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Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar,
para discussão dos resultados referentes ao 1T11.
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, 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
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
apresentação. 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 1T, trimestre que foi o nosso 19º de crescimento consecutivo de
resultados. Primeiramente, eu queria chamar a atenção de vocês para as informações
contidas no slide três, onde estão ressaltados os critérios adotados nas nossas
informações financeiras que estão contidas nesta apresentação.
Em particular, conforme foi estabelecido pela CVM, a adoção do IFRS passou a ser
obrigatória nas demonstrações financeiras do ano de 2010. Portanto, os números que
temos aqui nesta apresentação a 2010 já contemplam a adoção do padrão contábil, e
obviamente 2011 também.
Antes de falar especificamente dos resultados, eu gostaria de destacar o anúncio que
fizemos no início de abril sobre a nova estrutura de governança corporativa da Empresa,
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que foi inclusive objeto de uma campanha de mídia com o tema “Fé no mercado de
ações, fé no Brasil”, como vocês podem ver no slide quatro.
No slide cinco, procuro esclarecer e demonstrar as motivações desse movimento, para a
Ultra, governança sempre foi um instrumento para construir uma empresa mais sólida e
com crescimento rentável. De tempos em tempos, a Companhia revisita sua governança
com o objetivo de adaptá-la ao contexto atual, tanto o contexto interno quanto o contexto
externo. E com essa filosofia, a principal motivação para esse movimento de governança,
é criar as condições para que o bom desempenho da Empresa se repita nas próximas
décadas.
Que desempenho é esse? No slide seis temos alguns dados a respeito do desempenho
desde 1998, que foi o ano-base para a abertura de capital em 1999. Como vocês veem,
nesses 12 anos o EBITDA cresceu 21% ao ano, o lucro líquido cresceu 27% ao ano, e o
retorno sobre patrimônio líquido subiu, atingindo 15% em 2010, lembrando que nós
estamos ainda em um momento de maturação de investimentos significativos feitos nos
últimos anos.
Se você comprou as ações da Ultrapar no IPO e reinvestiu os dividendos terá tido 22%
de retorno ao ano desde 1999. Quem fez a mesma coisa com o Ibovespa, 17%, com o
CDI, 15%, e nesse período a inflação foi na média 7%. É, portanto, um desempenho
muito positivo e em conjunturas muito diferentes, pois estamos falando de um período
longo, de 12 anos, onde tivemos a economia indo bem, tivemos a economia estagnada,
tivemos juros altíssimos e tivemos juros altos, infelizmente não tivemos juros baixos,
tivemos inflação galopante, tivemos inflação sendo contida, tivemos o USD a R$4,
tivemos o USD a R$1,55, preço de petróleo a US$10, preço de petróleo a US$150,
diferentes conjunturas internacionais, diferentes conjunturas internas; e a despeito disso
tudo os resultados cresceram de forma consistente.
Esse bom desempenho, que aqui estou exemplificando desde a abertura do capital, teve
como pilar fundamental a forma como nos organizamos. Em outras palavras, governança
corporativa. E o slide sete destaca alguns dos passos que demos desde a abertura de
capital. Eu queria destacar, por exemplo, neste slide o foco em alinhamento de
interesses, que manifesta com o pioneirismo na concessão de tag along em 2000, que se
manifesta no programa de outorga de ações para executivos e que se manifesta na
remuneração variável atrelada ao valor, atrelada à performance de EVA.
Um outro aspecto que considero muito importante são controles efetivos, e neste slide
isso está presente na decisão de abrir o capital em Nova York simultaneamente ao Brasil,
que tinha naquela época um grupo de regras muito mais restritivas do que nós temos
hoje no Brasil, um Código de Ética, um Comitê de Auditoria funcionando junto ao
Conselho Fiscal e assim por diante.
Esse tipo de filosofia que, de novo, se manifesta em algumas das ações que estão no
slide sete, tem consequências que muitos de vocês conhecem. Por exemplo, nós somos
uma empresa que tem um processo muito rico de gerar novas oportunidades. Isso ocorre
porque, através da Empresa como um todo, dos níveis mais superiores aos níveis mais
inferiores, as pessoas estão financeiramente incentivadas para criar projetos atraentes,
uma vez que sua remuneração está diretamente ligada ao valor do negócio, o valor da
unidade, o valor da unidade de negócio, e o valor do Ultra.
Geram-se muitas ideias, muitas oportunidades de investimento, e esse alinhamento de
interesse que também permite uma grande disciplina na decisão, uma vez que todos
estão incentivados a fazer somente bons investimentos. E isso tem sido uma das razões
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do sucesso do Ultra, e demonstra portanto como a relação de desempenho e governança
corporativa é tão intrínseca no nosso sucesso.
O que nós estamos mudando? Passando para o slide oito. Os principais aspectos são a
conversão de cada ação preferencial em ordinária, na razão 1:1, adesão ao Novo
Mercado e elementos adicionais que excedem ao Novo Mercado e que criam um padrão
diferenciado de governança corporativa. Aqui, por exemplo, estamos adotando uma oferta
pública obrigatória por aquisição de participação relevante, no modelo da diretiva
europeia, que existe há muitos anos, e a inexistência de qualquer tipo de poison pill,
limitação de voto e regimes de tratamento diferenciado.
Em suma, é uma governança que se propõe a colocar todos absolutamente iguais, com a
voz da maioria prevalecendo para produzir o melhor desempenho da Companhia. Onde
nós estamos nesse processo? Após o anúncio, nós submetemos os documentos
societários para a BM&FBovespa para nos credenciar a migrar para o Novo Mercado, nós
estamos em processo disso.
E, em breve, estaremos convocando a Assembleia Geral dos ordinaristas e a Assembleia
Especial dos preferencialistas, e aqui eu quero chamar bem a atenção de vocês, em
particular, para a importância dos acionistas preferencialistas comparecerem a essa
assembleia, que vai se deliberar sobre essa nova governança, porque para que isso seja
aprovado faz-se necessário a maioria absoluta aos acionistas preferenciais. Em outras
palavras, essa mudança de governança requer a aprovação de 50% das ações
preferenciais emitidas. Portanto, destaco a vocês a importância de comparecerem a essa
assembleia, quando nós a convocarmos, e ela deve se realizar no final de junho, início de
julho.
Passando para o slide nove, falando dos nossos resultados recentes. Nesse 1T,
continuamos apresentando um crescimento forte dos nossos resultados, e esse trimestre
representa, como mencionei, o 19º trimestre consecutivo de crescimento no EBITDA,
crescimento esse que foi impulsionado pelo bom desempenho da economia brasileira e
pela maior escala dos nossos negócio em função dos investimentos que nós temos feito.
O EBITDA atingiu R$467 milhões, 23% acima do 1T do ano passado, similar ao
crescimento médio de EBITDA que temos apresentado desde a abertura de capital, em
1999. O lucro líquido foi R$194 milhões, 58% superior ao 1T do ano passado, em função
do crescimento do EBITDA e de menores despesas financeiras, fruto do menor custo da
nossa dívida.
A nossa consistente geração de caixa tem permitido a redução da alavancagem, com
índice de dívida líquida/EBITDA dos últimos 12 meses passando de 1.7x ao final do 1T do
ano passado para 1.4x ao final de março deste ano.
Passando agora para o slide dez, para comentar com mais detalhe o desempenho dos
nossos negócios. Iniciando pela Ipiranga, com relação aos volumes, tivemos a
continuidade da evolução positiva, com crescimento de 7% em relação ao 1T do ano
passado, impulsionado pelo aumento de 11% no ciclo Otto. Esse crescimento é
decorrente de dois fatores. Primeiro, a expansão da frota de veículos leves, que
estimamos ter sido 8% no período; e segundo, os investimentos realizados para
expansão da rede nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que inclui a aquisição da
DNP, concluída no final de 2010.
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O diesel apresentou crescimento de 4% nesse trimestre, evolução similar à do PIB
estimado para o 1T. O nosso EBITDA na Ipiranga totalizou R$286 milhões, 10% acima do
EBITDA do 1T10, excluindo os itens não-recorrentes.
Além do crescimento no volume vendido e da consequente maior alavancagem
operacional, um terceiro fator influenciou os resultados, que foi a maior participação da
gasolina na composição de vendas. Nesse 1T houve uma menor disponibilidade de
etanol no mercado, algo que correu durante o ano passado como um todo, mas foi mais
marcante nesse trimestre por conta de uma disponibilidade particularmente baixa nesta
entressafra.
Com isso, preços de etanol subiram de maneira significativa, e consequentemente ficou
mais vantajoso para o consumidor abastecer com gasolina, levando a uma maior
participação de gasolina em nosso volume vendido. Com tudo isso, a margem EBITDA
unitária da Ipiranga nesse 1T foi de R$58 por m³, acima dos R$57 por m³ do 1T10.
Para o trimestre em curso, nossa expectativa é de continuidade. Nossa estimativa neste
momento é de uma evolução de volumes similar à verificada entre 1Ts, com base nos
mesmos direcionadores de crescimento presentes há muitos trimestres. Com relação à
rentabilidade, nossa expectativa é de uma margem EBITDA por m³ no mesmo patamar
da que tivemos agora, no 1T11.
Passando agora para o nosso outro negócio de distribuição, no slide 11, a Ultragaz. Os
volumes desse 1T apresentaram crescimento de 3% em relação ao mesmo período do
ano passado, tendo sido impulsionado pelo aumento de 7% no segmento granel,
crescimento este que foi acima do PIB estimado para o período, o que já era esperado,
em função dos investimentos realizados para captura de novos clientes. O EBITDA
apresentou crescimento de 2%, principalmente em função desse maior volume vendido.
Para o 2T, nossa expectativa na Ultragaz é de uma evolução de volume e EBITDA
similares às verificadas entre 1Ts, com os investimentos que fizemos e estamos fazendo
no segmento granel devendo surtir efeitos mais fortes a partir do 2S.
Passando agora para a Oxiteno, no slide 12, os volumes vendidos nesse trimestre
apresentaram redução de 5% em função de paradas não programadas no pólo de
Camaçari, decorrentes do apagão de energia elétrica no Nordeste, ocorrido no início do
ano. Este efeito foi parcialmente compensado pelo crescimento das vendas para o
segmento de cosméticos e detergentes e das vendas da Oxiteno México e Oxiteno
Andina.
Mesmo com esse volume total menor, tivemos um excelente desempenho de resultados
em relação ao ano passado, decorrente principalmente de dois fatores: primeiro, de
forma geral, no 1T10 a Companhia estava em processo de realinhamento de preços em
função do novo patamar de custos decorrente das elevações que haviam ocorrido no
petróleo. Portanto, o 1T10 foi um trimestre de rentabilidade reduzida, por ser um trimestre
de transição de patamar de preços.
Como um segundo fator, nesse 1T11, em algumas linhas de produtos tivemos um
momento muito positivo de mercado, com forte demanda. A Oxiteno aproveitou o
momento e focou sua produção e vendas nessas linhas de produtos, o que favoreceu a
composição de vendas nesse trimestre.
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Com relação às perspectivas para o 2T, nossa expectativa é de uma pequena queda nos
volumes, em função de uma venda muito forte de glicós no 2T10, quando esse produto
esteve pontualmente atraente em termos de preços e margens.
Com relação ao EBITDA, o momento positivo que tivemos no 1T para algumas linhas de
produtos continua presente, porém começando a perder intensidade. Com isso, temos
expectativa de uma margem EBITDA em USD menor que a do 1T11, porém
significativamente maior que a do ano de 2010 completo.
Passando agora à Ultracargo, no slide 13, tivemos um volume basicamente estável nesse
trimestre. A escassez de etanol, que eu comentei na análise sobre a Ipiranga, também
teve seus reflexos no terminal de Santos, que tem parte de sua capacidade direcionada
para exportação de etanol.
Em adição, os reflexos da parada no pólo de Camaçari também afetaram a Ultracargo,
que possui um terminal no porto de Aratu, que atende o complexo de Camaçari. Esses
efeitos foram neutralizados pelo crescimento em outros segmentos, por exemplo,
aumento das exportações de óleos vegetais decorrentes da maior safra de soja.
Com relação aos resultados, o EBITDA da Ultracargo foi de R$28 milhões, 6% menor que
o 1T10, principalmente em função dos efeitos da venda dos negócios de logística interna,
armazenagem de sólidos e transporte rodoviário. Notem, porém, que a margem EBITDA
apresentada foi de 46% nesse trimestre, superior à margem de 37% apresentada no ano
passado, e também acima da margem de 42% do 4T, quando tínhamos somente o
negócio de armazenagem de líquidos.
Para o 2T, com a normalização da movimentação do terminal de Aratu, temos a
perspectiva de crescimento na armazenagem média similar aos níveis históricos de
crescimento orgânico da Ultracargo, ou seja, entre 5% e 10%, com efeito mais do que
proporcional no EBITDA e na alavancagem operacional.
Chegando agora ao último slide, olhando um prazo um pouco mais longo, eu gostaria de
relembrar a vocês as oportunidades de investimento e criação de valor presentes em
todos os nossos negócios.
Começando pela Ipiranga, as iniciativas estratégicas podem ser dividas em duas frentes:
a primeira decorre da estratégia de expansão para regiões de crescimento mais
acelerado – Norte, Nordeste e Centro-Oeste – onde a Ipiranga tem participação de
mercado menor que nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. A região Norte é atualmente o
foco dos nossos investimentos em expansão, através de embandeiramento de novos
postos, e onde buscamos, também, oportunidades de aquisição, como a da DNP.
Uma segunda frente é fortalecer nosso posicionamento de diferenciação, através de
maior oferta de produtos e serviços atrelados à venda de combustíveis, como a Padaria
AM/PM, produtos de marca própria, JetOil Motos, e assim por diante.
Em adição a essas duas iniciativas estratégicas, continuamos trabalhando em conjunto
com o Sindicom e com as autoridades do Governo com o objetivo de reduzir a
informalidade no setor de etanol, o que tem trazido benefícios para a cadeia como um
todo ao longo dos últimos anos.
Na Ultragaz, nossa estratégia inclui investimentos na expansão do granel, segmento no
qual ela possui posição de liderança destacada, e cujos volumes têm forte relação com o
desempenho da economia.
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Em adição, temos investimentos em nichos de mercado e captura de novos clientes.
Além disso, como vocês já viram algumas vezes, a Ultragaz está sempre atenta aos
movimentos nos hábitos de consumo, que de tempos em tempos geram oportunidade de
captura de benefícios, como os programas de excelência operacional implementados ao
longo dos últimos anos.
Na Oxiteno, nos próximos meses devemos concluir um importante ciclo de investimentos,
com expansões de sua capacidade de produção de especialidades e de óxido de eteno.
Esses investimentos estão voltados para atender a demanda em segmentos que têm
fortes perspectivas de crescimento, como cosméticos, detergentes, agroquímicos, tintas e
petróleo. Esses segmentos têm crescido a taxas superiores ao PIB, permitindo não só
maiores volumes, mas também melhor composição de vendas ao longo do tempo.
Outra área importante de desenvolvimento são os químicos de origem vegetal, que além
de diversificar as fontes de matéria-prima da Oxiteno, possuem maior percepção de valor
nos segmentos de atuação da Oxiteno.
Na Ultracargo, conforme divulgamos anteriormente, estamos trabalhando na expansão
dos terminais em Suape, Aratu e Santos, para atender a crescente demanda. Nos últimos
cinco anos, o mercado de armazenagem para granéis líquidos no Brasil cresceu em
média 8% ao ano, crescimento superior ao desempenho da economia no período. As
expansões em andamento na Ultracargo permitirão aumento de 15% sobre a capacidade
atual, e têm previsão de finalização para o ano que vem.
Por fim, como procurei mostrar a vocês no início da apresentação, o sucesso da Ultrapar
ao longo de seus 11 anos como companhia aberta, com crescimento de resultados
superior a 20% ao ano, teve a governança corporativa como elemento central para
criação de valores.
A nova estrutura de governança nos permite aprofundar ainda mais o alinhamento de
interesses na Companhia, além de ser um passo definitivo na direção da administração
profissional da Companhia, reforçando a atração e retenção de talentos, e levando a uma
maior capacidade de investimentos. Tudo isso com o objetivo de criar as condições para
repetirmos, nas próximas décadas, o desempenho apresentado desde a nossa abertura
de capital.
Agradeço a atenção de vocês, e eu, junto com a equipe de negócios e da área financeira,
estou aqui disponível para eventuais perguntas que vocês tenham.
Vicente Falanga, Santander:
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Tenho uma pergunta em relação a volume de
distribuição; a Ultra vinha bem confiante dizendo que cresceria em 2011 em relação a
2010 double-digit em volume de distribuição.
Nesse trimestre vocês entregaram um crescimento de 6,5%. Eu queria saber se vocês
mantêm a convicção desse número de double-digit, e como ele vira e de onde. Obrigado.
André Covre:
Vicente, obrigado pela pergunta. De fato, essa é e continua sendo a nossa expectativa. E
é importante só levar em conta os efeitos de mix que isso tem nos volumes que se
materializam, isso porque a gasolina tem um poder energético maior do que o álcool. Em
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ordem de grandeza, nós sabemos que o álcool corresponde a 70% do poder energético
da gasolina.
E quando você tem um processo, como ocorreu nos últimos meses, de migração do
álcool para a gasolina por conta de preços do mercado, o volume aparente cresce
menos. Mas se você equalizar para isso, vai ver o nosso volume do ciclo Otto cresceu
dois dígitos, 10% nesse 1T.
Portanto, a nossa expectativa está se materializando, mas ela se materializa com essa
alteração de mix, que tem permitido uma boa rentabilidade para a Companhia.
Vicente Falanga:
OK. Obrigado.
Paula Kovarsky, Itaú BBA:
Bom dia a todos. Queria tocar em dois pontos. O primeiro deles, falar um pouco de
percepção de margem que vocês estão vendo para a Ipiranga, se por alguma razão a
volatilidade de preço de etanol pode causar, no 2T, uma situação parecida com o que
vimos no 3T e talvez no 4T do ano passado, ou se um trend mais óbvio para baixo
significa que pode haver alguma melhora de margem nesse sentido; entender um pouco
também, vimos uma série de declarações controversas, seja do Governo, seja da
revenda, seja das próprias distribuidoras, como vocês estão vendo esse momento de
mercado para distribuição. Existe algum risco? Essa seria a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, eu queria voltar um pouco na rentabilidade da Oxiteno, que acho
que foi talvez a grande surpresa do trimestre. Como vocês estão vendo a evolução
dessas rentabilidades, não só no 2T mas até o final do ano, principalmente à luz de
câmbio?
André Covre:
Paula, obrigado pelas perguntas. Com relação às tendências de curto prazo dos
combustíveis, você sabe que nesta época do ano ocorre o início da safra de etanol, na
qual tipicamente os preços caem nas usinas, e consequentemente no restante da cadeia.
Isso afeta o etanol hidratado e a gasolina, por conta da mistura de 25% de etanol anidro.
Esse movimento de preços ocorre todo ano nesta época, e os preços já haviam
começado a cair antes das matérias de jornais que tivemos nos últimos dias.
Com relação à rentabilidade da Ipiranga, como eu mencionei há pouco, a nossa
expectativa para o trimestre em que estamos, o 2T, é de uma margem no mesmo
patamar da que nós tivemos no trimestre que acabou de terminar, no 1T; portanto uma
estabilidade na rentabilidade sequencialmente.
Com relação à Oxiteno, nós tivemos ao longo do ano passado, basicamente dois
momentos. Estou falando do ano passado porque é muito útil para explicar o que está
acontecendo neste ano, e as tendências. Essa época do 1T no ano passado, em 2010
tivemos preços de matéria-prima razoavelmente estáveis, permitindo à Oxiteno
demonstrar um pouco do seu potencial de rentabilidade após parte das expansões em
capacidade de produção realizadas.
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Nesse 1T11 nós tivemos efeitos positivos em algumas linhas de produto, com um
momento muito positivo de mercado nessas linhas com forte demanda, e a Oxiteno
aproveitou o momento e vendeu tudo que pôde nessas linhas de produto. Mas esse é um
movimento temporário, como eu mencionei, cuja intensidade já está se reduzindo.
Por outro lado, ainda temos expansões que estão em andamento. Portanto, o potencial
para maior alavancagem operacional, quando elas entrarem em operação, e para uma
melhoria no mix geográfico de vendas, à medida que o mercado interno cresce.
Portanto, as perspectivas do ponto de vista estrutural de margens para a Oxiteno são
muito positivas, da forma como podemos ver hoje.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Bom dia, pessoal. Tenho três perguntas aqui. A primeira, só para confirmar o que você
falou agora, André. Você acabou de mencionar que está esperando uma margem
sequencialmente parecida na Ipiranga ao que foi visto no 1T. Dá para subentender que
realmente essa movimentação de preço, inclusive a indicação que vocês tinham seguido
também o movimento da Petrobras não é algo que vá trazer nenhum tipo de perda
extraordinária para vocês. Certo?
André Covre:
Não tem nada de diferente neste trimestre do que acontece em todos os anos quando
entra a safra.
Gustavo Gattass:
Perfeito. Está ótimo.
André Covre:
Como todo mundo na cadeia.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Eu vou, então, passar para as minhas duas outras. Minha duas outras têm a
ver também com a Oxiteno. A primeira pergunta que eu queria te fazer, só para
caracterizar isso que você acabou de falar, o que vocês acham que é a sustentabilidade
do preço de especialidade médio que vocês conseguiram nesse trimestre? E foi muito
afetado por essas oportunidades pontuais que vocês tiveram, ou é alguma coisa que
você teve uma margem muito grande aqui, mas na média o preço pode realmente
continuar melhorando daqui?
André Covre:
Essa margem nesse trimestre se beneficiou de duas coisas, como eu mencionei, em
relação ao ano passado. Uma é um processo de realinhamento de preços que estava
ocorrendo no ano passado, por conta do aumento do custo. Isso ocorreu no 1T do ano
passado e ficou o ano inteiro.
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Então, as margens combinadas do 2T, 3T e 4T são uma boa demonstração do potencial
de margens da Oxiteno em condições de estabilidade de matéria-prima.
Esse 1T teria sido muito parecido, não fosse essa situação positiva em algumas linhas de
produto, e que, como eu já enfatizei, acontecem de tempos em tempos, e o que
precisamos ter é a habilidade de aproveitá-las quando elas acontecerem, que foi o que
fizemos no 1T.
O que determina uma melhora de margens estruturais da Oxiteno é maior volume,
produzindo mais alavancagem, e a melhoria da composição de vendas à medida que o
mercado interno cresce; coisas que acontecem agora ao longo do tempo, e não de
imediato.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. E a minha terceira pergunta, André, só uma dúvida mesmo: nós vemos uma
evolução bastante curiosa de custo de eteno de um trimestre para o outro. Não é fácil
para nós enxergarmos o custo de eteno unitário.
Só queria entender se teve alguma mudança na fórmula do eteno, no preço do eteno
depois que a Braskem passou a ter um preço de nafta com mais lag? Eles repassaram
alguma coisa para vocês, ou todas as fórmulas do custos de vocês continuam iguais?
André Covre:
A fórmula de precificação de custos de eteno continua a mesma, e ela é basicamente
uma referência internacional, e não mudou há muito tempo.
Com relação ao que você vê no nosso custo, de fato este é um número mais difícil de
inferir qual foi o custo unitário de compra de eteno, porque ali se misturam efeitos de mix
e efeitos de volume. Mas eventualmente vale à pena uma conversa com a equipe de RI
em separado para explorar mais essa questão, se você quiser.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Muito bom. Obrigado, André.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André
para suas últimas considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que todos têm
muitos conference calls para atender. Agradeço e espero vocês no próximo. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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“Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
completa) da transcrição. Entretanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais falhas, já que o texto depende da qualidade
do áudio e da clareza discursiva dos palestrantes. Portanto, a MZ não se responsabiliza por eventuais danos ou prejuízos
que possam surgir com o uso, acesso, segurança, manutenção, distribuição e/ou transmissão desta transcrição. Este
documento é uma transcrição simples e não reflete nenhuma opinião de investimento da MZ. Todo o conteúdo deste
documento é de responsabilidade total e exclusiva da empresa que realizou o evento transcrito pela MZ. Por favor,
consulte o website de Relações com Investidor (e/ou institucional) da respectiva companhia para mais condições e termos
importantes e específicos relacionados ao uso desta transcrição.”

10

