Transcrição da Apimec
Resultados do 3T10
Ultrapar (UGPA4 BZ)
12 de novembro de 2010
Milton Luiz Milioni:
Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião pública Apimec da Ultrapar para
discussão dos resultados referentes ao 3T10 e perspectivas. O evento de hoje está
sendo transmitido ao vivo pela Internet, podendo ser acessado pelo website da Ultrapar,
no endereço www.ultrapar.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para
download, e também pode ser acompanhada via teleconferência, no número 5511 21880155, código Ultrapar.
Compondo a mesa, para quem não me conhece, sou Milton Luiz Milioni, sou conselheiro
da Apimec; Dr. Pedro Wongtschowski, diretor presidente da Ultrapar; e o Sr. André
Covre, diretor financeiro de relações com investidores da Ultrapar, junto com outros
executivos da companhia, que poderão participar da sessão de debates logo após a
apresentação.
Antes de passar a palavra ao Pedro, eu queria relembrar a todos os que puderem, por
favor, desligarem seus aparelhos celulares, aos que não puderem, por favor, colocar na
função vibratória, o que evitará interrupções nessa reunião.
Voltando aqui, passo a palavra ao Dr. Pedro Wongtschowski, que dará início à
apresentação. Por favor, Dr. Pedro.
Pedro Wongtschowski:
Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez prestando contas aos nossos acionistas
e aos analistas do mercado. André Covre e eu vamos dividir a apresentação, e ao final
dela teremos tempo para perguntas.
A Ultrapar atua em quatro negócios: na distribuição de combustíveis, através da Ipiranga
e da Texaco; na distribuição de GLP, através da Ultragaz e da Brasilgás; na atividade
química, através da Oxiteno; e na área de logística, através da Ultracargo.
Em todos os negócios nós temos posições de liderança nos segmentos em que atuamos.
Distribuição é evidentemente uma parte muito importante hoje de nosso portfólio,
respondendo por cerca de 80% do nosso EBITDA total.
E nós veremos ao longo desta apresentação que a capacidade de geração de valor da
companhia é baseada, primeiro, em fundamentos muito sólidos que iremos detalhar;
segundo, em negócios resilientes, ou seja, negócios que resistem muito bem a eventuais
reduções do nível de atividade da economia, mas que ao mesmo tempo se alavancam no
crescimento da economia quando ela acontece. Todos os nossos negócios crescem
substancialmente acima do crescimento do PIB.
Nós temos um histórico de sucesso no planejamento e na execução da nossa estratégia;
e finalmente, em todos os momentos dos ciclos econômicos, tanto nos de alta como nos
de baixa, tivemos um desempenho muito positivo.
Iniciando então pelos fundamentos, pelo detalhamento desses fundamentos. Na Ultragaz:
a marca Ultragaz é uma marca reconhecida pelo mercado, por seus atributos de
confiabilidade e segurança. Nós temos uma rede de distribuição exclusiva que opera
apenas com produtos da Ultragaz, hoje com mais de 4.000 revendedores.
Introduzimos no Brasil o sistema de abastecimento de GLP a granel, que nós batizamos
de UltraSystem, em 1995, e somos destacadamente líderes do segmento do pequeno
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granel no Brasil. E temos hoje uma escala operacional alta; somos o maior participante, o
primeiro colocado em market share do Brasil, com 23% de participação no mercado.
A Ipiranga tem também alguns fatores comuns com a Ultragaz. Tem uma marca forte,
reconhecida por produtos e serviços diferenciados; temos uma escala operacional
grande, somos hoje vice-líderes de mercado, com 21% de participação, e temos um
modelo de negócio voltado para o consumo. Nós vemos o nosso negócio de distribuição
como um negócio de varejo e o tratamos desta forma, e posicionamos a nossa marca na
qualidade e na diferenciação dos produtos e serviços que oferecemos ao mercado.
Na Oxiteno, nós somos a maior empresa na América Latina em especialidades químicas.
Dominamos a tecnologia das linhas de produtos em que nós atuamos. Somos hoje no
Brasil, no setor químico, a empresa que proporcionalmente ao seu faturamento, às suas
vendas, mais investe em pesquisa e desenvolvimento.
Na área de óxido de eteno, somos o único produtor no Brasil, e temos uma ampla
cobertura em termos de mercados e aplicações que nos permitem, conforme as
oscilações de mercado, ou de preço do mercado internacional, flexibilizar nossa
produção, aumentando ou reduzindo a produção de produtos específicos. Essa
flexibilidade nos permite enfrentar melhor as eventuais turbulências ou variações de
mercado ao longo do tempo.
Portanto, no nosso negócio químico, a nossa exposição em relação ao ciclo petroquímico
é muito menor do que, digamos, das companhias petroquímicas tradicionais.
A Ultracargo, nosso negócio de logística, nós hoje focamos exclusivamente na atividade
de armazenagem de granéis líquidos. Estamos presentes nos principais portos
brasileiros: em Santos, Suape, Rio de Janeiro, Paranaguá e Aratu. Temos nestes portos
uma localização muito privilegiada em termos de distância de píer e assim por diante, e
temos investido muito neste negócio, expandindo a capacidade de armazenagem nessas
diversas instalações.
De uma maneira geral, as empresas da Ultrapar têm uma cultura voltada para resultado.
Ou seja, o foco é no atendimento da necessidade do cliente; disciplina na alocação de
capital; e o nosso track record de aquisições prova isso; a preocupação permanente com
a atração, o desenvolvimento e a retenção de pessoas.
Na área de governança corporativa, nós fomos pioneiros no Brasil na concessão de
100% de tag along para todas as classes de ações. Os principais executivos da
companhia têm participação acionária; o nosso programa de outorga de ações data de
1984 e continua em pleno vigor. E a nossa gestão é profissional, e a remuneração
variável atrelada a metas de crescimento de valor adicionado de EVA.
Em termos de gestão financeira, nos últimos dez anos fizemos mais de R$ 8 bilhões de
investimento, e a despeito disso, temos níveis de endividamento muito moderados.
Nosso foco tem sido a geração de caixa, e hoje somos investment grade, tanto pela
Moody’s como pela S&P.
Falando um pouco da resiliência dos nossos negócios, dando exemplo, pegando três dos
nossos negócios. Na área do GLP, o GLP envasado é um bem de primeira necessidade,
portanto a demanda é relativamente inelástica. A demanda do produto a granel depende,
sim, do PIB, mas a demanda da parcela envasada, que é parte considerável do nosso
resultado, é inelástica.
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Combustíveis para veículos leves, na área da Ipiranga dependem fundamentalmente do
tamanho da frota, e ainda há grande espaço para crescimento da frota no Brasil. Apesar
de a frota ter crescido nos últimos anos a uma taxa de 8% ao ano, incluindo aí os anos da
crise, há muito espaço para crescimento.
Por exemplo, simplesmente para atingir o patamar de penetração de veículos que hoje
tem a Argentina, o Brasil, se continuasse crescendo 8% ao ano, levaria cinco anos para
atingir o nível argentino, e dez anos para atingir o nível em que hoje está o México, em
termos de penetração de veículos.
Então, nossa expectativa é que este crescimento anual da frota de 8% ao ano continue a
ocorrer nos próximos anos.
André Covre:
Seria bom termos crescimento das ruas, não é?
Pedro Wongtschowski:
Para quem vende combustível, o tráfego não é uma coisa assim tão negativa.
Na área de armazenagem e de movimentação de granéis líquidos, com a economia forte,
cresce a movimentação de produtos, mas em momentos de instabilidade, mesmo com
baixo ou nenhum crescimento da economia, a demanda por estocagem e por
armazenagem, por local de colocar o produto, também cresce, e temos verificado isso
historicamente na Ultracargo.
Por outro lado, quando a economia cresce, o GLP a granel cresce com o crescimento da
economia. Podemos notar as duas curvas, do crescimento do mercado de GLP a granel
e o crescimento do PIB, e estão absolutamente alinhadas.
A parte de diesel, quando eu falava em frota, falava em frota de veículos leves; e aqui
estou falando de transporte de carga, que é substancialmente diesel. Os veículos a diesel
também acompanham razoavelmente o crescimento do PIB, nos últimos anos há até uma
separação, com crescimento ainda um pouco acima do diesel do que o crescimento do
PIB.
Na Oxiteno, o mercado químico tradicionalmente cresce 2x a 3x o PIB. Nos segmentos
de mercado em que a Oxiteno atua principalmente, que são a área de cosméticos e
detergentes, tintas e vernizes e defensivos agrícolas, têm crescido a taxas
substancialmente superiores ao PIB, também.
E no caso da Ultracargo, nesse período de 2004 a 2009, a capacidade de armazenagem
no Brasil cresceu 8% ao ano também, enquanto a capacidade de armazenagem da
Ultracargo neste período cresceu 24% ao ano, em parte por aquisições, mas também em
parte por investimentos nos terminais que já eram da nossa propriedade.
Vamos falar um pouco da nossa estratégia, da nossa capacidade de execução, que acho
que é o mais importante. As nossas expansões e aquisições têm tido um retorno muito
bom. No caso do GLP nós assumimos a posição de liderança com a compra, há alguns
anos, da Shell Gás no Brasil, e os resultados dessa aquisição foram muito positivos.
No caso da distribuição de combustíveis, representou uma extensão da nossa presença
no mercado de distribuição, do GLP também para área de combustíveis claros. Depois
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nós expandimos nossa presença através da grande aquisição da Texaco, e a partir daí,
com a consolidação do mercado, a nossa intenção já anunciada é crescer via
embandeiramentos, via novos postos e também via aquisição de pequenas redes
regionais. Muito recentemente, concluímos a aquisição da DNP, que atua no Norte do
País.
No caso da Oxiteno, no caso da química, nós começamos há alguns anos um processo
de muito sucesso de internacionalização, e estamos hoje presentes no México e na
região andina.
No caso de logística, Ultracargo, nós crescemos, como havíamos mencionado, via
expansão dos terminais existentes, e com duas aquisições, uma de grande porte, que foi
a União Terminais, e mais recentemente a aquisição do terminal da Puma, no Porto de
Suape.
Nós temos expertise, de desenvolvermos uma tecnologia interna de não só fazer o M&A,
de fazer a aquisição, mas também de rápida e eficiente integração das operações
adquiridas, conseguindo resultados rapidamente, e sempre superiores àqueles que foram
estimados quando fizemos o business case com relação à aquisição.
Temos conseguido fortalecer a nossa posição competitiva em cada um dos segmentos.
No caso da Ultragaz temos programas de eficiência operacional; daí que vem grande
parte do ganho de resultados da Ultragaz. No caso da Oxiteno, via tecnologia e via
aumento de capacidade nós conseguimos deslocar importações e aumentar
consideravelmente a rentabilidade da companhia. Por exemplo, em 2009, com
crescimento praticamente nulo do PIB, nós tivemos um crescimento de volume de vendas
acima de 10%.
E na Ultracargo, focamos em armazenagem de líquidos, e vendemos neste ano nosso
negócio de logística interna, armazenagem de sólidos de transporte rodoviário, que não
tinha o potencial de crescimento e de rentabilidade que atendia à nossa demanda.
Olhando um pouco para os números, e não há nenhum erro de escala, o EBITDA triplicou
entre 2006 e 2010. O lucro líquido duplicou neste mesmo período. Em termos de
comportamento da nossa ação, nós tivemos desde 2006 um retorno de 50% acima do
Ibovespa, e a distribuição de dividendos tem sido volumosa; mesmo em anos como 2008
e 2009, anos mais difíceis, a distribuição de dividendos continuou significativa.
Se olharmos o comportamento da nossa ação desde o IPO, que foi em 1999, nesse
período, um período de dez anos, 1999 a 2009, nosso lucro líquido cresceu 18% ao ano
composto durante esse período, o EBITDA cresceu 15% ao ano composto durante esse
período. E mais importante, o acionista que comprou as nossas ações no IPO, em 1999,
e teve a sabedoria de retê-las e de reinvestir os dividendos recebidos, teve um retorno
composto de 25% ao ano durante o período de dez anos.
Olhando rapidamente para o resultado deste 3T, este é o 17º trimestre consecutivo de
crescimento do EBITDA da companhia. O EBITDA e lucro líquido desse trimestre foram
recordes, em função do dinamismo da economia brasileira, do crescimento que nós
tivemos em nossos negócios, acima do crescimento da economia, das iniciativas internas
de excelência operacional. O lucro, por exemplo, nesse período, 3T09 comparado com
3T10, subiu 58%.
Este é o sumário, uma visão global dos nossos negócios. Vou pedir agora para o André
passar negócio a negócio, e falar do desempenho de cada um deles, por favor.
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André Covre:
Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês todos hoje, mais uma vez, em
particular para compartilhar mais um trimestre de resultados muito positivos. Vou me
focar, falando um pouco do desempenho de cada um dos nossos quatro negócios, em
particular nos elementos determinantes desse desempenho, nas ações que estamos
tomando, nas perspectivas para o 4T, e uma visão geral do que podemos antever para o
ano de 2011.
Começando pela Ultragaz, primeiro um pano de fundo para o que tem sido uma forte
evolução de resultados da Ultragaz nos últimos anos. Como vocês sabem, a Ultragaz é
um negócio de características de varejo, em que a marca, um baixo custo de distribuição
e foco no cliente são elementos fundamentais de diferenciação e de rentabilidade. E nos
últimos anos, a Ultragaz desenvolveu uma série de iniciativas nessas áreas-chave do
negócio, visando uma melhoria de rentabilidade através de programas que nós
genericamente chamamos de programas de eficiência operacional, ou programas de
excelência operacional.
E neste slide, trouxemos aqui só três exemplos do que são esses programas. Vou
rapidamente contar um pouco para vocês. Todos eles estão relacionados ao fato de que
o mercado de GLP é muito vibrante. Por trás dessa aparente estabilidade de crescimento
moderado de volumes, de market shares razoavelmente estáveis, tem na verdade um
mercado de varejo muito vibrante, em que os hábitos do consumidor mudam
constantemente. E cada vez que isso ocorre, a empresa tem oportunidade de atender
melhor o cliente e melhorar sua rentabilidade.
Então, coisas que nós estivemos fazendo nos últimos anos incluem um novo programa
de qualificação das revendas, em que o foco tem sido recentemente na maior
padronização dessas revendas, para padronizar os níveis de atendimento. E também
fortalecer a gestão dessas revendas, através de um intercâmbio de boas práticas. Com
isso nós melhoramos a rentabilidade das nossas revendas, e com isso melhora a
rentabilidade da cadeia como um todo, produzindo benefícios para todo mundo.
Tudo isso está ancorado em um programa de reconhecimento e premiação, de forma que
as melhores revendas servem de bons exemplos para as revendas que ainda estão em
desenvolvimento.
Outra área de trabalho tem sido entender quais são os novos desejos, as novas
necessidades dos nossos clientes, e trazer formas de comprar e pagar o GLP que lhes
sejam mais convenientes. Exemplos disso são o DiskGás, que se tornou um canal muito
importante de venda de GLP no Brasil, e a Ultragaz tem uma posição especial nisso;
compra por telefone é o DiskGás, pedidos online, transações através do celular etc.
Essas formas de vender e de atender o cliente, além de corresponderem a desejos dos
nossos clientes, também permitem uma logística melhor. Porque, via de regra, estamos
falando de entregas que foram pré-agendadas; alguém que telefonou e pediu GLP. Isso
permite, além de atender o cliente, que nós planejemos as entregas e, com isso,
tenhamos menos custo.
Por fim, um último exemplo é a marca. O Pedro mencionou a importância da marca no
negócio de distribuição de varejo. Nós temos a Ultragaz como uma marca que está
associada à confiabilidade e segurança, e trabalhamos para que isso seja fortalecido.
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Nossa campanha mais recente chama-se Ultragaz Especialista, posicionando a Ultragaz
como a especialista no que faz, a especialista em GLP no seu mercado. E essa
campanha foi acompanhada de um processo de treinamento das nossas revendas para
melhorar o conhecimento técnico e o aspecto comportamental, para que elas tenham um
melhor atendimento aos clientes. E, com isso, temos tido um desempenho de
rentabilidade muito positivo, crescimento significativo, apesar dos volumes do mercado
terem sido estáveis.
Com esse pano de fundo, o 3T foi um pouco mais do mesmo do que nós tivemos quase
por seis trimestres. Nós tivemos um crescimento total de volume de 1%, em que o
envasado cresce um pouco. O granel cresceu 4% na esteira da atividade econômica, na
linha que o Pedro mencionou, de que o GLP a granel segue atrelado ao crescimento do
PIB.
Nós tivemos benefícios do nosso programa de excelência operacional, e o crescimento
de EBITDA foi menor do que nós tivemos no passado recente, porque o 3T09 foi
excepcionalmente forte de resultados. Se você olhar, por exemplo, o acumulado deste
ano, a Ultragaz tem um crescimento bastante significativo de EBITDA.
E olhando para frente, a expectativa para o 4T é de um crescimento nos resultados e no
EBITDA em linha com a média do ano. 9M10 em relação a 9M09, nós tivemos um
crescimento de EBITDA de aproximadamente 15%, e é algo nesta ordem de magnitude
que nós esperamos para o 4T.
Olhando para frente, em um prazo um pouco mais longo, temos essas tendências que
estão na tela à frente, uma posição positiva no crescimento de volume no segmento de
granel pelo crescimento da economia.
Mas temos aqui um fato novo, vocês devem ter notado que nós aumentamos o nível de
investimentos este ano e temos a intenção de manter um ritmo acelerado de
investimentos para 2011. E esses investimentos têm sido focados na captura de novos
clientes e na expansão de nichos de mercado, calcados nesse modelo novo de revendas,
de marca etc., pelo qual eu passei agora há pouco. Esses investimentos vão começar a
trazer seus benefícios em 2011.
Portanto, a nossa expectativa em relação a volumes para 2011 é um pouco diferente do
que vimos nos últimos anos. Nós esperamos, sim, um crescimento no granel de ordem
de magnitude maior do que no passado recente, inclusive em um patamar acima do
crescimento esperado do PIB.
Com isso, com esse crescimento de volume, com benefício de alavancagem operacional
e com a continuidade dos programas de eficiência operacional, a nossa expectativa para
2011 é de um crescimento de EBITDA também significativo, acompanhando em grandes
linhas o crescimento que tivemos até agora, durante este ano, que, como eu mencionei,
foi por volta de 15%.
Passando para Ipiranga. O foco de trabalho na Ipiranga, no passado recente, tem sido
potencializar os benefícios do crescimento de volumes e fortalecer o modelo de negócios
da Ipiranga, que se pauta pela diferenciação em um mercado que é fundamentalmente
de características de varejo.
Como o Pedro mencionou, nós temos boas razões para sermos otimistas a respeito do
desenvolvimento do mercado. A penetração de veículos ainda é bastante baixa, e os
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determinantes para o crescimento da frota estão presentes, e devem continuar presentes;
são eles, fundamentalmente, renda, emprego e a disponibilidade de crédito.
Além disso, nós temos um processo de formalização do mercado em andamento, com,
de um lado, uma série de iniciativas das entidades envolvidas, em particular o Sindicom,
e vários dos órgãos regulamentares, e isso se combina a potenciais benefícios da
configuração mais recente do mercado, onde houve um processo de consolidação para
obtenção de escala mais eficiente; em outras palavras, todo mundo buscando mais
alavancagem operacional.
A Ipiranga tem uma posição muito destacada no setor, com uma estratégia de
diferenciação baseada em serviços, em conveniência e inovação constante. Três
elementos importantes dessa estratégia são: am/pm, a franquia Jet Oil e os programas
de marketing, dos quais um exemplo recente, de muito sucesso, foi o KM de Vantagens.
Mas, por exemplo, na am/pm nós somos a segunda maior rede varejista do Brasil, e
somos a maior rede em lojas de conveniência no país, apesar de a Ipiranga não ser a
maior em número de postos.
Trouxemos uma porção de novidades em 2010, incluindo a abertura de padarias dentro
da am/pm, que se provaram um excelente elemento de atração de tráfego; e o
lançamento de novos produtos com a marca própria.
Na Jet Oil nós crescemos em mais de 20% o número de franquias em 2010. Lançamos a
Jet Oil Motos, que é o mesmo modelo de Jet Oil aplicado para o segmento de motos,
para atender a crescente demanda de motos. A frota de motos tem crescido 10% ao ano
no Brasil, e o consumo de lubrificante por uma moto é igual ao consumo de um
automóvel. Portanto, é um mercado bastante importante.
E o KM de Vantagens é um sucesso estrondoso. Somente com um ano de existência, 4
milhões de CPFs cadastrados, e eu sei que vários de vocês têm familiaridade com ele,
seja como consumidores, seja por conta do IPO da Multiplus.
Para 2011, o trabalho é de intensificar esses fatores de diferenciação. É parte do nosso
plano, por exemplo, aumentar o número de franquias em aproximadamente 20%, parte
delas na am/pm, parte no Jet Oil. E é também parte do plano dobrar o número de
padarias que temos.
Toda essa estratégia de diferenciação, além da rentabilidade, contribui para gerar tráfego
em nossos postos, o que resulta em benefícios para a cadeia como um todo. Em outras
palavras, o consumidor tem acesso a produtos e serviços diferenciados, que ele gosta; o
nosso revendedor tem receitas adicionais e um posicionamento para o seu posto
diferenciado, o que permite mais rentabilidade para a cadeia inteira, inclusive para a
própria Ipiranga.
Além desta estratégia de diferenciação, que é o pilar da Ipiranga, nós temos uma
estratégia de expansão de volumes na região chamada CONEN, que é a sigla para
Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Essa expansão se iniciou com a aquisição da Texaco,
que anunciamos em 2008 e fechou em 2009; integramos em 2009 e no início de 2010, e
a partir daí passamos a dar os passos adicionais, seja através de novos postos ou
embandeiramentos, seja através de aquisição de distribuidoras regionais.
Nós fizemos a primeira nas últimas semanas, que foi a compra da DNP. A DNP é a
quarta maior distribuidora de combustíveis da região, era a maior independente, depois
de Petrobras, Shell-Cosan e Ipiranga. Nós compramos a DNP por R$ 85 milhões, ela
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tinha um EBITDA em 2009 de R$ 17 milhões, portanto uma aquisição de 5x EBITDA, que
é um patamar de valor similar a todas as aquisições de distribuição que o Ultra fez nos
últimos anos.
Com isso nós passaremos a ter 14% de mercado na região Norte, e consolidamos nossa
posição de segunda colocada nessa região geográfica no Brasil.
Como foi na aquisição da Texaco, implementaremos o modelo de posto, o modelo de
negócio da Ipiranga nesses postos, e com isso temos a expectativa de melhorar sua
rentabilidade ao longo do tempo.
Passando aos resultados, trimestre de forte crescimento nos volumes, seja no ciclo Otto,
seja no diesel, e isso contribuiu de forma importante para a melhoria dos resultados, um
crescimento de 19% no EBITDA.
Foi elemento também muito importante nessa melhoria de resultados a implantação do
plano de sinergias da Texaco, inclusive a implantação do modelo de negócios Ipiranga
nos postos Texaco. E também, estamos agora em um momento onde a integração da
Texaco fundamentalmente terminou, portanto as despesas não-recorrentes com a
integração praticamente cessaram neste 3T e estavam a pleno vapor no 3T09.
Excluindo essas despesas, nossa margem EBITDA ficou fundamentalmente estável, e
isso se deve aos efeitos da volatilidade na disponibilidade de etanol que tivemos nos
últimos 12 meses.
Olhando para frente, nós temos muitas razões para estarmos otimistas. Primeiro de tudo,
a partir de novembro nós temos os resultados da DNP, acrescentando em volumes e em
EBITDA. Para o 4T, nossa expectativa é de uma sequência da boa evolução de volumes
que tivemos ao longo do ano; o ciclo Otto seguindo a tendência do crescimento da frota e
as vendas de diesel crescendo com a evolução esperada no PIB.
Com relação aos resultados, esse é um trimestre de uma melhor composição de vendas,
com uma participação maior da gasolina, o que pavimenta o caminho para que tenhamos
uma evolução positiva na margem EBITDA em relação ao 3T, se aproximando da
margem que nós tivemos no 4T09.
Com relação a 2011, temos aqui, de certa forma, uma história parecida com a Ultragaz,
ligada aos nossos investimentos. Além do crescimento que está praticamente dado no
mercado, dado que a frota de 2011 foi construída ao longo de 2010, portanto o
crescimento no consumo é praticamente dado; além desse crescimento do mercado, nós
fizemos investimentos maiores em 2010 na nossa rede, na expansão da nossa rede de
postos, e temos a intenção de fazermos investimentos significativos em 2011, também.
E a maturação desses investimentos, sejam os de 2010, seja parte dos de 2011,
produzirá benefícios adicionais de volume na Ipiranga. Com tudo isso, nossa expectativa
é, portanto, de um crescimento forte de volumes na Ipiranga para 2011, na casa de dois
dígitos.
Esse volume adicional, incluindo o efeito de alavancagem operacional, nos permite a
expectativa de um crescimento em resultados em 2011 similar ao crescimento que
tivemos em 2010, o crescimento que estamos tendo em 2010 versus 2009. E eu ressalto
a vocês que isso é muito significativo, porque em 2009 nós tivemos somente três
trimestres de resultado da Texaco. Então, na verdade, um crescimento em 2011 no
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mesmo patamar de 2010, significa, na prática, uma aceleração do crescimento de
resultados da Ipiranga para o ano que vem.
Oxiteno. A Oxiteno, como vocês sabem, tem uma posição estratégica muito sólida e
diferenciais competitivos muito relevantes. Vocês notarão nesta página, no canto superior
esquerdo, porém, um elemento novo, que é a participação grande e crescente em
químicos de origem natural.
A Oxiteno, em 2006, já tinha 10% de suas matérias-primas de origem natural. Em 2009,
este número dobrou e passou para 20%, e essa é uma área onde a Oxiteno já tem
expertise e consolida cada vez mais o seu conhecimento em produtos de origem vegetal.
Nos últimos anos, o trabalho da Oxiteno tem sido focado na expansão da sua capacidade
de produção, em resposta à expectativa de crescimento em segmentos onde ela tem
participação importante; como o Pedro mencionou, cosméticos e detergentes,
agroquímicos, e tintas e vernizes são segmentos onde a Oxiteno tem uma participação
importante, e todos eles crescem a ritmo muito mais rápido que o crescimento da
economia.
Particularmente, tintas e vernizes estão ligados aos segmentos imobiliário e automotivo,
ambos cujo desenvolvimento está ligado à disponibilidade de crédito, como vemos nos
resultados da própria Ipiranga, que se beneficiam do crescimento da frota.
Nos agroquímicos, o Brasil é uma das grandes potencias agrícolas exportadoras; e em
cosméticos e detergentes, o crescimento da renda tem tornado este um setor de grande
crescimento. Tenho certeza que vários de vocês cobrem a Natura, e eu não preciso fazer
esse caso para vocês.
Temos como grande potencial pela frente, ainda, o setor de petróleo, que é um segmento
em que a Oxiteno tem uma participação menor que nesses três, mas que tem grande
potencial, dado o aumento de produção de petróleo esperado no Brasil para os próximos
anos.
Com essas expansões focadas em especialidades, nós tivemos um crescimento muito
forte nas vendas de especialidades, desde 2006, e escolhemos 2006 porque foi o último
ano antes do início desse grande ciclo de expansões, crescimento de 59% nesse
período. E com isso, a composição de vendas melhorou significativamente, nosso
portfólio hoje é muito voltado às especialidades, e com isso tivemos um ganho importante
na composição de produtos e composição de mix.
Esse ciclo de expansões está próximo do seu término. Nós tivemos, agora no 3T, a
entrada em operação de uma unidade de etoxilação em Camaçari, nós temos, no início
do ano que vem, a entrada da expansão de óxido de eteno, e aí este ciclo estará
fundamentalmente terminado e trabalharemos os volumes de venda, os volumes internos
e externos, e o volume de especialidades para obter o melhor retorno dos investimentos
feitos.
Um potencial passo adicional para a Oxiteno se relaciona a uma expansão no seu
escopo geográfico. Basicamente, a lógica aqui é utilizar o conhecimento profundo que
temos de especialidades químicas em outras geografias. Nós temos uma experiência
muito positiva no México, onde a transferências de tecnologia de produto e processo, e a
transferências de relações comerciais, levaram a Oxiteno México a se tornar líder de
mercado, tendo entrado no país como uma distante terceira colocada.
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Com relação aos resultados deste trimestre, nós tivemos um crescimento de volume total
de 3%, porém o volume que é realmente importante do ponto de vista de determinante de
rentabilidade é o volume de especialidades químicas no Brasil, que cresceu 11% em
decorrência do crescimento daqueles vários segmentos, e também permitido pela
expansão de capacidade que nós tivemos.
No mercado, por outro lado, as exportações e as vendas de commodities caíram, e isso é
o processo natural que ocorre quando fazemos uma nova expansão. Primeiro
exportamos bastante, e à medida que o mercado brasileiro cresce, esse volume vai
sendo transferido para o mercado interno, com ganhos de mix.
Tivemos um crescimento bastante significativo de EBITDA, 72%, precisamente pelo
maior valor vendido e particularmente pela melhor composição de vendas, mas também
tivemos margens melhores, apesar do Real 6% mais valorizado, para qual colaborou a
estabilidade dos preços de matéria-prima recentemente.
Olhando um pouco à frente, no curto prazo, para o 4T nossa expectativa é de volumes
similares aos volumes que nós tivemos no 3T, o que, eu destaco, é muito positivo, porque
o 4T é tradicionalmente um trimestre sazonalmente mais fraco. E isso nos permite a
expectativa de um EBITDA, de um resultado no 4T com uma evolução similar à evolução
de 55% que nós tivemos no acumulado do ano até agora, apesar da apreciação do
câmbio durante esse 4T.
Para o ano que vem, uma porção de expansões à nossa disposição. A venda de
especialidades no mercado interno historicamente cresce a um múltiplo de 2x a 3x o PIB;
nossa expectativa para o ano que vem é mais para 3x o PIB do que 2x o PIB. As novas
capacidades vão permitir um aumento de volume, que será inicialmente destinado, em
sua grande parte, ao volume de exportação. E por outro lado, as commodities devem ter
uma redução no cômputo geral.
Com relação aos resultados, primeiro de tudo, lembro a vocês que a evolução dos preços
de matéria-prima e do câmbio tem uma influência de curto prazo nos resultados da
Oxiteno. Tendo dito isso, nossa expectativa para 2011 nos resultados da Oxiteno é de um
EBITDA refletindo uma margem EBITDA em USD similar à margem que tivemos em
2010, apesar do crescimento nas exportações, que têm, naturalmente, uma rentabilidade
menor.
Por fim, rapidamente, na Ultracargo, eu deveria chamar provavelmente de nova
Ultracargo, já que este foi o primeiro trimestre em que ela atuou focada exclusivamente
na armazenagem de granéis líquidos. Ela atua em um mercado que reconhece a
diferenciação, permitindo a oferta de serviços de maior valor agregado, e a Ultracargo
tem, sim, uma posição muito diferenciada nesse setor; além de ser líder em participação,
ela é referência na qualidade dos serviços que ela oferece.
Temos fortes perspectivas de crescimento nesse setor, por ser um setor de infraestrutura.
Temos investimentos em andamento que equivalem a 15% da capacidade atual da
Ultracargo, aproximadamente 100.000 m³, que quando estiverem em regime, têm o
potencial de gerar algo como R$ 35 milhões a mais de EBITDA na Ultracargo.
Além disso, temos áreas disponíveis para expansão dos nossos terminais atuais, que
permitiriam uma expansão de aproximadamente mais 200.000 m³, isso sem prejuízo da
demanda do mercado por novos terminais, que é algo que também estamos em processo
de examinar.
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Por fim, nos resultados da Ultracargo nesse trimestre um crescimento expressivo na
armazenagem efetiva, aqui decorrente de três elementos: a consolidação do terminal que
nós compramos em Suape, no final do ano passado, e a maior movimentação de
químicos em Santos e Aratu em decorrência das expansões que nós fizemos.
Com a venda do negócio de transporte, logística interna e armazenagem em sólidos, a
margem EBITDA da Ultracargo passou de 40%, e a expectativa é que ela continue
crescendo nos próximos trimestres, decorrente da maior escala operacional.
Para o 4T em específico, eu diria que é uma evolução similar de volumes à que nós
tivemos no 3T, porque as mesmas razões estão presentes, que são volumes maiores,
terminais maiores em Suape, Aratu e Santos, e com consequente crescimento de
EBITDA contra o 4T09.
Por fim, para 2011, além da maturação das expansões que já entraram em operação, as
expansões que iniciamos, ou que anunciamos, que são aquelas que têm um potencial de
geração de EBITDA de R$ 35 milhões, a maior parte delas entra em operação em 2012,
mas uma parte entra em 2011, portanto colaborando para crescentes volumes e EBITDA
na Ultracargo em 2011.
Com isso, vou passar para o Pedro, para fazer um fechamento de visão geral.
Pedro Wongtschowski:
Para encerrar esta apresentação, vou fazer aqui algumas considerações finais. As
perspectivas econômicas para o Brasil nos próximos anos são muito positivas, e os
nossos negócios de combustíveis, GLP, especialidades químicas e armazenagem, a
nossa previsão é que todos eles cresçam alavancados no crescimento da economia e no
crescimento da renda do brasileiro.
Nos nossos negócios nós nos vemos muito bem posicionados para capturar esses
crescimentos de volume, e especialmente crescimentos de rentabilidade através do
ganho de escala.
Todos os nossos negócios têm oportunidades adicionais de investimento e crescimento,
via investimentos orgânicos e via aquisições, mas a nossa posição tradicional de foco na
geração de valor evidentemente continua rigorosamente onde está; ou seja,
investimentos ou aquisições serão feitos exclusivamente quando gerarem significativo
valor para os acionistas.
O nosso histórico em criação de valor é muito sólido. Os números que eu mencionei na
abertura, de crescimento de lucro líquido de 18% ao ano, composto por dez anos
seguidos, o crescimento de 15% no EBITDA por dez anos seguidos e, em decorrência
disso, a visão positiva do mercado e o retorno ao acionista desde a abertura de capital,
são prova deste foco que nós temos, é tradicional do sistema de gestão que adotamos,
visando sempre a geração de valor para os acionistas. Disciplina na alocação de capital
sempre nos caracterizou, e o alinhamento de interesses entre acionistas e executivos.
Olhamos com muito ânimo e entusiasmo para os anos seguintes. Acreditamos que temos
uma estrutura muito sólida, e teremos capacidade, competência e habilidade de
apropriarmo-nos de todas as oportunidades – e serão muitas – que o mercado vier a nos
oferecer.
Muito obrigado. Creio que começaremos agora a sessão de perguntas.
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Milton Luiz Milioni:
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, quando os executivos da Ultrapar
responderão as perguntas dos presentes no auditório e daqueles que nos acompanham
pela teleconferência, aos quais solicitamos digitar *1 caso queiram fazer alguma
pergunta, para que possamos identificá-los. Da mesma forma, todos aqueles que nos
acompanham pelo webcast podem encaminhar perguntas a qualquer momento, pela
própria plataforma, no ícone ‘Pergunta ao Palestrante’. Nossa equipe de apoio intercalará
as perguntas entre auditório, telefone e internet.
Está aberta a sessão de debate. Por favor, aos que quiserem fazer perguntas e
aproveitar a oportunidade. Existe sempre uma inibição na primeira pergunta. Podemos
passar para a segunda, então.
Wilmar Kräutler, profissional liberal:
Boa tarde. Gostaria que você fizesse o favor de falar só mais um pouco sobre a Ultragaz,
sobre dois aspectos: um seria com relação ao gás envasado, pelo menos em cidades
como São Paulo, indo cada vez mais para a periferia; ou seja, deve estar havendo
pressões quanto a uso de logística. E quanto ao granel, qual seria, a médio prazo, a
possível concorrência do gás natural? Obrigado.
Pedro Wongtschowski:
Vamos falar primeiro do gás de botijão. O mercado de gás engarrafado no Brasil tem
crescido muito pouco, de fato. Como já indicamos, o crescimento da rentabilidade da
Ultragaz se deve muito mais a evoluções em termos de eficiência operacional.
No entanto, se eu olhar um pouco para frente, o mercado de GLP a granel cresce
normalmente com o PIB, e ele tem crescido tanto para o setor industrial e comercial,
quanto especialmente para o setor residencial.
A Ultragaz desenvolveu uma metodologia pela qual ela vende gás em condomínios
residenciais e a conta é distribuída para cada consumidor especificamente; ou seja, a
conta é individual. Não é mais coletiva, por condomínio. Essa tecnologia que a Ultragaz
trouxe para o mercado tem tido grande sucesso e aceitação, e as vendas no mercado a
granel da Ultragaz têm crescido significativamente.
Se olharmos um pouco mais adiante, o que restringiu o consumo de GLP no Brasil foi
basicamente a indisponibilidade do produto. Historicamente, o Brasil é um importador de
GLP, e segue até hoje importando parte, hoje muito pequena, mas ainda importa parte do
consumo brasileiro de GLP.
Mas se olharmos para frente, há duas fontes adicionais significativas de GLP que vão
aumentar consideravelmente a oferta do produto. O primeiro é o pré-sal. Não só o présal, mas toda a produção adicional de gás natural no Brasil gera produção de GLP. Um
dos componentes do gás natural é propano e butano, que é extraído antes de sua
distribuição como gás natural, e vendido como GLP.
A segunda fonte adicional de GLP será produzida em refinarias. A Petrobras tem cinco
refinarias em fases variadas de projetos em implantação, e uma vez estas refinarias
partindo, ao longo do tempo elas vão entrando em operação, teremos aumento
considerável de oferta de GLP no Brasil.
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Em grandes números, eu diria que hoje a demanda de GLP no Brasil é da ordem de 7
milhões de toneladas, pouco menos, 6,8 milhões de toneladas de GLP por ano, e nossa
estimativa é que isso vá para cerca de 9 milhões de toneladas em 2014, 2015.
Então, este aumento de oferta de GLP certamente permitirá que esses novos nichos de
mercado, que hoje não são atendidos por GLP, são atendidos muitas vezes por
combustíveis de eficiência ambiental muito pior, porque a queima do GLP é inteiramente
limpa, serão crescentemente supridos por GLP.
Eu acho que vai haver uma mudança de cenário. Ou seja, o que até aqui foi um mercado
de crescimento muito baixo, irá, nos próximos anos, se transformar em um mercado de
significativo crescimento.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Eu tenho duas perguntas, uma inicial, André e Pedro. Acho que tivemos algumas
menções a um investimento continuadamente forte para o ano de 2011. Eu sei que vocês
acabam fechando o planejamento do investimento para fazer até um pouco mais tarde no
ano, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, que já estávamos contando com uma
redução de investimento para 2011 e uma geração até mais forte de caixa. Alguma coisa
mudou? Vai ter um foco maior mesmo em investimento orgânico para garantir esse
crescimento adicional, ou não? Essa seria a primeira pergunta.
A segunda pergunta, eu só queria realmente confirmar a mensagem: o crescimento da
Ipiranga está exuberante para 2011. É um crescimento, tenho que admitir, muito mais
forte do que eu imaginava que vocês iriam passar de mensagem. E isso tudo em um
cenário que teremos, talvez, uma consolidação ainda maior de um de seus competidores,
que também quer crescer. Eu só queria ouvir um pouco de vocês qual é o nível de
convicção que vocês têm hoje nesse guidance para crescimento da Ipiranga, se é alguma
coisa que vocês vêem com grande tranquilidade, espaço de upside, ou se isso é um
daqueles números um pouco mais desafiadores.
André Covre:
De fato, os investimentos para 2011 estão em elaboração. Mas em grandes linhas,
conforme esperado, a tendência deve ser de um volume de investimentos menor na
Oxiteno, que estamos finalizando o ciclo de expansões; mas, por outro lado, um nível de
investimentos maior nos outros três negócios, em todos eles porque estamos vendo
oportunidades de crescimento do mercado e do nosso posicionamento.
É o caso na Ultracargo, onde temos três expansões anunciadas, é o caso na Ultragaz e
na Ipiranga, onde pretendemos crescer volumes de forma diferente do que ocorreu no
passado recente.
No caso específico da Ipiranga, o crescimento esperado nos resultados está atrelado ao
patamar de investimentos que fizemos este ano e que começa a produzir benefícios no
ano que vem, e à manutenção, provavelmente até um aumento desse patamar de
investimentos.
Como tudo no futuro, nada está garantido. Mas nós temos confiança no trabalho que está
sendo planejado e temos a tranquilidade do track record feito no passado.

13

Transcrição da Apimec
Resultados do 3T10
Ultrapar (UGPA4 BZ)
12 de novembro de 2010
Francisco Utsch, MS SQUARE:
Boa tarde. Primeiramente, eu queria entender um pouco melhor a questão da margem
por m³ da Ipiranga. Eu não me lembro exatamente o número de cabeça, mas a margem
da Ipiranga pré-Texaco era alguma coisa por volta de R$ 52, R$ 53 por m³, e vocês
tinham falado que, provavelmente, em um período de dois anos deveriam atingir mais ou
menos esse patamar. Estamos mais ou menos próximos desse patamar, ainda
estaríamos nos R$ 47 que foram colocados, quase que 15% abaixo, alguma coisa assim,
nessa linha de grandeza. Então, eu queria entender se é isso mesmo, se isso vai chegar,
e em que prazo vocês estão vendo.
E junto com isso fica uma dúvida, que sempre discutimos isso e falava-se que o natural
seria a margem por m³ da Ipiranga evoluir, com pelo menos a inflação uma vez
estabilizada, as sinergias e tudo mais. E na hora em que olhamos, pelo menos 2009 para
2010, e 2008 para 2010, mas 2008 claramente ainda não tinha o efeito da Texaco, esse
efeito da inflação não veio. E aí, se pegarmos a inflação acumulada do período, deve ter
mais 10%, 12%, dependendo do índice que você utiliza. E, por último, eu sei que tem o
efeito do etanol nesse trimestre, e eu queria quantificar, mais ou menos, para ter uma
noção de quanto foi o impacto.
André Covre:
Pergunta fácil. Todo conference call de resultados eu faço um bolão sobre qual é a
primeira pergunta, e eu sempre aposto que é sobre a margem da Ipiranga, e desta vez foi
a terceira. Perdi a aposta.
Quanto à margem da Ipiranga, nossa visão é a seguinte: nós fizemos o processo de
captura das sinergias e dos ganhos de escalar da Texaco muito mais rápido do que nós
mesmos tínhamos imaginado. Isso foi parcialmente porque o mercado esteve muito bem
durante o ano de 2009 e permitiu essa aceleração.
E nós chegamos no 4T09, início de 2010, com as margens do combinado IpirangaTexaco de volta ao patamar que a Ipiranga tinha antes, que era por volta desses R$ 50 a
R$ 53 por m³.
Na contramão, durante este ano tivemos as questões ligadas às disponibilidades do
etanol, que teve grande variação do 4T09 para o 1T10 para o 2T10, e isso produziu
temporariamente margens um pouco menores no mercado. Mas isso é um movimento
que acontece de tempos em tempos, acho que é parte normal do mercado de varejo,
tanto que a expectativa para o 4T agora é de margens similares às que tivemos no 4T09,
que, se não me falha a memória, foi R$ 54 a R$ 55 por m³. Essa é a visão.
Francisco Utsch, MS SQUARE:
E a inflação?
André Covre:
Se você pensar em 10% de inflação em uma margem de R$ 50, estamos falando de
R$ 5. Isso é um número que só dá para você acompanhar ao longo do tempo, porque
tem várias outras coisas influenciando. Então, eu concordo que é difícil de você ver
exatamente o aumento da inflação na margem, porque tem algumas outras coisas
acontecendo.
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Em particular, neste caso você teve Texaco durante o ano de 2009 e parte de 2010,
puxando para baixo as questões de disponibilidade do etanol.
Milton Luiz Milioni:
Eu relembro a todos que estão fazendo perguntas que, por favor, se identifiquem no
momento da pergunta. E eu queria relembrar também, aos que estão nos acompanhando
pelo webcast, que existe um ícone, ‘Pergunte ao Palestrante’, e para quem está em
teleconferência, teclar *1. Por favor, próxima pergunta.
Subhojit Daripa, Morgan Stanley:
Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, queria quebrar em duas, ou então relacionar em
duas questões, que é o fato de que pós-aquisição Ipiranga, a questão de
desalavancagem dos últimos 12 meses, a estrutura de capital da Ultrapar está sub-ótima.
Vocês estão com um potencial de aumento de endividamento, e relaciona-se um pouco à
possibilidade de vocês estarem fazendo uma aquisição ou não. Basicamente, como
vocês estão querendo utilizar essa estrutura de capital para chegar a um patamar maisótimo, redistribuindo mais dividendos ou fazendo algum tipo de reinvestimento em novas
aquisições.
O que me chamou a atenção, e talvez seja coincidência, mas quando olhamos a parte
relativa à Ultragaz, vocês não mencionaram nada com relação à expansão internacional.
Há um tempo havia a expectativa de que vocês pudessem fazer algum tipo de aquisição
na Europa, LPG, alguma coisa nesse sentido.
Então, eu queria colocar duas questões nesse assunto, que são: como vocês estão
vendo oportunidades internacionais do ponto de vista de aquisição, seja GLP ou não? E
se de fato for este o caso, se na ausência dos mesmos vocês pretendem equilibrar um
pouco a estrutura de capital via um aumento do pagamento de dividendos, e como esse
negócio poderia acontecer, qual seria o processo decisório nesse ponto.
E a segunda questão que eu queria levantar, fazendo um pouco de follow-up da anterior,
nesse crescimento de Ipiranga que vocês estão considerando para o ano que vem, qual é
a expectativa de vocês com relação à margem bruta, particularmente no tocante a mix?
Vocês estão assumindo que a questão de volatilidade do etanol, que aconteceu este ano,
se manterá no ano que vem, de tal maneira que o crescimento de fato será muito mais do
ponto de vista de top line, ou vocês estão assumindo que haverá algum tipo de
contribuição de margem bruta por conta de uma estabilização do setor sucroalcooleiro?
Obrigado.
Pedro Wongtschowski:
Eu gostaria de responder a parte relativa a aquisições. No nosso negócio químico, por
exemplo, nós temos uma posição de mercado no Brasil amplamente dominante. Nos
mercados em que atuamos, temos liderança muito expressiva. Então, foi naturalmente o
primeiro negócio em que consideramos a possibilidade de crescimento no exterior,
devido, em certa medida, ao esgotamento do espaço de crescimentos significativos no
Brasil.
Evidentemente, estamos terminando um ciclo de investimentos na Oxiteno, fruto do
crescimento da demanda doméstica, que uma empresa líder de mercado tem que manter
sua posição de liderança e tem que fazer os investimentos para manter essa posição de
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liderança. E mais investimentos adicionais e incrementais costumam, em geral, ter
rentabilidade significativamente positiva.
Então, foi na Oxiteno que iniciamos o nosso processo de internacionalização, em 2003,
com três aquisições no México, e posteriormente a aquisição, também, na região andina.
O setor de GLP é outro setor em que o mercado está razoavelmente consolidado em
quatro grandes players no mercado doméstico, onde há muitas oportunidades de
crescimento, mas nenhuma oportunidade de um salto significativo na presença da
companhia no mercado doméstico.
Então, dada esta característica de mercado, nós estamos, sim, analisando oportunidades
de investimento no exterior. Já fizemos isso no passado e estamos no momento fazendo
isso também. E, como sempre, vale a regra geral: essas eventuais aquisições no exterior
serão feitas, desde que seguras, desde que geradoras significativas de valor.
No caso específico do setor, por exemplo, de combustíveis, ainda vemos grandes
oportunidades de crescimento no Brasil, e não estamos considerando aquisições no
exterior. No caso de armazenagem, o setor de infraestrutura é notoriamente um setor
com grandes carências no Brasil, e nós ainda vemos muitas oportunidades a explorar no
mercado doméstico, e nossa prioridade nesses dois negócios, distribuição e logística,
continuará sendo substancialmente no mercado doméstico.
André Covre:
Subho, sobre política financeira e alavancagem operacional, neste momento a posição de
dívida líquida/EBITDA do Ultra é de 1,5x. O que eu chamo de área de conforto da
empresa é entre 1x a 1,5x, podendo ir acima, como foi no caso da aquisição da Texaco,
quando passamos a 2,3x, e depois passamos pelo processo de desalavancagem.
Nós temos um risco de crédito muito baixo, pela natureza resiliente dos nossos negócios
e pela administração financeira prudente, o que nos permite captar recursos a valores
muito atraentes e termos praticamente nenhum custo de carregamento para manter essa
flexibilidade financeira.
Sobre expectativas da Ipiranga, o 4T, como eu mencionei, dá a indicação de uma
melhora de evolução na margem EBITDA, na direção do que tivemos no 4T09. Portanto,
isso nos permite ser otimistas a respeito de alguma recuperação nas margens do setor
para o ano que vem, o que está incluído, portanto, na nossa expectativa neste momento,
com as informações que temos disponíveis.
Paula Kovarsky, Itaú:
Boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira sobre Oxiteno: uma das razões
que tínhamos uma expectativa boa de crescimento de volume para o ano de 2010 é que
haveria substituição de importações. Queria entender se isso realmente aconteceu, se
ainda tem espaço, e em que medida um Real mais forte pode diminuir essa oportunidade
para a Oxiteno.
E a segunda pergunta, no caso da Ipiranga, estamos falando muito no impacto da
volatilidade do preço de etanol nas margens, mas também observamos um aumento de
quase 1 ponto de market share da BR. Se, de alguma maneira, uma política mais
agressiva do concorrente está prejudicando margem, também.
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E ainda nesse contexto, vocês estão anunciando um aumento de investimento para o ano
que vem, em um momento onde o seu concorrente está se consolidando e,
eventualmente, também vai querer crescer. Esse aumento de investimento é ofensivo ou
é defensivo? Quer dizer, vocês estão vendo oportunidades, no momento, de
reorganização, ou é para proteger a rede de uma eventual maior agressividade da
concorrência?
André Covre:
Sobre os investimentos, eles, na verdade, estavam planejados, Paula. Você deve se
lembrar que, quando compramos a Texaco, dissemos: “o passo imediato agora é integrar
a Texaco e trazer a responsabilidade dela para o nível que a Ipiranga tinha antes, mas na
sequência faremos uma expansão para a região do Conen”. E isso veio em 2010 e vem
em 2011. Então, na verdade, é a execução do planejamento que fizemos alguns anos
atrás.
O nosso crescimento está focado em adquirir redes regionais e embandeirar postos de
bandeira branca, ou de marcas que não sejam fortes, e novos postos. Eu não creio que
isso seja diferente da visão que tínhamos antes, não é diferente da visão que tínhamos
antes.
Qual era a primeira parte da sua pergunta?
Paula Kovarsky:
Se o crescimento do market share da BR tem a ver com a queda de margem.
André Covre:
Sempre que você tem algum elemento no mercado, que causa alguma estabilidade,
como foi o caso da disponibilidade de etanol, os competidores assumem posições
diferentes. A Ipiranga assumiu certa atitude, a Shell e a Cosan assumiram certa atitude, e
a BR assumiu outra atitude. Cada um tem sua forma de lidar com o que está
acontecendo no mercado.
Pedro Wongtschowski:
Só complementando essa questão da posição relativa da Ipiranga no mercado, market
share, na realidade existem diversos segmentos no mercado de combustíveis. Se o
objetivo de uma das empresas for preferencialmente market share, ela vai subir suas
vendas especialmente no mercado de TRR, que é um mercado de volume, que é uma
figura que existe no Brasil, formalizada pela ANP, de venda de diesel para pequenos
consumidores, especialmente para o setor agrícola, fazendas e tal, e é um segmento de
mercado em que você ganha volume, portanto, market share, mas onde a margem é
muito pequena.
E mesmo o segmento de grandes consumidores, de consumidores industriais,
empresariais, agrícolas, serviços etc., onde também as margens tendem, em geral, a
serem menores, e onde eventuais interesses em ganhos rápidos de market share não
significam incrementos correspondentes de rentabilidade.
Então, nesses dois segmentos de mercado é que se dá praticamente a totalidade dessas
variações ao longo do tempo de posições relativas de mercado.
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André Covre:
Sobre a Oxiteno, eu diria que 2009 foi o ano mais importante de recuperar a participação
de mercado que a Oxiteno tinha perdido para produtos importados, já que em 2008 o
mercado estava muito forte e nossas expansões não estavam prontas ainda. Elas ficaram
prontas no final de 2008, início de 2009, quando nós colocamos as expansões para
trabalhar e passamos a deslocar as importações de volta para o seu patamar anterior.
Este ano teve um pouco, o volume da Oxiteno está crescendo próximo de 14% no
mercado interno de especialidades, e isso é um múltiplo importante do PIB, mas a parte
mais importante de deslocamento de importações foi em 2009.
Luiz Amaral, GPA Consulting:
Boa tarde. Os resultados realmente são muito expressivos. Eu queria ouvir um pouco
sobre a política de pagamento de dividendos e remuneração ao acionista.
André Covre:
A nossa política de pagamento de dividendos é, na verdade, muito simples: nós fazemos
constantemente uma análise das oportunidades de investimento, e se acharmos que
temos boas oportunidades, que pagam muito mais que o nosso custo de capital,
obviamente dentro das nossas áreas de negócios, direcionamos recursos para a
expansão dessas atividades, que devem gerar retornos aos acionistas bastante
significativos.
Nos momentos em que não temos oportunidades tão relevantes, fazemos pagamentos
de dividendos maiores. Tudo isso sempre mantendo uma administração financeira
prudente, o que significa ter uma dívida líquida/EBITDA, como eu mencionei, entre 1x a
1,5x como área de conforto.
Exemplo disso: quando nós compramos a Texaco, nossa dívida líquida/EBTIDA foi para
2,3x. Nós iniciamos um processo de desalavancagem, onde os dividendos foram
mantidos. À medida que avançamos nesse processo de alavancagem e os nossos
negócios geraram caixa, começamos a aumentar os dividendos. O dividendo do 1S09
foram maiores que 2008, do 2S09 foram maiores que o 1S09, e o 1S10 foi novamente
maior que o 2S09. Então, começamos a gerenciar o nível de desalavancagem,
retornando o capital aos acionistas.
Luiz Amaral:
E houve um acréscimo?
André Covre:
Sim. Nós pagamos, por exemplo, no último pagamento, se não me engano, foi 60% do
lucro líquido.
Milton Luiz Milioni:
Eu relembro a todos aqueles que estão em teleconferência e quiserem fazer perguntas,
teclar *1, e quem estiver acompanhando pela Internet, clicar no ícone ‘Pergunte ao
Palestrante’. Mais alguma pergunta da platéia?
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Eduardo Correia, Associado Apimec:
Boa tarde. A questão é em relação ao ticker: Tendo em vista a questão de liquidez, não
seria interessante fazer um split, ou um desdobramento?
André Covre:
Está em estudos e planejado.
Eduardo Correia:
Obrigado.
Subhojit Daripa, Morgan Stanley :
Duas perguntas de follow-up, só: André, qual é o PIB que vocês estão utilizando, que
estão esperando para o ano que vem, e taxa de câmbio?
E no caso de Oxiteno, você mencionou que o adicional, o diferencial que ela soma no
mercado doméstico será importado, qual é o nível de taxa de utilização que vocês estão
assumindo para o ano que vem, pós o aumento de capacidade?
André Covre:
Espera que eu vou pegar minha bola de cristal aqui embaixo. Vou ficar lhe devendo a do
câmbio, mas sobre Oxiteno, em geral, depois de uma expansão, operamos as plantas
rapidamente a 100%. Uma expectativa para o ano que vem é que isso não seja diferente.
Obviamente, só conseguimos fazer isso porque inicialmente exportamos bastante, e ao
longo do tempo esse volume migra para o mercado interno.
Milton Luiz Milioni:
Mais alguma pergunta da platéia?
Enquanto o pessoal pensa em novos questionamentos, aproveitando a oportunidade que
a Utrapar está dando aos analistas e profissionais de investimento, eu queria pedir
licença à Ultrapar para relembrar os associados da Apimec que estamos em eleição.
Existem duas chapas em São Paulo e uma chapa para a Apimec Nacional, e eu gostaria
então de fazer com que todos votem, é muito importante para o futuro da Associação.
E também, lembrar a todos que existe uma quantidade muito grande de reuniões, e seria
interessante sempre consultar a agenda da Apimec para evitar perder reuniões, que
inclusive existem reuniões as quais os horários batem.
Volto à sessão de debates, se alguém tiver mais alguma questão. Temos alguma questão
por telefone? Não? Temos alguma questão por Internet? Também não?
Então, eu gostaria, agradecendo mais uma vez a presença de todos, em nome da
Apimec, agradecendo os que nos acompanharam remotamente, de voltar a palavra ao
Dr. Pedro, para que ele faça as considerações finais. Muito obrigado.
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Pedro Wongtschowski:
Eu queria apenas agradecer a presença de todos, tanto os que estão aqui fisicamente
como os que estão por outros meios, e dizer que nós temos muita confiança no futuro da
companhia, e estaremos presentes aqui novamente no ano que vem, como de hábito,
contando com o prestígio da Apimec. Muito obrigado.
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