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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar,
para discussão dos resultados referentes ao 2T11. 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 este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Empresa. 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, queira, 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 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 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 grande prazer estar aqui com vocês hoje, para discutir o nosso
desempenho no 2T. Aliás, é uma satisfação particular, pois completamos neste trimestre
o nosso 20º trimestre consecutivo de crescimento de resultados da Ultrapar.
Antes de passar para os resultados, só quero mais uma vez chamar a atenção de vocês
às informações contidas no slide três, onde estamos ressaltando os critérios adotados
nas informações financeiras desta apresentação. Em particular, conforme estabelecido
pela CVM, a adoção do IFRS passou a ser obrigatória nas demonstrações financeiras de
2010. Portanto, os números aqui apresentados estão todos em IFRS.
Passando para o slide quatro, este slide nos permite contextualizar o ambiente
econômico, o que contribuiu para o entendimento da evolução nos nossos resultados.
Como vocês podem ver nos gráficos apresentados, o PIB brasileiro continua crescendo,
porém em um ritmo menos acelerado. Isso se deve a um ambiente econômico
internacional mais adverso, e aos sucessivos aumentos nas taxas de juros, com o
objetivo de conter a crescente inflação.
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Essa desaceleração na economia teve menor efeito nos setores ligados mais diretamente
ao consumo, reflexo, principalmente, das boas condições do mercado de trabalho.
Por exemplo, o consumo de bens duráveis até agora continua apresentando forte
crescimento, com destaque para as vendas de veículos leves, que no 1S11 foram 10%
maiores que no ano passado.
A má notícia é que o alto patamar de taxa de juros e esse crescimento da economia têm
contribuído para a entrada de recursos aqui no Brasil e, como consequência, para a
apreciação do Real, que encerrou o 2T, 11% mais valorizado que o câmbio médio do
mesmo período de 2010.
Passando para o slide cinco, eu gostaria de compartilhar com vocês os principais
destaques do trimestre. Apresentar 20 trimestres de crescimento do EBITDA não é fruto
do acaso. São cinco anos completos de crescimento trimestral; crescimento este que
ocorreu ao longo de diferentes ciclos econômicos.
Por exemplo, nossos resultados cresceram mesmo durante o período mais crítico da
crise financeira, no final de 2008, início de 2009, demonstrando a resiliência dos nossos
negócios aos períodos de desaceleração da economia.
Ao mesmo tempo, o EBTIDA e o lucro líquido cresceram 24% e 74% em 2010,
respectivamente, ano de crescimento expressivo de 7,5% no PIB do Brasil,
demonstrando que nossos negócios têm crescimento alavancado na economia brasileira.
Essa forte evolução de resultados se fundamenta no planejamento e execução
consistentes de nossa estratégia, sempre focada na criação de valor e no alinhamento de
interesses entre todos os acionistas e gestão.
O EBITDA do trimestre totalizou R$503 milhões, crescimento de 8%, e esse crescimento
contribuiu para atingirmos um lucro de R$215 milhões, 12% acima do lucro do 2T10.
Esse bom desempenho, aliado à sólida posição financeira da Companhia, permitiu a
aprovação do pagamento de R$252 milhões em dividendos, R$0,47 por ação,
correspondente a um dividend yield anualizado de 3,5% sobre o preço médio das ações
no 1S11.
Outro destaque muito importante no 2T foi a aprovação da nova estrutura de governança
da Ultrapar nas assembleias realizadas em 28 de junho. Com a aprovação da operação,
demos andamento aos trâmites necessários para conversão das ações preferenciais em
ordinárias, e a adesão da Ultrapar ao Novo Mercado, eventos que ocorrerão em 17 de
agosto. Nesta data, também passará a vigorar o novo estatuto da Ultrapar.
Nesta data, vocês terão que dizer adeus ao ticker da Ultrapar UGPA4. Ele passará a ser
UGPA3, demonstrando que todas as ações da Companhia são agora ordinárias.
Passando para o slide seis, para comentar com um pouco mais de detalhe o
desempenho dos negócios, na Ipiranga, conforme previsto, neste trimestre os volumes
continuaram evoluindo positivamente, com crescimento de 8% em relação ao ano
passado. Esse crescimento nos nossos volumes foi além do crescimento do mercado, de
1%, e é decorrente dos nossos investimentos na expansão da rede, capturando mercado
principalmente de bandeiras brancas.
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O volume vendido de combustíveis para veículos leves cresceu 7% no 2T11 em relação
ao ano passado. Esse crescimento é decorrente de dois fatores: primeiro, a expansão da
frota média de veículos leves, que estimamos ter sido de 8% no período. Esse efeito foi
parcialmente compensado pela maior participação da gasolina na composição de vendas.
O segundo fator foram os investimentos para expansão da rede nas regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, que permitiram crescimento acima do mercado. Esses
investimentos incluem a aquisição da DNP, concluída no final de 2010, e também
embandeiramentos e novos postos.
Crescimento do ciclo Otto em gasolina equivalente, ou seja, excluindo o efeito redutor da
maior gasolina na composição de vendas, foi de 11% em relação ao 2T10. Já o diesel
apresentou crescimento ainda maior, de 10% no trimestre, em função do crescimento da
economia e dos investimentos realizados na captura de novos clientes.
Com o crescimento do volume e consequente maior alavancagem operacional, em
adição à maior participação da gasolina nas vendas, o EBITDA da Ipiranga totalizou
R$308 milhões no 2T, 15% acima do ano passado, e tivemos uma margem unitária de
EBITDA de R$57/m³, acima de R$54/m³ do 2T10, e em linha com a margem que tivemos
no 1S11.
Para o trimestre que está em andamento, nossa expectativa é de continuidade. A
estimativa neste momento é de uma evolução de volume similar à verificada entre os
2Ts, com base nos mesmos direcionadores de crescimento. Com relação à margem,
nossa expectativa é de uma margem EBITDA/m³ no mesmo patamar da que tivemos no
2T, que acabou de terminar.
Passando para o nosso outro negócio de distribuição, a Ultragaz, no slide sete, os
volumes do 2T apresentaram crescimento de 2%, crescimento obtido tanto no segmento
envasado quanto no granel, e em linha com o crescimento do mercado.
O EBITDA totalizou R$79 milhões, uma pequena redução de 5% em relação ao ano
passado, principalmente em função dos efeitos da inflação sobre custos e despesas, e o
início da operação de duas bases de engarrafamento no Estado do Espírito Santo. Essas
bases estão em processo de maturação, portanto ainda não geraram os benefícios
correspondentes.
Para o 3T, nossa expectativa é de continuidade, também, do cenário que tivemos no 2T,
com evolução similar de volume e o mesmo patamar de rentabilidade.
Passando à Oxiteno, no slide oito, os volumes vendidos nesse trimestre apresentaram
redução de 13%. Isso se deve principalmente às maiores vendas spot de glicóis no 2T10,
e também à desestocagem nos clientes da Oxiteno, fruto da desaceleração do
crescimento da economia.
Apesar desse menor volume e do Real 11% mais valorizado em relação ao 2T10,
tivemos um resultado excelente nesse trimestre, melhor que as indicações que tínhamos
na época da divulgação de resultados do 1T.
No início do 2T, quando realizamos o último conference call com vocês, a situação de
mercado indicava que as boas condições apresentadas em alguns segmentos no 1T
começavam a arrefecer gradualmente no 2T. Porém, isso acabou não se materializando
durante o restante do trimestre, e foi um dos direcionadores do desempenho da Oxiteno,
levando a um EBITDA de R$80 milhões.
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Olhando para o 3T no mercado interno, começamos a ver um efeito menor do ajuste do
estoque de clientes, e, com isso, nossa expectativa é de estabilidade no volume vendido
no mercado interno em relação ao 3T10. Já no mercado externo, ainda devemos
observar redução em relação ao ano passado, parte em função da desaceleração da
economia mundial, parte em função de parada em Camaçari por um período mais longo
do que o previsto.
Conforme divulgamos anteriormente, certas unidades em Camaçari pararam nesse 3T
para podermos finalizar a última etapa do nosso programa de expansão de capacidade
de produção.
Com relação ao EBITDA, o arrefecimento do excelente momento que estávamos vivendo
no 1T, em vez de ter efeito gradual a partir do 2T, passa a ter efeito mais acelerado e
acentuado nesse 3T.
Essa queda acelerada também gera efeitos nos estoques da Oxiteno, especialmente nos
estoques de matérias-primas das plantas paradas pelo período mais longo que o
planejado em Camaçari. Com isso, as margens em USD da Oxiteno, que ficaram acima
do patamar de normalidade no 2T, devem ficar abaixo da normalidade nesse 3T.
Falando um pouco sobre nosso negócio de armazenagem, no slide nove, a Ultracargo
apresentou uma ocupação média recorde, de 95% nesse trimestre, 8% acima do ano
passado em função da maior movimentação de produtos nos terminais em Suape e
Santos.
O EBITDA foi 8% maior que o apresentado no ano passado em função da armazenagem
média, também 8% maior. Os resultados só não tiveram uma evolução mais forte porque
os benefícios do crescimento da armazenagem foram parcialmente compensados pelos
efeitos da venda dos negócios de logística interna, armazenagem de sólidos e transporte
rodoviário no final do 2T10.
Para o trimestre em curso, esperamos evolução de resultados melhor do que tivemos
entre 2Ts, pois nesse 3T passamos a comparar com um trimestre normalizado, em que já
não tínhamos mais os negócios vendidos.
No último slide, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a nossa visão para os
negócios em um horizonte um pouco mais longo, mais longo que o trimestre em qual
estamos, colocando também em perspectiva o cenário econômico ao qual aludi no início
desta apresentação.
Na Ipiranga, os investimentos que realizamos, e estamos em processo de realização, na
expansão da rede deverão continuar contribuindo para o crescimento das vendas de
combustíveis acima da evolução do mercado. Em adição, mesmo com a recente
tendência de menor ritmo de crescimento econômico, temos fortes motivos para acreditar
na continuidade do crescimento da frota pela quantidade de veículos leves que estão
sendo adicionados.
Nos sete primeiros meses do ano, quase 2 milhões de novos veículos foram licenciados
no Brasil, para uma frota um pouco menor que 30 milhões de veículos. Isso, por si só, já
permite tangibilizar o crescimento do mercado de combustíveis para o ano de 2012,
mesmo que uma crise mais severa se instale.
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Na Ultragaz, os investimentos em expansão no segmento granel deverão se refletir na
captura de novos clientes e, consequentemente, em maiores volumes para esse
segmento. Já o segmento envasado, mesmo em face de uma condição econômica mais
adversa, é pouco afetado, em função de sua natureza altamente resiliente.
Oxiteno conclui nesse trimestre um importante ciclo de investimentos. Isso contribuirá
para maiores volumes de vendas nos próximos anos, melhor composição nas vendas e
maior flexibilidade de produção, permitindo que aproveitemos sempre oportunidades de
mercado onde existem maior volume e maiores margens.
Com tudo isso, a Oxiteno poderá otimizar sua produção de acordo com a demanda nos
diferentes segmentos que ela atende, e se beneficiar do crescimento do mercado
brasileiro nos próximos anos, à medida que foca o volume vendido no mercado interno
em detrimento das exportações.
Já a Ultracargo seguirá capturando os benefícios decorrentes dos investimentos também
em expansão, notadamente no terminal de Suape, que entra em operação agora em
setembro, adicionando 26.000 m³ à capacidade de armazenagem. Lembro que temos,
também, em andamento a expansão nos terminais de Santos e em Aratu.
Olhando para um horizonte ainda mais longo, gostaria de ressaltar as motivações da
nossa nova estrutura de governança. Desenhamos essa nova estrutura para aprofundar
ainda mais o alinhamento de interesses entre todos os envolvidos na Companhia,
acionistas e gestores, independente do tipo de acionista e do grau de senioridade dos
gestores.
Além disso, a nova estrutura proporciona maior capacidade de investimento, e nos
permite perseguir projetos ainda mais ambiciosos. Isso contribuirá para a continuidade da
nossa trajetória de crescimento de valor, buscando repetir no futuro o retorno aos
acionistas de 22% ao ano que apresentamos desde a abertura de capital, em 1999.
Com isso, concluo o que tínhamos para compartilhar com vocês, e estamos à disposição
para eventuais perguntas que vocês tenham.
Paula, Itaú BBA:
Bom dia. Eu queria começar com duas perguntas. A primeira sobre Oxiteno, eu só queria
entender um pouco melhor o cenário de demanda interna para especialidades. Você
falou, André, em alguma coisa como demanda flat ano contra ano no 3T. Eu queria
entender, primeiro, quanto disso é eventual impacto de importação reduzindo demanda
para vocês, em que medida isso é parada de atividade econômica efetivamente, e como
seria sua visão se você fosse pensar no semestre inteiro, o que dá para entendermos
como risco de demanda para a Oxiteno, dado que, do lado de margem, aparentemente
veremos um pouco mais de sofrimento? Essa seria a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, eu queria entender um pouco a sua visão com relação às
margens da Ipiranga. Claramente, temos um cenário onde o mix terá mais gasolina,
portanto as margens serão melhores do que se tivéssemos volume de álcool, mas, por
outro lado, passamos a ter um cenário de demanda um pouco menor registrada pelo
poder calorífico dos combustíveis. Eu queria que você falasse um pouco disso, e
comparasse isso com a expectativa de crescimento de demanda no ano, se a margem
vai compensar o volume ou vice-versa, ou a estimativa de EBITDA permanece um
compensando o outro. Eu queria entender um pouco como está a cabeça de vocês para
esse 2S.
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André Covre:
Obrigado, Paula. Na Oxiteno, a vasta maioria dos nossos produtos tem características de
valor agregado grande. Então, essa questão de competição dos importados afeta de
verdade os produtos em que o valor agregado é menor, como commodities, e isso é uma
parte pequena do nosso portfólio de produtos.
Então, a grande razão para demanda flat no próximo trimestre no mercado interno é o
menor ritmo de crescimento da economia e o efeito de desestocagem que isso gera na
cadeia. As estimativas, que inclusive estão na nossa apresentação, são de que PIB
cresça próximo de 4%, e o consumo crescendo provavelmente ao redor disso, em vez
dos 7% que tínhamos antes, gerou a necessidade de todos os participantes na cadeia
ajustarem seus estoques.
No nosso caso, o reflexo foi grande no 2T. Ele já é bem menor no 3T, porque estamos
vendo demanda flat, e portanto deve, seguindo essa tendência, melhorar no 4T.
Eu só queria, antes de passar para Ipiranga, comentar sobre o que você falou, sobre as
margens. Nós tivemos margens muito acima do normal no 2T, muito acima do que nós
próprios indicamos para vocês, que era o que esperávamos naquele momento.
Era esperado, e eu fiz questão sempre de deixar muito claro para todos vocês, que parte
daquela margem no 1T era uma margem de aproveitar um bom momento do mercado.
Sempre que esse bom momento ocorrer, vamos aproveitar. Mas ela ia voltar à sua
normalidade. O que aconteceu foi que ela não voltou no 2T, gradualmente, e está
voltando muito rapidamente no 3T, porque com as plantas em Camaçari paradas um
pouco mais do que imaginávamos, gera um efeito extraordinário nos nossos estoques,
porque nós compramos matérias-primas na expectativa de voltar a produzir e não
voltamos.
É um pouco o cenário de margens. Se você somar os dois trimestres, que é a forma mais
correta de olhar, ou somar o ano, é um cenário de margem muito positivo que vivemos
até agora.
Com relação à Ipiranga, vemos claramente este trade-off entre margem maior de
gasolina que de álcool, pelo maior grau de informalidade que tem no álcool, ele tem
margens menores. Por outro lado, como você falou, o álcool tem um poder calorífico
menor, e na medida em que os consumidores migram, continuam migrando do álcool
para a gasolina, você tem um efeito de margem e mix maior, e tem um volume um pouco
menor.
Até agora, esse efeito tem sido positivo. Eu estimo que, no cômputo geral nesse
trimestre, ele significou alguns Reais em margem, e um EBITDA que cresceu bastante.
Então, esse movimento, do nosso ponto de vista, é positivo, e continuamos vislumbrando
isso por algum tempo, já que a própria indústria de produção de álcool nos diz que vai ter
certo tempo até a produção de álcool ser retomada mais em linha com o crescimento da
sua demanda.
Paula:
Mas só para voltar, André, tentando reconciliar com a expectativa de crescimento de
volume ano contra ano já ajustada por um consumo maior de gasolina que de álcool, em
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quanto ela está afetada, pensando nos 10%, 11% que falávamos no início deste ano?
Você já tem uma sensibilidade para isso?
André Covre:
Naturalmente, um pouco menor. Se você pegar esse próprio trimestre, nós crescemos,
mesmo com essa migração violenta em direção à gasolina, nossos volumes cresceram
8%.
Paula:
Mas a questão da migração causa volumes menores, no final das contas. Isso que eu
queria entender: tirando esse efeito, o que é desaceleração, se é que tem alguma, perto
do que você esperava no início do ano?
André Covre:
Desaceleração da economia só no diesel. O mercado de diesel cresceu por volta de 5%
nesse trimestre, o mercado de diesel publicado pela ANP cresceu 5% em vez de 7%, 8%.
Nós crescemos 10%.
Paula:
E a outra pergunta era onde está esse ganho de market share.
André Covre:
De onde vem?
Paula:
É. Do diesel?
André Covre:
Vem de bandeiras brancas e do mercado consumidor, principalmente no Conen, já que
estamos acelerando o nosso investimento em captura de postos e novos clientes no
Conen.
Paula:
OK. E pensando então no Conen, a margem de diesel, dá para pensar que o diesel
entra? Ele é um produto que tem menor margem no mix, mas estando no Conen o efeito
é menos sentido. È razoável isso?
André Covre:
É razoável, e os resultados dos trimestres refletem isso. Um aumento de volume, com a
manutenção da margem por volta de R$57, R$58 por m³.
Paula:
Está ótimo, André. Muito obrigado.
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Auro Rozenbaum:
Bom dia. A primeira pergunta, eu queria saber um pouco da questão da gasolina e
etanol...
André Covre:
Auro, eu vou pedir para você falar um pouco mais alto.
Auro Rozenbaum:
A primeira pergunta, eu gostaria de seguir um pouco na questão gasolina-etanol. Nós
também, na análise aqui, estamos acreditando que vai levar mais tempo do que parecia;
aliás, a cada dia que passa estamos com a impressão de que vai levar mais tempo para
a normalização, ou volta à curva de crescimento do etanol. Dentro desse contexto de mix
e contexto de distribuição geográfica de vocês, na distribuição de combustíveis, eu queria
saber se isso afeta de alguma forma a operação ou os planos de expansão da rede.
André Covre:
Nada de forma importante, Auro. Capacidades de armazenagem são intercambiáveis,
você pode colocar gasolina ou etanol. Não é um norteador de embandeiramento novos
postos se crescermos mais gasolina ou mais álcool, o importante é o driver de demanda
naquela região.
O efeito para nós é que, no líquido, entre menos volume e um pouco mais de margem,
ganhamos mais EBITDA. É um movimento positivo. Como você falou, todas as
indicações são de que ele não seja uma coisa que dure mais um ou dois trimestres, é
uma questão que provavelmente estamos contando em anos e não em trimestres, o
período até o álcool voltar a ficar bastante competitivo com a gasolina.
Do nosso ponto de vista, é excelente, porque nos dá tempo de trabalhar a questão da
informalidade no álcool, que ainda é muito maior que na gasolina e que precisa ser
reduzida em benefício de todos: do consumidor, das autoridades e de todos os
participantes da cadeia. Isso nos dá tempo para trabalhar com as autoridades para
reduzir isso.
Auro Rozenbaum:
Pelo que acompanhamos e monitoramos, de sanção agrícola, ou mesmo investimento
industrial, acho que terá bastante tempo para se trabalhar.
A segunda questão, vocês têm um volume de caixa bastante confortável, grande, que
sempre nos deixa pensando em oportunidades de investimento. A pergunta que eu tenho
é um pouco relacionada a essa crise. Surgem boas oportunidades fora daqui, e tem
alguns setores realmente sendo bem balançados. De alguma forma, vocês estão dentro
desse contexto, buscando essas oportunidades, ou vocês estão com mais foco em
mercado interno e crescimento orgânico?
André Covre:
Primeiro de tudo, nós temos um risco de crédito muito baixo, que nos permite
oportunidades de captação muito vantajosas. Isso mantém nossa flexibilidade financeira,
com custo de carregamento nulo. Essa flexibilidade, esse caixa não tem custo.
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Em momentos de menor crescimento econômico e instabilidade, essa posição financeira
sólida é ainda mais valorizada, seja para passar com muita tranquilidade por qualquer
dificuldade da economia, seja para chegar ao seu ponto, aproveitar oportunidades
atraentes que eventualmente apareçam nesse momento de maior instabilidade.
Nós temos, para este ano, um programa de investimento orgânico, de R$1 bilhão, mas
isso nos permite uma flexibilidade para buscar oportunidades de aquisição, o que faria
grande diferença no caixa, e estamos atentos para tudo que é interessante nos nossos
setores e relacionados a eles.
Não temos, neste momento, nada em estágio avançado, mas estamos sempre
monitorando; aliás, foi deste tipo de atitude e de posicionamento que nasceu, em 2006, a
compra da Ipiranga, que se materializou no início de 2007.
Auro Rozenbaum:
Obrigado.
Pedro Medeiros, Citi:
Bom dia a todos. Eu tenho, na verdade, três perguntas. A primeira delas se refere à
Ultragaz. Perdão se você já comentou isso, mas vocês têm alguma estimativa de quanto
tempo podemos esperar para as novas bases da Ultragaz maturarem? E é possível
precisar algum impacto de alavancagem operacional na margem da Ultragaz por
consequência disso? Essa é a primeira pergunta.
André Covre:
Isso é coisa de poucos trimestres, dos próximos meses. Acho que já devemos ver o
efeito disso durante o 4T.
Pedro Medeiros:
OK. E em termos de margem, fica muito difícil precisar alguma coisa em relação à
alavancagem operacional da maturação dessas duas bases?
André Covre:
É difícil precisar, sim. A Ultragaz tem dezenas de bases, então estamos falando de um
efeito marginal. Positivo, mas marginal.
Pedro Medeiros:
E quanto à Oxiteno, você pode comentar um pouco a respeito de se tivemos algum efeito
de importação no mercado durante o 2T, ou se vocês já estão vendo algum impacto
relevante por parte de importação para o 2S?
André Covre:
Pedro, eu só posso repetir o que falei na pergunta para a Paula, que nós operamos em
um segmento da indústria petroquímica onde os produtos de menor valor agregado, que
são os mais expostos à competição por importados, são muito pequenos. Então, esse
efeito existe, mas ele é muito pequeno, no nosso caso.
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Pedro Medeiros:
Perfeito. Por último, talvez seja até cedo para falar, mas dada a trajetória de crescimento
que vocês tiveram este ano, e o ciclo relevante ainda de investimentos em 2011, como
podemos pensar para 2012? Já é possível prever que esse ciclo de investimentos se
reduza e a Ultrapar passe a pagar um pouco mais de dividendo? Já é possível pensar
sobre essas duas frentes?
André Covre:
É um pouco cedo para ser muito preciso. Eu posso te falar em grandes linhas, porque a
forma como olhamos para o ciclo de investimentos que faremos agora, no 2S, o nosso
planejamento para o ano que vem, é olhar onde tem projetos atraentes para serem feitos.
Naturalmente, na Ipiranga estamos em uma fase de expansão além do mercado, e minha
expectativa, portanto é de um patamar de investimentos talvez até maior do que o que
nós estamos tendo este ano.
No contraponto, Oxiteno, acabamos de investir muito, ao longo de muitos anos. Então,
capturamos todas as oportunidades importantes de investimentos nos últimos anos.
Portanto, o investimento da Oxiteno no ano que vem deve ser significativamente mais
baixo do que foi no passado recente.
Ultracargo e Ultragaz, talvez um pouco no meio do caminho. Ultracargo com
investimentos também significativos, obviamente de montante menor do que da Ipiranga;
e a Ultragaz está tendo um ano de investimentos fortes para capturar mais volume no
granel, coisa que ainda vamos ver no crescimento de volume do granel para os próximos
trimestres.
Então, eu espero manter esse ritmo. Não espero uma grande mudança na Ultragaz, não
espero grande mudança na Ultracargo; na Ipiranga, eu diria que esse é um patamar com
viés de subida, e na Oxiteno a expectativa é de uma grande redução.
Pedro Medeiros:
Está ótimo. Obrigado.
Subhojit Daripa, Morgan Stanley:
Bom dia. Duas perguntas bem simples, acredito: em Oxiteno, você mencionou que o 1T
de fato foi um pouco atípico, um pouco acima do que seria o normal, e o 2T foi ainda
mais atípico. Quando pensamos no 3T, que será abaixo do normal, e provavelmente a
partir do 4T, com o final dessa questão de desestocagem, e também a volta de Camaçari,
você deve voltar ao normal, por assim dizer. O que você entende por ‘normal’? O que
seria essa nova normal hoje? Alguma coisa perto de US$250 por tonelada? É isso que
podemos trabalhar como sendo normal? E a partir daí, 3T e 4T, 2012 em diante, fazer o
balizamento?
André Covre:
O ano de 2010 foi um ano com aspectos de normalidade. Nós não tivemos matériasprimas subindo, e não tivemos momentos especiais em particular em nenhuma das linhas
de produtos.
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Foi um ano em que tivemos margem EBITDA de US$200 por tonelada. O 1T10 ainda foi
um trimestre em que estava se trabalhando o alinhamento de preços a um novo custo,
que tinha subido durante o ano de 2009. Se tirarmos isso, tivemos margens mais para
US$220, alguma coisa assim. Acho que essa é uma boa mostra do potencial da Oxiteno
nesse mundo pós suas expansões, sem grandes efeitos positivos ou negativos de preços
e custos.
Tendo dito isso, nós ainda estamos em processo de finalizar as expansões; temos uma
entrando agora, nesse 3T. Então, nós ainda temos volume para ganhar com a
alavancagem operacional, e temos, ao longo dos próximos anos, a transferência do
volume de exportação para o mercado interno, que obviamente, pela questão de
transporte, no mercado brasileiro nós temos rentabilidade melhor que na exportação.
Então, você tem um primeiro impacto das novas expansões, que já ocorreu, está refletido
no ano de 2010, então temos um segundo impacto da finalização das expansões, e
depois um efeito de ganho de mix ao longo dos próximos anos. Um pouco por aí.
Subhojit Daripa:
Eu estou olhado uma nota que fiz no 2T10, que provavelmente você já deve ter
comentado, que uma margem normalizada seria na faixa de US$210, que é exatamente
o que você disse. Mas, a partir de então, o que você mencionou, você teve não só
expansão do ponto de vista de novas plantas, como também melhoria de mix, mais a
questão de alavancagem operacional.
Então, tentando pegar um pouco mais de detalhes em cima do que você mencionou, eu
não sei se você pode dar o número preciso, você acha que alguma coisa perto de
US$250 poderia ser uma nova normal daqui em diante?
André Covre:
Eu não entendi o começo da sua pergunta. Você falou que foi uma nota que você
escreveu no 3T10?
Subhojit Daripa:
Não, é uma nota que eu tenho aqui na minha planilha, em que provavelmente você
comentou no 2T que a margem normalizada seria alguma coisa perto de US$210, que é
em linha com o que você mencionou, que é uma coisa perto de US$200 a tonelada. Mas
desde então, desde o 2T você teve a expansão, melhoria de mix, alavancagem
operacional etc. A pergunta é se você acha que US$250 seria um bom número para se
trabalhar como sendo uma nova normal.
André Covre:
Só para esclarecer, desde o 2T10 nós não tivemos nenhuma grande expansão entrando
em operação. Elas todas entraram principalmente até o 2T10. Nós tínhamos uma
expansão em andamento em Camaçari que agora entra em operação.
Então, quando estou me referindo a uma margem que guarda aspectos de normalidade
referentes ao ano passado, isso já era pós as expansões até ali feita, e só tem mais uma
agora, não teve mais nenhuma grande que aconteceu depois do 2T, e naquela situação
de mix de exportação e mercado interno.
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O que eu estou trazendo em adição a isso é a nova expansão, e disso nós ainda
veremos os benefícios, e a melhoria de mix ao longo do tempo. Não teve melhoria de mix
do 2T para agora.
Aonde isso nos levará? Pode nos levar a US$250? Pode. Mas pode nos levar também a
US$240, US$260 ou US$270. Não tenho como ser tão preciso quanto a isso.
Subhojit Daripa:
OK. Está claro. Outra questão, fazendo um follow-up na pergunta do Pedro com respeito
à questão de investimentos de Ipiranga, como devemos pensar do ponto de vista de
investimento daqui para frente para Ipiranga, André? Trabalhando com um cenário de
crescimento de volume na faixa de 7% ou 8%, implicaria em investimentos anuais da
magnitude dos quais a Ipiranga hoje está vivenciando, que é uma coisa perto de R$500
milhões, R$600 milhões de CAPEX adicional, e isso obviamente inclui manutenção e
expansão? É assim que temos que pensar, do ponto de vista de ciclo de investimento visà-vis crescimento?
André Covre:
Depende. A nossa expectativa é de crescer mais rápido que o mercado, atacando
bandeiras brancas. Para fazer isso, nós temos que investir R$550 milhões ou mais ao
ano. Este ano, nesse trimestre crescemos 8%, mas nós estamos só agora começando a
ver a maturação dos investimentos que nós fizemos no ano passado. Você investe em
um ano para ter o benefício no ano seguinte, de forma muito grosseira, no caso da
Ipiranga.
Então, o ritmo de investimentos que estamos fazendo agora é para um crescimento de
volume maior que o que estamos tendo agora. Estamos falando, provavelmente, de ritmo
de crescimento ao redor de 10%. Claro que isso tem que ser modulado dependendo do
ritmo de crescimento do mercado. Não operamos, infelizmente, em uma ilha.
Subhojit Daripa:
Então, talvez a pergunta que seja feita, André, é pensando em termos desse CAPEX de
expansão para captura do mercado adicional, se você puder traçar meio que uma relação
de CAPEX por p.p. de market share, quanto você precisa investir para poder capturar um
p.p. de market share adicional independente do crescimento do mercado?
André Covre:
Subhojit, eu vou sugerir que você enderece isso em separado deste telefonema, com a
equipe de RI. Você está entrando em um nível de detalhe que tem um tamanho grande
de complexidade, e eu temo que fiquemos 20 minutos falando só sobre esse tema. O
Rodrigo e a Maristela estão lhe ouvindo e estão à disposição para conversar com você
sobre esses detalhes da modelagem.
Subhojit Daripa:
OK. Obrigado, André.
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Emerson Leite, Credit Suisse:
Bom dia. Duas perguntas rápidas. A primeira pergunta é só pra pegar um detalhe: na
Ultragaz, qual foi o impacto no custo, que vocês mencionam na questão dos custos do
início de operação dessas duas bases? Quanto isso impactou o custo nesse trimestre,
para termos uma ideia de quando a coisa normalizar, no 4T, qual será o tamanho da
reversão.
E uma segunda pergunta, é um tema antigo, que já há algum tempo não discutimos nos
calls, mas tendo em vista o último plano estratégico da Petrobras, e a ambição no
crescimento da oferta de gás no Brasil, e também tendo em vista a presença da
Petrobras na Gas Brasiliano, alguma coisa mudou em relação à visão de futuro de vocês
para o negócio de GLP no Brasil? Competição crescente, maior oferta de gás natural
etc.? Alguma novidade na visão de vocês em relação a esse assunto?
André Covre:
Obrigado, Emerson. Em grandes números, metade da redução do EBITDA nesse
trimestre se relaciona ao custo de operação das duas novas bases e metade relaciona-se
basicamente à inflação. Como você sabe, historicamente lidamos com a inflação ao longo
do tempo.
Com relação à visão de futuro para o GLP...
Emerson Leite:
André, desculpe lhe interromper: quando você diz que metade é o custo de operação,
esse é o custo de iniciar a operação ou é o custo da operação? Porque tem o custo
recorrente e tem o custo não-recorrente. Como eu entendo que isso vá reverter no 4T,
por exemplo, como você mencionou anteriormente?
André Covre:
Tem um pedaço menor, que é o custo de iniciar a operação, e o outro é o custo de operála. A questão é que ela ainda não está gerando receita, ela só está gerando custo, por
enquanto. A isso que eu me referi como metade. O EBTIDA caiu R$4 milhões, e metade
disso deve-se a esses custos que não têm receita correspondente, ainda.
Emerson Leite:
Como é isso? Você iniciou operação mas não tem receita? Está engarrafando e...
André Covre:
Contratamos pessoas que estão sendo treinadas, mas que não estão engarrafando
ainda.
Emerson Leite:
OK. Então as plantas não estão operacionais, ainda.
André Covre:
Isso, não estão operacionais.
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Com relação à visão de futuro, tem uma coisa que mudou, sim, que eu não sei se já tive
a chance de compartilhar com você específico. O que mudou é que existe a possibilidade
de o Brasil voltar a ter um ciclo de crescimento no volume de GLP. Isso decorre do fato
de todo o petróleo e gás natural que está sendo encontrado na Bacia de Santos, quando
ele for processado, seja nas refinarias, seja nas unidades de separação do gás natural,
ele vai gerar uma quantidade muito grande de GLP adicional.
E todo o nosso arcabouço de uso de GLP, ele é da época em que o Brasil importava
bastante GLP, portanto ele é um arcabouço restritivo, do ponto de vista de aplicações.
Uma vez que o Brasil deixe de ter essa situação e passe a ter abundância de GLP, este
arcabouço, provavelmente, não fará mais sentido. Portanto, podemos ter, com isso, um
novo ciclo de crescimento do GLP, ao mesmo tempo em que provavelmente haverá um
ciclo de crescimento do gás natural, mas para aplicações diferentes, já que a ausência de
inverno no Brasil tende a fazer a utilização de gás natural para residência, de forma
massificada, muito pouco econômica, já que os consumos são muito pequenos,
relacionados principalmente à coquição, e não a aquecimento de ambiente, que é o que
gera volume no consumo residencial.
Emerson Leite:
Essa leitura de que a disponibilidade de GLP, condensado etc. vai aumentar muito, qual é
a fonte dessa interpretação?
André Covre:
A fonte é o volume de barris a serem processados, e de gás natural a ser separado, na
projeção da Petrobras.
Emerson Leite:
OK. Porque a questão do gás natural em si, eu acho que está clara. A questão do
condensado, quanto é gás, quanto é condensado, não me parece que esteja totalmente
clara. Mas, de qualquer forma, acho que fica o argumento, se esse for o cenário. Entendi
seu ponto. Eu só não tenho a convicção que você tem de que a disponibilidade de GLP e
de condensado vá aumentar tão expressivamente.
André Covre:
Eu também não posso dizer que tenho certeza, mas que é uma perspectiva que se abriu
e que não tinha antes. Em que magnitude ela vai ocorrer e em quantos anos, realmente,
só vivendo para saber. Mas existe a perspectiva, que não existia antes.
Emerson Leite:
OK. Muito obrigado.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Bom dia André. Eu tenho algumas perguntas, também. Em algumas delas, eu tenho
medo até de entrar no tema do Subhojit, de muito detalhe, mas eu queria ver duas coisas
inicialmente, com vocês. A primeira delas, a mensagem de vocês para crescimento da
Ipiranga na virada do ano era de ter um crescimento de dois dígitos de volume. Essa
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mudança de mix, mal ou bem acaba afetando isso um pouco, do ponto de vista de eu
conseguir vender a mesma coisa usando álcool ou gasolina. Qual é a cabeça de vocês
para este ano? Vocês acham que ainda dá para fazer um double digit, visto o que já foi
feito, ou será que isso é um pouco agressivo? Essa seria minha primeira pergunta.
A segunda pergunta é um pouco relacionada com Oxiteno, e aí que talvez seja detalhe
demais, mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Queria entender se essa volatilidade
que estamos vendo, adicional, é mais atrelada à unidade de álcool graxo, ou se isso é do
negócio “mais antigo” das especialidades químicas, do óxido de eteno mesmo?
E a terceira pergunta, que é mais uma curiosidade minha, que me perguntaram essa
semana e eu ao sabia responder, com a movimentação de vocês para o Novo Mercado,
com a conversão das ações para ONs, existe algum limitador de tempo, ou algum tipo de
risco que pode existir para a Empresa se ela fizer alguma operação de aquisição de outro
ativo com ações no curto prazo? Tem algum impedimento para esse tipo de negócio
acontecer em um espaço de 6 a 12 meses?
André Covre:
Começando pelo final, não, não tem nenhum.
Ipiranga, o crescimento de volume do 1T foi 7%. O crescimento de volume do 2T foi 8%.
O crescimento de volume do 3T, eu mencionei que a expectativa é similar ao que tivemos
no 2T, portanto, por volta de 8%. Sobra só um trimestre, portanto, o que significa que a
chance de termos um crescimento de dois dígitos é baixa neste momento.
Porém, se você considerar a mudança de mix que aconteceu, estamos crescendo a mais
de dois dígitos; mudança de mix que não tínhamos a expectativa de que ocorresse com
tanta força quando conversamos, acho que em novembro do ano passado, sobre a
expectativa de resultados para o ano.
Na Oxiteno, nós mencionamos que os segmentos que têm tido boas oportunidades de
volume e margem são ligados a cosméticos, detergentes, um pouco de tintas e vernizes.
E nesses segmentos, a oleoquímica tem uma participação importante, mas o que você
chamou de “negócio antigo” também tem. Então, são os dois, o negócio novo e o antigo
que tiveram esses efeitos no 1T e no 2T, e que tem o efeito inverso no 3T.
Gustavo Gattass:
OK. Deixe-me só fazer um follow-up, André, minha impressão sempre foi de que vocês
tinham um poder de mercado, um poder de precificação bastante forte no mercado
antigo, que a parte do álcool graxo era a parte onde vocês estavam provavelmente mais
expostos à precificação um pouco mais volátil, assim como glicol. Se esse entendimento
estiver correto, e o driver realmente for o “negócio antigo” – desculpem criar um nome
para isso –, vocês estariam com uma postura, talvez, de ter um pouco mais de
volatilidade na política de precificação. É isso que está acontecendo mesmo? Vocês
estão tentando aproveitar mais os momentos onde dá para aproveitar, e se expondo a
uma situação que, talvez, fique um pouco mais volátil? É assim que temos que pensar
em vocês agora?
André Covre:
Gattass, na verdade, essa coisa do “negócio novo” e “negócio antigo”, que nós dois
criamos nos últimos dois minutos, é uma hiper-simplificação da realidade. Você deve se
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lembrar que, quando fizemos o projeto da oleoquímica, uma parte muito grande era para
uso cativo, em vez de importar os oleoquímicos.
Então, parte muito importante do “negócio novo”, na verdade é o negócio antigo. Ele é
matéria-prima para o negócio antigo. Então, estamos falando só de um pedaço da
oleoquímica que é de venda externa. O resto é venda interna, portanto, mesmo que
aceitássemos essa premissa de que o negócio de oleoquímica tem mais volatilidade no
preço, na verdade ele não está afetando o preço do produto final, que já vendíamos e
continuamos vendendo.
Acho que até pode ter algum elemento dessa natureza no negócio puro de oleoquímica,
mas ele é de componente pequeno na Oxiteno. E eu tenho que lembrar que nós
construímos uma planta que dominou o mercado na América Latina. Assim como o
negócio de óxido de eteno, quando foi criado, na década de 70, nasceu como único
fornecedor local e se mantém assim, o negócio de oleoquímica está indo pelo mesmo
caminho.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. 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:
Senhores e senhoras, eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço às perguntas,
pela sessão muito interativa. Foi realmente um prazer.
Espero vocês na próxima oportunidade, e vocês sabem que a equipe de RI está aqui
sempre disponível para dialogar durante o trimestre, para entendimento dos negócios e
das variações.
Obrigado, e até a próxima.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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