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Operadora:

Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à
teleconferência da Ultrapar, para discussão dos resultados referentes ao
primeiro trimestre de 2005 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 os Sr. Fabio
Schvartsman, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Ultrapar.
Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os
participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a
apresentação da Companhia. Após a apresentação, iniciaremos a
sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão
fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante
a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador
digitando *0. Lembramos que os participantes do webcast poderão
registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas
durante a sessão de perguntas e respostas. O replay desse evento
estará disponível logo após seu encerramento por um período de uma
semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais
declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência,
relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas
operacionais e financeiras, 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. Fabio Schvartsman, que
dará início a teleconferência. Por favor, Sr. Fabio, pode prosseguir.

Fabio Schvartsman:

Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês
mais uma vez apresentando os resultados da Ultrapar, neste último
trimestre. Eu gostaria de mencionar que estão aqui comigo o Américo
Genzini, da Ultragaz, a Cíntia Pinho, da Oxiteno, e o Eduardo Toledo,
da Ultracargo.
Inicialmente eu gostaria de destacar, o que é do conhecimento de
todos, a conclusão com sucesso da nossa oferta secundária
basicamente de ações, que também teve o exercício do green shoe na
forma primária, foi um esforço desses últimos meses, e que creio que
será do benefício de todos os acionistas pelo fato de aumentar
significativamente a base de liquidez para as ações da Ultrapar.
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Quero destacar também que nós concluímos, nesse mesmo período, a
primeira emissão de debêntures no mercado nacional da Ultrapar, nós
emitimos R$300 milhões que acabaram sendo cotados a 102.5% do
CDI que foi, na realidade, em termos de empresas não-financeiras, o
lançamento de menor custo no mercado de debêntures brasileiro de
toda a história. Adicionalmente eu quero mencionar que nós recebemos
da Standard&Poors o rating duplo (AA+), o que é um knot acima do
rating brasileiro, e que obviamente nos favorece bastante em termos de
captação de recursos, a utilização do nosso balanço para o crescimento
futuro da Companhia.
Finalmente, em termos de destaque, eu gostaria de mencionar que
agora, nesse último mês de abril, nós tivemos modificação na diretoria
da Ultrapar, com a aposentadoria do Dr. José Carlos Guimarães de
Almeida, depois de 47 anos de serviços na Companhia, e a sua
substituição pelo Pedro Jorge Filho, Pedro Jorge que está há 28 anos
dentro do Grupo Ultra, tendo entrado aqui como estagiário, portanto, é
uma pessoa 100% alinhada com as práticas da Companhia, assim
como o outro diretor executivo que acaba de ser apontado, o Eduardo
Toledo, que já vinha dirigindo a Ultrapar, também entrou aqui como
estagiário e está conosco há 17 anos, de novo, também, basicamente
alinhado com aos mesmos princípios de gestão do Grupo Ultra.
Tendo feito esses comentários, vamos passar aos resultados da
Companhia. Nossos resultados continuam apresentando uma evolução
positiva, nós tivemos um bom crescimento do EBITDA nesse trimestre
em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, 23%, e um
crescimento também muito expressivo do lucro líquido que superou em
60% o lucro líquido do mesmo período do ano passado.
Obviamente, os fatores que contribuíram para o desempenho da
Companhia não têm grandes modificações com relação aos
comentários anteriores que eu vinha fazendo a vocês.
Fazendo um comentário rapidamente a respeito do desempenho da
Oxiteno no trimestre, nós tivemos um crescimento de 63% no EBITDA
da Companhia, e um crescimento no volume de vendas de 10%, tanto
no mercado interno como no mercado externo, no mercado externo
especialmente a Argentina que é um mercado de rentabilidade
semelhante a do mercado brasileiro, portanto, para nós é sempre bom
expandir as vendas para a Argentina.
Eu quero mencionar também que nosso EBITDA por tonelada atingiu
R$928 por tonelada, portanto, superando inclusive o EBITDA por
tonelada, do 4T do ano passado, de R$878. É importante fazer essa
menção porque é do conhecimento de todos que isso está sendo obtido
em um ambiente de contínua elevação dos custos de matéria prima,
mostrando a boa capacidade da Oxiteno e a boa qualidade de seus
mercados em termos de absorver esses aumentos de custos.
No caso da Ultragaz, conforme nós já havíamos antecipado a vocês,
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nós tivemos um primeiro trimestre fraco, primeiro trimestre esse
decorrente especialmente dos últimos reflexos da reestruturação da
nossa região Centro Sul.
A boa notícia é que essa reestruturação está completamente terminada,
e que de agora em diante ela só produzirá notícias positivas, em
conjunto com um desempenho razoavelmente fraco do setor do GLP do
1T, porque o setor apresentou uma queda absoluta de volume de 3%
mas, se ajustado pelos dias úteis teria sido “flat”, ou seja, não houve
nem aumento nem redução das vendas do setor e, eu quero chamar a
atenção de vocês que isso é muito comum nos primeiros trimestres do
ano devido ao efeito sazonal, a combinação de férias e uma série de
fatores que interferem no desempenho de primeiro trimestre.
Consequentemente, a gente quer chamar a atenção que estes fatores
foram os que produziram esse desempenho negativo nesse trimestre
com a queda de 21% no EBITDA da Companhia.
No caso da Ultracargo eu acho que a principal notícia importante é o
aumento já de 21% da sua receita líquida. Por enquanto ainda tem
reflexos no crescimento do EBITDA porque se trata do início de
operações de alguns dos nossos terminais, mais claramente ao
crescimento da receita corresponderá no tempo uma elevação do
EBITDA, que é claramente o que nós estávamos esperando, o que será
realmente alavancado com a entrada em operação do terminal de
Santos, previsto para a próxima 2ª feira, portanto, afetando diretamente
os resultados desse trimestre da Ultracargo, especialmente no começo,
em termos de receita, posteriormente em termos de EBITDA.
Muito bem, no 1T, não foi um trimestre fácil, diversos fatores interferiram
no desempenho da Companhia, mesmo assim, se vocês observarem a
evolução do EBITDA trimestral da Ultrapar nos últimos anos para cá,
nós continuamos apresentando um crescimento significativo, na
verdade os 23% de crescimento desse trimestre estão bem na média
dos 25% de crescimento composto anual de EBITDA que nós temos
visto desde 2001.
E, se olharmos o lucro líquido, o lucro líquido evoluiu 60%, então, até
um pouco acima da nossa média composta do período de 50%,
significando, claramente, que a Ultrapar continua apresentando uma
evolução positiva e significativa dos seus resultados.
Agora, como é costume e nós sempre fazemos, eu gostaria de encerrar
os meus comentários iniciais fazendo uma observação sobre as nossas
expectativas de desempenho da Ultrapar para o próximo trimestre.
Bom, em primeiro lugar, nós sempre comparamos o desempenho do
trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, então é importante
começar relembrando que o 2º trimestre do ano passado foi um
trimestre excepcionalmente forte em termos de economia brasileira, que
vinha se acelerando pelo seu crescimento cada vez maior, onde o Real
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começava a se fortalecer com relação ao Dólar, mas o patamar era
completamente diferente, muito mais próximo do três (reais) do que está
hoje em dia, consequentemente foi naquele contexto que a Ultrapar
operou e apresentou um excelente desempenho no 2º trimestre. Nessas
condições eu queria mencionar como é que nós esperamos que o
desempenho da Ultrapar do próximo trimestre seja afetado.
A Oxiteno deverá ter uma combinação de fatores que continuarão
produzindo uma elevação do seu EBITDA com relação ao mesmo
trimestre do ano anterior. É verdade que a Oxiteno lançará mão a mais
exportações nesse trimestre devido ao fato de que o mercado brasileiro
não parece estar sustentando o seu nível de crescimento.
Com relação à Ultragaz, a boa notícia é que com o encerramento da
reestruturação da área Centro Sul, nós podemos esperar uma
significativa evolução do EBITDA com relação ao 1T deste ano, e com
relação ao mesmo trimestre do ano anterior a evolução será menos
negativa, ou seja, a tendência é claramente correta na direção que nós
estamos perseguindo de melhoria contínua e recuperação dos
resultados da Companhia que a cada trimestre deverá ser melhor do
que o anterior.
A Ultracargo, como eu já mencionei, se beneficiará pelo aumento de
volume de operações, e a sua tradução já em algum EBITDA adicional
que vai se fortalecer bastante ao longo dos próximos trimestres. Muito
bem, na soma dessas figuras nós esperamos que a Ultrapar apresente
no 2T deste ano um desempenho em linha com o mesmo trimestre do
ano passado.
Sendo isso que a gente tinha para conversar com vocês, eu agora fico a
disposição para responder as perguntas que houver. Muito obrigado.
Operadora:

Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma
pergunta queiram, por favor, digitar *1. Luiz Otávio Laydner, do Pactual,
gostaria de fazer uma pergunta.

Luiz Otávio Laydner:

Bom dia, Fabio, na verdade são duas perguntas bem breves, a primeira
é em relação ao custo fixo da Oxiteno, a gente viu aqui que no 1T ele
caiu bastante em relação ao que foi o custo fixo total do 3º e do 4º
Trimestres do ano passado.
A pergunta é se existe alguma razão especial para essa queda, se esse
efeito é recorrente ou não-recorrente, para ter uma idéia do que a gente
pode estar esperando para os próximos semestres. E a 2ª pergunta,
também em relação à Oxiteno, é que a gente também notou que teve
um aumento bastante significativo do estoque de produtos acabados, e
se isso é alguma mudança de estratégia, alguma dificuldade de
colocação do produto, ou se o estoque deve estar voltando para um
patamar menor nos próximos trimestres.

Fabio Schvartsman:

Bom dia, Luiz Otávio, obrigado pelas suas perguntas. A primeira
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pergunta com relação a evolução do custo fixo da Oxiteno, ela foi
afetada neste trimestre pela concentração de créditos que geralmente
ocorre levando a uma redução do custo fixo concentrado neste
trimestre.
Com relação à elevação dos estoques, isto tem relação direta com o
desempenho da economia, nossa expectativa era de uma economia
mais forte, não nos parece que isto está ocorrendo, consequentemente,
nós colocamos mais produtos em estoque com o intuito de exportá-los.
A exportação em geral exige uma formação de estoque prévia para
funcionar, não obstante esse nível do 1º trimestre será claramente
reduzido ao longo do 2º trimestre.
Luiz Otávio Laydner:

OK. Em relação à Ultragaz, você mencionou que deve ter um 2º
trimestre, a gente estará tendo um trimestre bem melhor em relação ao
1º trimestre, você poderia entrar um pouco mais detalhe, Fabio, em
relação a essa recuperação, se ela será basicamente concentrada em
volume ou em margem?

Fabio Schvartsman:

Luiz Otávio, na verdade a Ultragaz tem um 2º trimestre sazonalmente
sempre mais favorável, então, é uma questão de temperatura, é uma
questão de que as férias se concentram no começo do ano e acabam
atrapalhando o mercado no 1º trimestre, então, usualmente o mercado
no 2º trimestre é mais forte do que no 1º, isso obviamente se traduz
tanto em volumes quanto em margens, então a expectativa é de
evolução positiva de volume e de margens no 2º trimestre em relação
ao 1º.

Luiz Otávio Laydner:

OK, obrigado.

Fabio Schvartsman:

De nada.

Operadora:

Lembramos que para fazer perguntas basta digitar *1. Emerson Leite,
do CSFB, gostaria de fazer uma pergunta.

Emerson Leite:

Oi, bom dia Fabio, por favor, você comentou que na economia, enfim, o
mercado em geral não está sustentando os níveis de crescimento,
particularmente no negócio da Oxiteno.
Você poderia elaborar um pouco mais, eu me lembro que no 1º
trimestre havia aquele questionamento de que talvez a cadeia estivesse
um pouco estocada e que pudesse estar acontecendo um movimento
de estocagem, em particular nos segmentos em que vocês atuam, você
está preocupado com o cenário daqui para frente ou você acha que isso
é mais uma questão pontual e que a gente pode ter um repique de
demanda mais para a frente?

Fabio Schvartsman:

Emerson, é difícil fazer uma estimativa mais consistente com relação à
evolução da economia. É fato que o efeito das elevações contínuas das
taxas de juros acaba trazendo como reflexo uma mudança no
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desempenho da economia. Isso associado à redução do Dólar, ou seja,
o fortalecimento do Real, também desfavorece alguns segmentos
exportadores brasileiros quando, de fato, você lembrar que a Oxiteno é
muito espalhada com sua atuação pela economia brasileira, ela reflete
de maneira muito adequada, muito apurada, o desempenho da
economia e, de fato, nesse instante, o desempenho da economia
brasileira vem sendo fraco.
A expectativa para frente é difícil de… eu não to vendo nada que mude
essa característica, então, é uma economia que apresenta algum
crescimento, portanto não é nenhum fator assim de grande problema,
mas não será em absoluto um crescimento da mesma ordem e
magnitude que nós tivemos no ano passado. Isso é certo para durante
esse ano como um todo.
Emerson Leite:

Certo, agora com essa sua mudança de mix. ou com essa aceleração
de exportações, você está visualizando alguma perda de rentabilidade,
como é que a gente trabalha daqui para a frente em termos de
estabilidade de margens, melhora ou piora?

Fabio Schvartsman:

Olha, sobre o volume adicional que nós vamos vender você verá que a
Oxiteno claramente terá crescimento de volume no 2º trimestre em
comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

Emerson Leite:

Certo.

Fabio Schvartsman:

E esse crescimento de volume se fará através do esforço exportador
maior, consequentemente, obviamente será com margens menores do
que as margens excelentes que nós temos no total. A boa notícia é que
o EBITDA por tonelada que nós esperamos, não muda de maneira
significativa com relação ao que a gente está desempenhando agora.

Emerson Leite:

Você poderia comentar como está a visão de vocês para os preços das
commodities que vocês exportam no mercado internacional, que tipo de
indicação vocês estão recebendo das pessoas com quem vocês
conversam no mercado?

Fabio Schvartsman:

Pois não. Emerson, você sabe que nós somos menos dependente do
ciclo petroquímico do que uma empresa petroquímica tradicional, devido
à nossa participação em especialidades.
Consequentemente, a gente olha sempre de maneira mais
conservadora essa questão do ciclo. Então dentro de uma visão
conservadora o que nós temos hoje das informações dos especialistas,
é que 2005 continua sendo um ano forte para as empresas
petroquímicas em geral, em especial as nossas, no ano de 2006 ela
deve permanecer forte durante boa parte do ano, mas é possível que já
em algum momento do ano 2006 o mercado comece a enfraquecer,
mas pelo jeito há um consenso no mercado, que 2007 será um ano
mais fraco em termos do ciclo petroquímico. É com essa informação, de
novo, conservadora, que nós trabalhamos.
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Emerson Leite:

Certo. Você está se referindo ao seu segmento em particular ou uma
visão mais genérica?

Fabio Schvartsman:

Uma visão mais genérica, mas que se aplica mais adequadamente aos
nossos produtos.

Emerson Leite:

OK, Fabio, obrigado.

Fabio Schvartsman:

OK.

Operadora:

Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Sr. Gilberto
Souza, da Itaú Corretora, gostaria de fazer uma pergunta.

Gilberto Souza:

Bom dia, Fabio, a minha pergunta é em relação ao mercado externo da
Oxiteno. Você prevê algum desempenho adicional também de
Canamex, e o mercado argentino onde as margens são melhores, ou
você está falando igualmente de exportação generalizada, daqui para
frente?

Fabio Schvartsman:

Bom dia Gilberto, obrigado pela sua pergunta. Com relação à Canamex
e Argentina, a Argentina para nós é um mercado tão bom quanto o
mercado nacional, então as nossas exportações não sofrem qualquer
tipo de impacto negativo em termos de margem. Quando me refiro a
elevação das exportações, eu me refiro a elevação das exportações
para outros mercados que não a Argentina.
Com relação à Canamex, o desempenho da Canamex continua sendo
muito forte, crescendo todo mês com relação ao mês anterior,
produzindo mais EBITDA. É verdade que nós estamos falando de um
impacto pequeno no conjunto da Oxiteno, porque se trata ainda de uma
operação pequena, mas vem crescendo, e produzindo indicadores
positivos de toda ordem.

Gilberto Souza:

No caso específico de Ultracargo, com a inauguração do terminal, você
já pode dar para a gente algum highlight de quanto vocês esperam em
termos de crescimento de receita para a Ultracargo nos próximos
semestres?

Fabio Schvartsman:

Deixa eu ver, o Eduardo Toledo está aqui, deixa eu ver se ele sabe
dizer porque eu de fato não sei dizer isso.

Eduardo Toledo:

Oi Gilberto, tudo bem?

Gilberto Souza:

Tudo bom?

Eduardo Toledo:

Com relação ao terminal de Santos, a nossa expectativa dele em
regime, é que ele gere uma receita da ordem de R$30 a R$40
milhões/ano. Se você pegar um faturamento além de 200 milhões, você
está falando de um impacto de 15 a 20% em regime.
Essa situação deve ser atingida mais no final do ano possivelmente,
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quando a gente começar a ter níveis de ocupação compatíveis com o
que eu estou te falando. Ao longo dos próximos trimestres isso deve ir
em um crescente gradual.
Gilberto Souza:

Obrigado. Em termos de volume de investimentos, alguma mudança
significativa em relação aos números que a gente viu no 1º trimestre?

Fabio Schvartsman:

Não, nós continuamos com os nossos planos de investimentos para
este ano na mesma direção, acelerando, como você se lembra, os
investimentos em Oxiteno, desacelerando os investimentos na Ultragaz,
e a Ultracargo basicamente terminando a construção do TIS e agora se
concentrando na exploração de outras oportunidades tanto no mercado
brasileiro quanto no mercado sul-americano.

Gilberto Souza:

OK, obrigado.

Operadora:

A Sra. Claudia Abate, do ABN Amro gostaria de fazer uma pergunta.

Claudia Abate:

A minha pergunta já foi respondida, obrigada.

Operadora:

Essa será a última instrução, caso haja alguma pergunta queiram, por
favor, digitar *1.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao
palestrante para as considerações finais.

Fabio Schvartsman:

Muito obrigado, foi um prazer tê-los aqui novamente, espero contar com
vocês no próximo trimestre quando estaremos comentando os
resultados da Companhia, e comemorando, como estamos agora, o
sucesso da operação de colocação de ações que de novo eu penso que
é um benefício para todos nós, investidores dessa Companhia. Muito
obrigado.

Operadora:

O Conference Call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a
participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.
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