
no 2T07 e perspectivas para o futuro.
Chamo a atenção de vocês, porque esta apresentação pode conter projeções, estimativas, o
plano de ação da nossa Companhia, e estes dependem de vários fatores, inclusive do
cenário econômico, por isso é importante atenção ao texto contido no slide número um.
Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês; em função da aquisição do controle
de certas empresas do grupo Ipiranga em abril desse ano, a Ultrapar passou a controlar os
negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes nas regiões Sul e Sudeste do Brasil,
e as atividades relacionadas: a EMCA – Empresa Carioca de Produtos Químicos – produtora
de óleos minerais brancos e fluidos especiais. E, por fim, uma participação de 1/3 nas
operações de refino.
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A partir deste 2T, as demonstrações financeiras da Ultrapar consolidam os negócios
adquiridos.
Nesta apresentação, as menções ao termo Ipiranga correspondem aos negócios adquiridos
de distribuição de combustíveis e lubrificantes nas regiões Sul e Sudeste, assim como as
suas atividades relacionadas, e a EMCA.
As demonstrações financeiras da Ultrapar em períodos anteriores ao 2T07 não incluem as
operações adquiridas. Porém, com o objetivo de proporcionar uma base de comparação para
análise de evolução do desempenho da Ipiranga, foram elaboradas demonstrações
financeiras não-auditadas da mesma, para períodos anteriores ao 2T07, aqui definidos como
pro forma.
Falando agora do desempenho consolidado da empresa, apresentamos um crescimento
significativo em todas as operações nesse trimestre em relação ao ano passado.
Na Ultragaz, verificamos um crescimento de 2% no volume de vendas, em linha com o
crescimento de mercado.
A Ipiranga apresentou um crescimento de 4% no volume total de combustíveis vendidos,
com destaque para gasolina, álcool e GNV, que cresceram 9%, confirmando a nossa visão
positiva para o setor de combustíveis.
A Oxiteno fechou o trimestre com crescimento de 9% no volume total, sendo 18% no
mercado interno.
A Ultracargo também apresentou um forte aumento nas operações de armazenagem: um
aumento de 17% no volume armazenado.
Com isso, a geração operacional de caixa consolidada da Ultrapar, o EBITDA, no 2T07, foi
de R$225 milhões, 66% acima do mesmo período de 2006, e praticamente o dobro do
EBITDA apresentado no 1T07. O lucro líquido foi de R$37 milhões, apresentando uma queda
em relação ao 2T06, principalmente por efeitos transitórios, relacionados à participação
minoritária e à alavancagem financeira.
Com a conclusão da operação da aquisição da Ipiranga, não teremos mais a participação
minoritária, e a alavancagem financeira será minimizada pelo pagamento da Petrobras e da
Braskem após a cisão dos ativos, nos termos do nosso acordo de investimento.
Desconsiderando estes efeitos transitórios, o lucro líquido do 2T teria sido crescente.
Foi aprovada em 8 de agosto a renovação do nosso plano de recompra de ações, com valor
estimado de R$150 milhões. Acreditando-se que a recompra de ações é uma opção
interessante para a aplicação dos recursos financeiros disponíveis na empresa.
Falando agora especificamente dos resultados de cada empresa, iniciando pela Ultragaz no
slide de número quatro.
Apresentamos, como eu mencionei, um volume de vendas 2% acima do 2T do ano passado;
crescimento este impulsionado, principalmente, pelo melhor desempenho da economia, mas
também pela melhoria de renda da população brasileira.
O segmento granel foi o que apresentou maior crescimento: 9%, fruto do maior consumo em
grandes clientes, e reflexo da maior atividade econômica.
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No segmento envasado, o volume foi 1% menor, 2.000 toneladas, conseqüência da
concentração de vendas no 2T06, em função das incertezas relacionadas ao fornecimento
do gás natural boliviano naquele momento.
O EBITDA do 2T se manteve constante em relação ao 2T06, principalmente em função dos
aumentos derivados de inflação nos custos de distribuição e de maiores custos com o
UltraSystem, para a adequação a mudanças nas normas de segurança, que neutralizaram os
efeitos positivos do aumento de volume.
O EBITDA por tonelada atingiu R$194 no 2T, basicamente em linha com o ano anterior,
sendo mais de US$100 por tonelada.
Passando para a Ipiranga. A crescente disponibilidade de crédito e a melhoria de renda da
população brasileira resultaram em recordes históricos de vendas de veículos, especialmente
os veículos bicombustíveis, durante o 1S07, o que conseqüentemente levou a um maior
consumo de combustíveis.
Adicionalmente, melhorias na legislação e fiscalização promovidas no setor como, por
exemplo, a resolução ANP número 7, a implantação do CODIF/Passe Fiscal e a adição no
corante no álcool anidro influenciaram positivamente o volume vendido pela Ipiranga, que
apresentou um crescimento de 4% no 2T07 em comparação ao mesmo período de 2006,
com destaque para a gasolina, álcool e GNV, que juntos cresceram 9%. Cabe também
destacar o aumento de 1,5% no volume de diesel, decorrente da maior atividade econômica.
O EBITDA da Ipiranga atingiu R$105 milhões neste trimestre, 31% acima do 2T06, em
função da alavancagem operacional promovida pelo maior volume vendido e das medidas
implementadas para melhoria na legislação e fiscalização do setor de combustíveis.
Ressaltamos ainda que neste trimestre tivemos uma despesa não-recorrente de R$11
milhões, ocorrida em função da desmobilização da estrutura corporativa que apoiava os
antigos controladores. Desconsiderando essa despesa, o EBITDA da Ipiranga teria crescido
45%.
Passando para a Oxiteno, no slide seis. O melhor desempenho da economia, as iniciativas
comerciais e desenvolvimento de novos produtos e a maior disponibilidade de eteno
resultaram um crescimento expressivo de 9% no volume vendido, e em melhoria da
composição de vendas, com maior concentração do mercado interno, que cresceu 18% em
relação ao 2T06. Tais esforços também resultaram uma melhor composição de produto, com
destaque para o segmento cosméticos e detergentes, agroquímicos, tintas e vernizes.
As exportações recuaram 11% em relação ao 2T06, conseqüência da menor disponibilidade
de produtos, em função da maior demanda local. Por fim, o volume de vendas na Oxiteno
México cresceu 24%, atingindo quase 9.000 toneladas, continuando sua trajetória de
crescimentos grandes de volume.
Apesar do crescimento de volume em geral, o cenário adverso de valorização de 9% da
moeda brasileira e do aumento de 21% no custo do eteno em USD resultaram em um
EBITDA de US$14 milhões para a Oxiteno nesse trimestre, 33% abaixo do mesmo período
do ano passado.
Por fim, a Ultracargo apresentou um crescimento de 17% de seu volume de armazenagem
em m3, fruto da maior ocupação do terminal de Santos e da expansão do terminal de Suape.
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Adicionalmente, agregamos aos nossos serviços prestados a receita oriunda da Petrolog,
empresa de logística interna, adquirida no 1T07.
No segmento de transportes, a redução de 25% na quilometragem rodada decorre da
interrupção de algumas operações de transportes, concentrando nossas operações na
prestação de serviços diferenciados.
O EBITDA da Ultracargo foi de R$12 milhões nesse trimestre, um aumento de 14% em
relação ao 2T06, fruto do aumento da operação de armazenagem e de logística interna. A
margem EBITDA foi de 22%, um ganho de 3 p.p. em relação ao 2T06.
Falando agora um pouco dos nossos investimentos durante este trimestre, nós investimos
mais de R$900 milhões neste 2T07, dando continuidade ao nosso plano de expansão das
operações existentes e aquisições relacionadas aos nossos negócios.
As aquisições totalizaram R$703 milhões, e incluem a primeira etapa da aquisição da
Ipiranga, a aquisição da Petrolog e o programa de recompra de ações.
Na Ultragaz, os investimentos totalizaram R$28 milhões, e foram direcionados principalmente
para a renovação e expansão do numero de vasilhames e tanques.
Na Ipiranga, foram direcionados R$30 milhões, principalmente para a renovação e melhorias
operacionais dos postos de serviço e base de distribuição, e também na expansão da rede
de GNV.
Do total desses investimentos, R$16 milhões referem-se à adição de imobilizado e diferido
líquidos dos investimentos, e R$6 milhões referem-se a financiamentos e bonificações a
clientes, também líquidos dos repagamentos.
Na Oxiteno, os investimentos totalizaram R$119 milhões nesse trimestre, e foram
direcionados a expansão da capacidade produtiva da Oxiteno, especialmente na planta de
álcool graxo, na expansão da capacidade de óxido de eteno em Mauá, e na expansão de
especialidades químicas.
Com relação às especialidades, nós tivemos agora em julho a partida da unidade de
etoxilação em Mauá, já contribuindo para o resultado do 3T. E no próximo trimestre, teremos
capacidade adicional de etalonaminas em Camaçari e, por fim, no 4T, no final deste ano, a
planta de álcool graxo deverá entrar em operação, contribuindo com resultados mais
representativos em 2008.
Finalmente, na Ultracargo, investimos R$10 milhões na ampliação do terminal de Aratu, para
o armazenamento de óleo de palmiste, e na manutenção das bases de operação.
Olhando para o futuro, nos estamos otimistas em relação aos nossos negócios atuais e as
suas respectivas expansões nos próximos trimestres.
Na Ipiranga, as vendas de combustíveis devem continuar crescendo em decorrência dos
acordos de vendas de veículos, proporcionando rentabilidade crescente, advinda da
alavancagem operacional.
Adicionalmente, as melhoras na legislação e fiscalização do setor devem se refletir nos
resultados da Ipiranga nos próximos trimestres, assim como os benefícios oriundos de ganho
de escala e otimizações com a Ultrapar.
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Na Ultragaz, a melhora da economia e na renda da população deve continuar a proporcionar
volumes crescentes vendidos de GLP.
Na Oxiteno, as novas capacidades de especialidades e o eteno adicional continuarão
proporcionando crescimento significativos de volume no mercado interno, contribuindo ainda
mais para a maior participação das vendas de especialidades.
No ano que vem, as capacidades produtivas aumentarão significativamente, nos permitindo
um aumento significativo de EBITDA, acima de 50%.
A Ultracargo, que já apresentou uma forte melhora de EBITDA no 1S, deve apresentar
resultados ainda maiores ao longo dos próximos trimestres, tendo como base seu novo
posicionamento estratégico e as recentes expansões em suas operações.
A Ultrapar continuará se dedicando aos projetos em andamento da Companhia, que
proporcionarão um significativo crescimento de volume já a partir do início de 2008.
Seguimos otimistas, como eu mencionei, a respeito das oportunidades novas e relevantes a
partir do aumento de escopo dos nossos negócios.
Por fim, falando especificamente do 3T, a nossa expectativa atual é de apresentar, na
comparação ano contra ano, um resultado consolidado, em termos EBITDA, e um
crescimento significativo da mesma ordem de grandeza do crescimento ocorrido no 2T07.
Com isso, eu passo a palavra para vocês, e estou disponível para responder suas perguntas.
Ana Siqueira, ABN:
Bom dia a todos. Quando a gente olha a Ipiranga, a gente vê que as despesas
administrativas representam algo em torno de 1,6% das vendas, que é um valor substancial
quando a gente olha a margem EBITDA, em torno de 2%, 2,3%.
Quando vocês falam de otimização com a Ultrapar, o que vocês imaginam, em termos de
oportunidade de sinergia entre as empresas? Qual é o timing para isso acontecer?
André Covre:
Ana, obrigado pela sua pergunta.
Durante o processo de análise dessa aquisição, nós identificamos alguns ganhos possíveis
na área administrativa. Os ganhos identificados são, basicamente, relacionados à
desmobilização da estrutura corporativa que apoiava os controladores anteriores, e uma
consolidação administrativo-financeira com a Ultrapar.
Essas duas coisas, conjuntamente, permitem uma melhora de, aproximadamente, 30% na
margem EBITDA sobre a margem de 2006.
Ana Siqueira:
OK. Obrigada.
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Emerson Leite, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Você poderia dar um update para a gente dos passos da aquisição dos
ativos, e quais são as próximas etapas? Um pouco da cronologia do que está por vir para a
conclusão final da transação.
André Covre:
Pois não, Emerson. Nós estamos, nesse momento, na segunda etapa da transação. A
primeira etapa foi a compra do controle em nosso nome, em nome de Petrobras e Braskem.
A segunda etapa é a oferta de tag along para os acionistas ordinaristas, fora do bloco de
controle. Isso está em processo de registro junto à CVM. Eu acredito que nós estejamos
muito próximos do final desse processo. Obtendo registro, nós publicaremos um edital, e
faremos o processo tag along, que dura um certo período.
A terceira etapa é a incorporação de ações preferencialistas, que deverão ser as únicas
ações nas mãos do mercado, naquele ponto.
E, por fim, na seqüência disso, a segregação, a separação dos ativos e a sua entrega para a
Petrobras e para a Braskem, e a parte fica com a gente. A expectativa é que nós possamos
concluir a transação durante o 4T desse ano, que era a nossa expectativa desde o inicio do
anúncio transação.
Emerson Leite:
Em termos de sinergias adicionais dos ativos, agora que vocês já têm uma visão mais
detalhada do que exatamente foi comprado, o que você pode nos adiantar, ou nos atualizar,
em relação a isso?
André Covre:
Nós exploramos algumas sinergias entre os negócios anteriores da Ultrapar e da Ipiranga, e
eu vou te falar algumas.
Eu te relembro – eu sei que você sabe muito bem disso, Emerson – que esta não foi uma
aquisição baseada em realizar sinergias entre os negócios, mas baseada em realizar o
potencial que a Ipiranga tem, em particular.
Mas, ainda assim, existem algumas sinergias, e as principais identificadas nesse momento, e
que estão sendo objeto de estudos e projetos para implementação, se relacionam a compras
conjuntas, em certas áreas, coisas como pneus, automóveis, veículos de entrega, materiais
para terminais.
Essas coisas, de uma forma ou de outra, praticamente os quatro negócios têm, e podem se
beneficiar de, portanto, volumes maiores e economias de escala na compra.
Uma segunda área importante é a área de biocombustíveis.
A Ipiranga é a segunda maior compradora de álcool do país; a Ultracargo é parte importante
da logística de álcool no país; e a Oxiteno é também uma consumidora de álcool, e está
estudando caminhos para utilizar álcool para substituir a rota mineral na produção de alguns
produtos.
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Desta presença e conhecimento da questão de biocombustíveis, eu tenho certeza que vão
sair projetos interessantes.
Por fim, existe também, um volume interessante de potenciais sinergias, em uma abordagem
conjunta de certos clientes entre a Ultragaz e a Ipiranga, já que ambas as empresas têm um
segmento de grandes clientes, que não são do mercado de varejo, mas são em geral
empresas onde se utiliza alguma forma energética em seu processo produtivo. E também,
em geral, essas empresas têm alguma frota, então a venda conjunta de GLP, de gasolina e
de diesel pode gerar um volume de maiores negócios.
Emerson Leite:
Obrigado pelo esclarecimento. Mas colocando de uma outra forma, o que vocês estão vendo
ainda de potencial adicional de realização do negócio Ipiranga? Oportunidades adicionais de
redução de custo, de melhora de performance?
Uma coisa que a gente está vendo claramente é crescimento de volume, talvez acima das
expectativas. Onde mais a gente pode encontrar um potencial dentro do ativo comprado?
André Covre:
Com relação à parte de otimização na área administrativa, nas despesas gerais e
administrativas, nós demos, até agora, só o primeiro passo, que foi a desmobilização do
espaço corporativo, para o qual houve uma despesa não-recorrente de R$11 milhões nesse
trimestre.
Os passos seguintes, que envolvem, principalmente, a consolidação administrativo-financeira,
está em processo avançado, fase final de planejamento e, portanto, não existe nenhum
beneficio disso nesse trimestre ainda, mas deverá começar a aparecer a partir do 3T.
Emerson Leite:
OK. Obrigado.
Paula Kovarsky, Itaú Corretora:
Bom dia a todos. Na verdade, queria fazer três perguntas.
A primeira delas, com relação à Ultragaz, vocês mencionam um crescimento de volume em
cima das incertezas com relação a gás natural. Vocês mencionam que isso afeta o
envasado; eu queria saber como é que isso esta afetando, na verdade, o granel, porque no
fundo, eu pelo menos, tinha uma expectativa de um bom aumento de granel em cima disso,
a gente está vendo mercado principalmente comercial para gás natural com crescimento zero
ou negativo. Eu queria saber se vocês têm alguma estratégia neste sentido.
A segunda pergunta é com relação à Oxiteno, que provavelmente foi o pior resultado do
grupo, bastante abaixo das minhas expectativas. Eu queria saber de vocês qual seria uma
perspectiva de recuperação de margens nessa empresa.
E a terceira pergunta, com relação à Ipiranga, como é que vocês estão vendo o momento do
mercado? Houve algum movimento com relação a alguma legislação mais restritiva; a
questão de evasão fiscal impactando também no álcool? Como é que vocês vêem o
momento de mercado para a Ipiranga?
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André Covre:
Obrigado pelas suas perguntas, Paula.
Começando pela Ultragaz. O gás natural... Vou tentar ver se eu esclareço a nossa visão
sobre que está acontecendo com o gás natural, no que tange o GLP.
No ano passado, o 2T06, foi o início da crise com a Bolívia. E, naquele momento, a demanda
pelo GLP envasado aumentou muito. Em outras palavras, as pessoas ficaram com medo de
faltar gás, e anteciparam as suas compras. É por isso que neste trimestre, no 2T, apesar da
melhoria de renda, o que deveria ter levado a um crescimento de volume no envasado, como
levou, por exemplo, nos combustíveis, na Ipiranga, houve uma pequena redução, quase que
uma estabilidade, no volume vendido. Então tem muito a ver com a base de comparação do
ano passado.
Com relação ao granel, os volumes estão crescendo, como você viu, muito rapidamente; tem
a ver muito com a economia indo muito bem, e um pouquinho com o gás natural, no sentido
de que as empresas têm ficado um pouco mais cuidadosas com relação a depender só do
energético gás natural, e tem pedido instalações de backup usando GLP.
Mas o grande efeito, de verdade, é mais a economia do que o gás natural.
Na Oxiteno, primeiro, eu repito o que eu mencionei antes sobre o ano que vem: nós estamos
trabalhando muito aceleradamente nas nossas expansões, e as expansões têm a vantagem
de que mesmo as condições de USD e eteno se mantenham, elas nos possibilitam ganhos
muito significativos.
Como eu falei, a nossa expectativa, conservadora, é que o EBITDA de 2008, seja 50% maior
do que as nossas atuais previsões de 2007.
Portanto, nós estamos em uma trajetória de recuperação que deverá se manifestar muito
fortemente em 2008, porque é quando a maior parte das grandes expansões fica pronta.
Com relação à legislação no mercado de combustível, este é um trabalho onde não existe
um grande passo a ser dado, mas é uma combinação de vários pequenos passos para
continuar moralizando o setor e tirando a informalidade e a ilegalidade.
Nesse sentido, o Sindicon é o órgão que atua institucionalmente junto à Secretaria da
Fazenda e aos Ministérios relevantes e aos tribunais. E o Sindicon tem uma agenda com
uma série de medidas de fiscalizações para os próximos meses. Portanto, eu continuo
otimista com relação à melhoria de fiscalização e legislação no setor.
Paula Kovarsky:
Nessa linha também, é um setor que está bastante movimentado no sentido de, acho,
aquisições, etc. Vocês vêem alguma perspectiva de uma nova aquisição no setor de
distribuição de combustíveis para a Ultrapar?
André Covre:
O negócio de distribuição de combustíveis é um negócio onde a alavancagem operacional é
muito importante.
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Só para você relembrar a noção, o lucro bruto por m3 da Ipiranga é por volta de R$90. E o
EBITDA por m3 é por volta de R$30. E entre o lucro bruto e o EBITDA, um aumento de
volume da ordem de alguns pontos percentuais, as despesas aumentam muito pouco.
Portanto, o racional para ganhar economia de escala é muito forte, e nós estamos
trabalhando com muito afinco para achar oportunidades de crescimento de volume para a
Ipiranga, seja através de embandeiramento ou abertura de novos postos, seja através de
aquisições muito bem estudadas como, em geral, é a forma como a gente faz aquisições.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada.
Gustavo Gattass, UBS Pactual:
Bom dia. Eu tenho duas perguntas que eu queria fazer.
A primeira delas tem a ver com o guidance, é um follow up no que o Emerson estava
perguntando.
Vocês indicaram agora que o que foi mapeado de geral e administrativo adicionaria algo
como 30% na margem. Se eu não me engano, o número que vocês falavam no passado era
35%. Em primeiro lugar, eu só queria entender se houve uma mudança ou se foi um slip
verbal.
E eu queria entender, desses 30%, quanto efetivamente vocês acham que já foi realizado
agora no 2T, e quanto que pode ser realizado agora no 3T?
Em segundo lugar, nessa parte da margem: na época da aquisição, vocês mencionavam
muito a visão da Ultrapar de poder alcançar uma margem maior do que 3% em alguns outros
anos. Eu queria só entender se isso mudou ou não mudou, onde é que vocês vêem esse
número por agora?
André Covre:
Obrigado, Gattass.
Começando pelo final, a margem nesse trimestre, se você retirar o não-recorrente, teria sido
de 2,3%. Portanto, uma margem de 3% parece perfeitamente atingível, especialmente dado
que nós estamos no início das reduções, nas otimizações de despesas, e também pelo efeito
de alavancagem que mencionei antes.
Com relação às otimizações na área de despesas, o guidance que a gente tem passado ao
mercado é por volta de 30%, 35%. Então não tem nenhuma alteração com relação a isso.
Deste, o volume total de reduções é algo como R$100 milhões, R$110 milhões, e as ações
que nós tomamos neste 2T eliminaram do equivalente anual algo como R$45 milhões.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Deixe-me fazer uma segunda pergunta, que eu não estava planejando.
Vocês mencionam no press release que tiveram, no 2T, uma redução de custo de marketing,
indicando que no 1T houve uma concentração das campanhas.
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Eu só queria entender, isso aí foi uma mudança que é sazonal, ou é alguma coisa que foi
decidida pela empresa, como parte do movimento de corte de custo também?
André Covre:
Gattass, você está se referindo à Ultragaz ou à Ipiranga?
Gustavo Gattass
À Ipiranga.
André Covre:
Eu vou passar essa pergunta para o José Manuel, que é o Diretor Financeiro da CBPI/DPPI,
que está fazendo a gentileza de nos acompanhar aqui no call. Tem uma dinâmica a respeito
desse item que ele pode explicar.
Gustavo Gattass:
Está ótimo.
José Manuel:
Bom dia a todos. Isso eu diria que, na Ipiranga, é fixo. De um modo geral, o custo das
campanhas são desenvolvidas no 1T, depois essas campanhas são vendidas para nossos
revendedores, porque eles participam do custo dessas campanhas; nós temos a
recuperação dessas despesas a partir do 2T. Ou seja, é um ciclo que, de modo geral, se
repete anualmente.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Então isso daí é mais forte sempre no 1T, no restante fica menor. Essa é a
mensagem?
José Manuel:
Há, inclusive, uma recuperação de parte desses custos que ocorrem no 1T dos nossos
revendedores.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. E minha última pergunta, André... Eu não sei se isso é um negócio que você vai
poder discutir agora; mas eu queria só entender, do lado da Oxiteno, que é a parte
petroquímica de vocês, vocês considerariam uma venda, dado o que a gente vê por aí de
ofertante ou, potencialmente, a contribuição desse ativo para dentro do ativo lá do Sudeste,
se eventualmente for oferecido para vocês, ou isso é algo que é impensável?
André Covre:
A resposta é muito fácil: não para a primeira, e não para a segunda..
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Gustavo Gattass:
Está ótimo. Obrigado.
Gilberto Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia, André. Na verdade, muitas das perguntas que eu tinha já foram respondidas, mas
eu queria um update sobre volume de investimentos previstos para o 3T, desconsiderando o
potencial de aquisição que vocês têm que fazer por desembolso de número de unidade.
André Covre:
Gilberto, você falou em específico para o 3T?
Gilberto Souza:
Específico do 3T, e se você puder dar um guidance para a gente do que acontece para o ano
que vem.
André Covre:
Eu não tenho a informação do 3T para te passar aqui. Eu posso falar do que a gente espera
para o ano; como você tem o 1S, você tem o 2S, com diferenças.
Para o ano, a nossa expectativa é de um investimento da ordem de R$ 500 milhões para
Ultragaz, Oxiteno e Ultracargo; isso é fundamentalmente em linha com o volume de
investimentos que a gente anunciou no final do ano, no final do ano passado, com algumas
pequenas diferenças devidas a timing de pagamentos.
Em adição, para a Ipiranga, a nossa parte da Ipiranga, a nossa expectativa é de um
investimento pelo conceito bruto de, aproximadamente, R$200 milhões. Isso, obviamente,
sem considerar as aquisições deste ano; feitas, e as potencialmente a serem feitas ainda.
Para o ano que vem, a nossa expectativa na Ultragaz é de uma relativa estabilidade em
relação a esse ano. Na Oxiteno, um volume de investimentos bastante forte, provavelmente
maior do que o que será investido este ano, porque nós estaremos, durante o ano que vem,
fazendo a expansão de óxido de eteno em Mauá, e a expansão de óxido de eteno em
Camaçari.
A Ultracargo, minha expectativa neste momento, é de um volume de investimentos maior do
que este ano, assim como na Ipiranga, devido às nossas ambições de ampliação de
participação de mercado.
Gilberto Souza:
Quando você fala em aumento de participação de mercado da Ipiranga, você está falando
em aumento de número de postos...? Como é que a gente pode ver a sua estratégia de
crescimento de mercado? Dá para você dar um detalhamento um pouco maior do que vocês
podem fazer com isso?
André Covre:
Olha, os investimentos serão, a princípio, focados em expandir e/ou melhorar a rede de
postos, e na infra-estrutura logística que a suporta. Em outras palavras: não
necessariamente isso significa mais postos; pode ser que signifique postos melhores, postos
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melhor localizados, postos de maior capacidade, sejam eles postos novos ou sejam eles
postos existentes que sejam embandeirados com a marca Ipiranga, o que também tem um
custo, que a gente considera como investimento.
Gilberto Souza:
Vocês têm algum plano para, por exemplo, a rede am/pm, que veio junto com a Ipiranga?
André Covre:
A rede am/pm vai muito bem, neste momento. O número de lojas tem crescido mais de 10%
ao ano, e é um negócio que nós vemos com muita perspectiva.
Porém, ele é um negócio, em relação ao resto da Ipiranga, bastante pequeno e, portanto, a
capacidade de alavancagem que o negócio de combustível tem – a alavancagem
operacional e de crescimento de resultados – é muito maior do que do negócio de lojas de
conveniência nesse momento.
Então, é um negócio que colabora muito para o formato do nosso business de distribuição de
combustível, é onde pode haver um upside significativo, mas nesse momento, o nosso foco
principal é na parte de distribuição de combustível, onde existe a maior alavanca do lado de
consumo.
Gilberto Souza:
OK. Obrigado.
Gilberto Pena:
Bom dia. Eu era acionista da Ipiranga, acionista minoritário da Ipiranga, e agora eu estou
sendo abraçado pelo Grupo Ultrapar. Eu queria saber, com relação... Porque Ipiranga
sempre foi uma boa pagadora de dividendos, e era por isso que tinha atração importante
para mim. Eu queria saber qual seria a política do grupo com relação à distribuição de
resultados agora que eu vou ser membro da Ultrapar, e vejo também que tem um capital de
R$946 milhões e uma reserva de lucro de R$953 milhões, quase superior ao valor de capital.
Isso vai trazer alguma implicação? Quais são planos da Ultrapar com relação a isso? Muito
obrigado.
André Covre:
Pois não, Gilberto. Primeiro, bem-vindo à Ultrapar. É com muito prazer que eu recebo a sua
pergunta.
Com relação a dividendos, a prática da Ultrapar nesse tema tem sido muito simples: nós
temos praticado, ao longo do tempo, um dividendo de, no mínimo, 30% do lucro líquido. E
nos anos onde nós não temos a perspectiva clara de fazer um grande investimento, ou uma
grande aquisição, nós pagamos dividendos maiores, de forma a não manter na empresa
caixa que nós acreditamos que não vamos precisar no curto prazo, ou caixa que nós
acreditamos precisar para manter a segurança da empresa.
Nesse sentido, nós já fizemos pagamentos, desde que a empresa abriu capital, em 1999,
nós já fizemos pagamentos significativos, mais de 30%, em três ocasiões: a primeira foi em
2001, quando a Ultrapar tinha aberto seu capital, em 1999, em preparação ao leilão da
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Copene; leilão esse que a Ultrapar não ganhou. E os recursos que tinham sido obtidos no
IPO foram pagos como dividendos para os seus acionistas.
Naquele ano o dividend yield da Ultrapar foi mais de 20%.
Fizemos, recentemente, em 2005, 2006, portanto, nos dois últimos anos, distribuições de
mais de 50% do lucro. Ao que me consta, creio que são maiores de que a média da Ipiranga
nesses dois últimos anos. Portanto, creio que do ponto de vista de política de dividendos, há
uma compatibilidade entre o que era praticado na Ipiranga e a prática da Ultrapar.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Bom dia a todos. A minha pergunta já foi, em parte, respondida, em complementaridade à do
Gilberto, sobre a rede am/pm, e os negócios adjacentes da incorporação do grupo Ipiranga, e
o quanto esses negócios representam em relação ao consolidado do potencial de receitas
para a Ultrapar.
André Covre:
Olha, em ordem de grandeza, o EBITDA do negócio de distribuição, no 2T, foi de R$89
milhões, e o EBITDA consolidado, portanto, incluindo esses negócios consolidados da
Ipiranga, incluindo esses negócios adicionais, montam por R$105 milhões. Portanto, os
outros negócios são algo como R$15 milhões por trimestre.
Eles são fundamentalmente representados pela atividade da am/pm, pela atividade de
alguns postos que são próprios, e também pela Tropical, que é a subsidiária de transportes
que a CBPI tem.
Lucas Brendler:
OK. Obrigado.
Christian Audi, Santander:
Eu tenho três perguntas sobre a Ipiranga.
A primeira, quanta sazonalidade existe, ou a gente deve esperar, com relação aos resultados
trimestrais da Ipiranga?
Segundo, dá para você explicar um pouco mais, do ponto de vista desses movimentos de
legislação que poderiam ajudar o negócio, exatamente o que eles são, e se você acha que
eles teriam realmente um impacto grande nos próximos trimestres, ou é algo mais marginal,
que de pouco em pouco ajudam os resultados, mas não de uma forma radical.
E o último, eu queria ouvir a sua opinião, voltando ao ponto de crescimento de Ipiranga e
potenciais aquisições, como é que você vê hoje o mercado na região Sul e Sudeste, do
ponto de vista de oportunidades de aquisição? Na sua opinião, existem muitas
oportunidades; realmente são atraentes? Ou é um mercado que é um pouco mais difícil, não
tem realmente targets tão fáceis?
Também do ponto de vista de timing, dado ao que está acontecendo com essa integração, já
tem muita coisa acontecendo, vocês já estariam prontos para fazer aquisições, ou é mais
uma coisa que aconteceria em 2008, uma vez que todo esse processo de integração é
finalizado?
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André Covre:
Christian, muito obrigado pelas suas perguntas.
Começando pelas sazonalidade. Existe sim uma sazonalidade de resultados na Ipiranga. Ela
á fundamentalmente ditada pela composição de vendas entre os vários produtos: diesel,
gasolina, álcool, etc., porque eles têm rentabilidades diferentes e, portanto, têm também uma
contribuição diferente para o EBITDA, dependendo do trimestre.
A melhor comparação em geral não é entre trimestres seqüenciais, se você está olhando
rentabilidade, mas entre trimestres do mesmo ano.
Com relação às aquisições, as oportunidades, em nossa visão, são muito amplas. Existem
muito bons ativos na região em que nós operamos; nós estamos, de fato, nesse momento,
em discussão com dois pequenos distribuidores, para potencialmente comprá-los.
Como você sabe, aquisições dependem sempre de duas partes, não há garantia de que nós
vamos conseguir fazê-las, mas já temos isso em processo. Portanto, isso não é um plano
para 2008, é um plano de ação imediata.
Com relação à legislação, eu vou tomar a liberdade de pedir para que o José Manuel elabore
um pouco a questão.
José Manuel:
Em termos de legislação, acho que o Sindicon vem fazendo um trabalho brilhante. Acho que
as principais ações ocorreram ao final de 2005 e ao longo de 2006.
Como o André mencionou anteriormente, este é um assunto que é uma preocupação
permanente do Sindicom, porque o mercado também é bastante criativo. Então, cada dia
surge uma nova forma, ou de adulteração de combustíveis ou de evasão fiscal.
O Sindicom, hoje, tem uma estrutura que monitora permanentemente essas ações, e eu diria
que tem tido uma atuação brilhante e responsável até por uma série de medidas que foram
tomadas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal.
Eu acho que quando avaliamos esses volumes de álcool, eles refletem, nitidamente, essa
ação do Sindicom; os volumes de álcool no mercado têm crescido na ordem de 76%, 75%.
Parte disso, obviamente, é o aumento na frota flex, que consome mais álcool. Mas a grande
razão disso é um mercado clandestino que veio para o mercado formal.
Então, eu diria que no âmbito de legislação nós tivemos grandes avanços, e temos ainda
algumas questões que estão na agenda do Sindicom para este ano.
Christian Audi:
Então, só para clarificar; esse ano, ou em 2008, vocês, mais uma vez, esperam melhoras
marginais, que realmente o impacto maior ocorreu, como você explicou, ocorreu em 2005,
2006. É isso?
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José Manuel:
Em termos de legislação. Ou seja, as medidas de regulação começaram no final de 2005,
início de 2006. A primeira medida foi a adição do corante no álcool anidro, que impediu que o
álcool anidro que é comprado sem ICMS fosse adicionado à água e vendido como hidratado.
Depois, foi o CODIF que, digamos assim, é quase uma prévia à nota fiscal eletrônica.
E mais recentemente foi a resolução número sete, que imputa também às distribuidoras
penalidades, se venderem para postos de outras bandeiras.
Em termos de volume, isso começou a ter já alguns reflexos mais nítidos a partir do 3T, o
que significa que, daqui para a frente, quando nós olharmos esse mercado, principalmente
álcool, talvez os crescimentos talvez não sejam tão expressivos, porque eles já vão refletir
resultados dessas medidas coibitivas de evasões e de adulterações.
André Covre:
Se você me permitir adicionar uma última coisa, José Manuel. Eu acho que, de forma geral,
um trabalho muito intenso foi feito pelo Sindicom, no que tange gasolina e o diesel.
No álcool, eu diria que o trabalho começou, está em andamento, mas existe muita coisa que
pode ser melhorada, ainda, na fiscalização e na legislação do álcool, até porque o mercado é
muito mais disperso e, portanto, existem muito mais oportunidades para se burlar a
legislação.
Então, acho que no álcool ainda existe um trabalho a ser feito. Ele é um trabalho sempre
marginal; esse trabalho nunca é de gerar grandes custos, mas existe uma melhora ainda
significativa para ser feita no álcool.
Christian Audi:
Ótimo. Só para clarificar, André, na sua primeira resposta, de sazonalidade, você pode nos
dar uma idéia; historicamente, qual tem sido o melhor trimestre para a Ipiranga, qual tem sido
o pior? Dá para dar uma idéia, mais ou menos, de como funciona?
André Covre:
Em geral, o 3T é o melhor trimestre, e o pior é o 1T.
Christian Audi:
E a última pergunta.
Olhando agora a Oxiteno, a gente tem visto uma volatilidade muito alta no preço de petróleo,
é lógico, sempre para cima, e eteno. Como é que você está vendo, do ponto de vista do
budget que vocês têm para a segunda metade do ano e 2008, o que vocês estão usando
nesse sentido? Vocês esperam uma contínua, um incremento no nível que a gente está
vendo agora de eteno? Uma melhora, uma piora; como é que está a visão de vocês nesse
sentido, para a segunda metade e começo de 2008?
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André Covre:
As perspectivas de Eteno são, no curtíssimo prazo, estáveis; para esse ano, com uma certa
estabilidade, para o restante do ano.
Para o ano que vem ainda está um pouco cedo para dizer.
E com relação ao câmbio, sua bola de cristal é tão boa quanto a minha, eu torço para que os
ventos sejam favoráveis, mas nesse momento a nossa atividade empresarial está toda
planejada em cima do câmbio não melhorar.
Christian Audi:
Última pergunta. Dado esse movimento de Petrobras em Suzano, você tem algum
comentário em relação ao projeto de COMPERJ, como é que isso tem afetado a sua visão,
não tem afetado... O que vocês estão pensando nesse sentido?
André Covre:
Christian, a compra da Suzano pela Petrobras, na nossa visão, criou uma nova dinâmica no
setor. Essa dinâmica pode vir a instrumentalizar a resolução do Complexo do Sudeste e,
portanto, do COMPERJ.
Do nosso lado, nós continuamos trabalhando com a Petrobrás na modelagem do projeto,
com base no memorando de entendimento assinado no ano passado, com a principal
motivação sendo a disponibilização de eteno competitivo para a cadeia de óxido de eteno e
seus derivados, para os próximos anos.
Christian Audi:
Vocês têm feito algum comentário com relação a tamanho de investimento e timing de
começo de produção, ou algo nessa linha ?
André Covre:
Eu acho que esse assunto se torna um pouco secundário em relação à modelagem e os
grupos participantes do projeto. Então, existem estimativas, eu tenho certeza de que a
Petrobras tem fornecido essas estimativas a vocês também, eu acho que nesse momento
elas são secundárias, a decidir como projeto será.
Christian Audi:
Obrigado.
André Covre:
Tem uma pergunta do Francisco que veio pela Internet, Francisco, da Fox Capital. A
pergunta do Francisco é: “Com relação à eliminação das estruturas duplicadas entre a CDPI
e DPPI, já existe nesse resultado reflexo desse tipo de ação?”.
A resposta é não; nesse momento, isso está em processo de planejamento, e é parte dos
benefícios administrativos financeiros que eu mencionei antes.
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Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de devolver a palavra para a Companhia, para as
suas considerações finais.
André Covre:
Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua presença. Espero ter vocês aqui com a gente
no próximo trimestre, por ocasião da divulgação dos resultados do 3T. Um grande abraço, e
muito obrigado.
Operadora:
O conference call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a participação de todos, e
tenham um bom dia.
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