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14 de agosto de 2009
Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar
para discussão dos resultados referentes ao 2T09 e perspectivas.
O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no site www.ultrapar.com.br, onde a apresentação também está
disponível para download.
Hoje, conosco, está presente o Sr. André Covre, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Ultrapar, junto com os executivos da Companhia.
Informamos que este 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 mais instruções
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 o 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 podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais
considerações futuras.
Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. André Covre, que dará início à
teleconferência. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Muito bom dia a todos vocês. Primeiro de tudo, lamento o breve atraso, mas a notícia que
nós tivemos foi que vários de vocês estavam tendo dificuldades de acesso pela Internet,
então nós esperamos alguns minutos a mais.
É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar dos resultados do nosso
trimestre. Foi um trimestre de resultados fortes e também para falar um pouco das
perspectivas para os próximos trimestres.
Estou aqui acompanhado da equipe da área financeira e dos Diretores de Administração
e Controle de cada um dos nossos quatro negócios, que vão me ajudar a responder as
perguntas que vocês possam ter.
Antes de começar, porém, eu queria só chamar a atenção de vocês para algumas
informações dos slides três e quatro. Esses slides ressaltam os critérios adotados nas
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informações financeiras e operacionais que nós divulgamos, e que estão contidas nessa
apresentação.
Aqui nós temos basicamente duas mensagens que eu queria chamar a atenção de
vocês. A primeira delas, no slide três, é que as informações trimestrais de 2008 seguem
as regras contábeis novas, de modo a permitir a comparabilidade direta com as
informações trimestrais de 2009 que nós estamos divulgando.
Como conseqüência disso, as informações trimestrais de 2008 diferem dos valores
reportados anteriormente nas suas respectivas divulgações de resultados, quando ainda
vigorava o padrão contábil antigo, em outras palavras, antes das Leis 11.638 e 11.941.
A segunda mensagem, no slide quatro, é sobre as aquisições que fizemos recentemente.
Nas informações desse 2T temos a consolidação dos resultados da União Terminais,
assim como já tivemos no 4T08 e 1T09, e pela primeira vez, temos a consolidação dos
resultados da Texaco, a partir do dia 1º de abril de 2009, sobre a qual falaremos algumas
vezes durante essa apresentação.
Vamos agora aos principais destaques do trimestre no slide número cinco. Bom, temos a
satisfação de apresentar um crescimento significativo de EBITDA pelo terceiro trimestre
consecutivo, desde o início da crise econômica em setembro do ano passado, e também
esse foi o 12º trimestre consecutivo de crescimento no nosso EBITDA, fruto da resiliência
dos nossos negócios e também dos investimentos feitos nos últimos anos.
A receita atingiu R$10 bilhões, praticamente R$10 bilhões no trimestre, decorrente da
consolidação da Texaco, mas também do crescimento de receita em todas as unidades
de negócio.
O EBITDA reportado cresceu 28% em relação ao 2T08, atingindo R$321 milhões,
também apresentando crescimento nas quatro unidades de negócio.
O lucro líquido nesse trimestre foi R$93 milhões, acima do 1T09, porém um pouco menor
que o 2T08. Eu lembro a vocês que a nossa dívida líquida e o patamar de despesas com
depreciação, aumentaram nos últimos 12 meses, ambos decorrentes dos investimentos
realizados nas expansões orgânicas, que entraram em operação há alguns meses, e das
aquisições da Texaco e da União Terminais.
Em função desses investimentos, o nosso endividamento líquido passou de R$421
milhões no final de junho do ano passado, para R$2,6 bilhões no final de março de 2009,
quando realizamos o pagamento da Texaco. De março para cá, ou seja, de março para
junho, porém, nós já reduzimos em cerca de R$200 milhões o nosso endividamento,
através da geração de caixa dos negócios, além de reduzir a alavancagem, em termos de
dívida líquida/EBITDA dos últimos 12 meses, de 2,3X em março para 2X agora em junho.
Bem, os bons resultados e a forte geração de caixa apresentados na primeira metade do
ano permitiram a manutenção dos dividendos referentes ao 1S no mesmo patamar do
ano passado. Foram aprovados dividendos no montante de R$119 milhões, equivalentes
a 65% do lucro consolidado do 1S, e representando um dividend yield analisado de 3%
sobre o preço médio das ações no 1S.
Bem, como eu mencionei nesse 2T nós também passamos a consolidar os resultados da
Texaco, dando início a nossa gestão, que nesse momento está fortemente focada em
realizar os benefícios previstos no plano de negócios da aquisição.
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Um pouco mais à frente, vamos falar mais sobre como caminha a implementação desse
plano e uma atualização dos resultados estimados nesse momento.
Passando agora ao desempenho de cada negócio, vamos começar pela Ipiranga, no
slide número seis.
Primeiro de tudo, para facilitar o entendimento do desempenho da Ipiranga em bases
comparáveis, nós incluímos, nesse trimestre, uma análise da evolução dos resultados
que estimamos a Ipiranga teria obtido, excluindo a Texaco, assim como uma estimativa
dos resultados separados da Texaco.
Igualmente, para que vocês possam analisar o desempenho recorrente da Texaco, nós
excluímos do resultado que ela obteve no 2T as despesas de conversão dos postos
Texaco para a imagem Ipiranga, bem como aquelas decorrentes da integração
operacional, ambas de caráter temporário, relacionadas à implementação do plano de
negócios.
Iniciando pela análise da Ipiranga antes da consolidação da Texaco, do lado esquerdo do
slide, que aqui estamos chamando de Ipiranga ex-Texaco, o volume vendido no 2T ficou
em linha com o do 2T08, apesar do menor dinamismo da economia neste ano, que afeta
diretamente o volume consumido de diesel pelo mercado. Por outro lado, o volume
combinado de gasolina, etanol e GNV, conhecido como Ciclo Otto, continua
apresentando forte crescimento de 8% em relação ao 2T08, influenciado pelo aumento
da frota, pelas melhorias na legislação e fiscalização das vendas de etanol e pelos
investimentos que a Ipiranga realizou, no último ano, em novos postos e
embandeiramentos.
Conforme as nossas expectativas e previsões, a frota de veículos leves no Brasil
continua crescendo, fundamentalmente no mesmo ritmo do ano passado. No 2T09, a
redução do IPI na venda de veículos e o retorno gradual do crédito para compras a prazo
contribuíram para um novo recorde histórico de 752.000 novos veículos leves licenciados
no período, o que representa um crescimento de 4% sobre uma base que já era bastante
expandida no 2T08.
Bem, em paralelo, a redução do nível de informalidade no mercado de etanol vem
apresentando progressos que atribuímos às iniciativas para melhorar a legislação e
fiscalização do setor, realizadas em 2008. Observamos novamente uma evolução na
participação das empresas associadas ao SINDICON sobre as vendas totais de etanol,
passando de 60% no ano passado, no 2T08, para 61% no 2T09. Apesar de parecer
modesta essa evolução, ela já foi inferior a 50% há pouco tempo atrás.
O terceiro fator importante para o crescimento das nossas vendas no Ciclo Otto, foram os
investimentos na abertura de novos postos e embandeiramentos realizados nos últimos
12 meses. Esses investimentos contribuíram para o crescimento de 8% no volume
vendido do Ciclo Otto, em linha com o crescimento de 8% do mercado nacional, porém
acima do crescimento de 6% nas regiões Sul e Sudeste, áreas de atuação da Ipiranga
antes da aquisição da Texaco.
Do lado direito do slide, nós mostramos que com a consolidação dos números da Texaco,
o volume vendido total somou 4,6 milhões de m³ no 2T, superando em 51% o volume
vendido pela Ipiranga no 2T08, fazendo com que a Ipiranga alcance um novo patamar de
porte e escala que permitem uma série de benefícios importantes, como vocês sabem.
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Passando para o slide sete, onde apresentamos o desempenho financeiro da Ipiranga,
seguindo a mesma lógica do slide anterior, no gráfico do lado esquerdo temos o EBITDA
da Ipiranga ex Texaco, que apresentou, totalizou R$162 milhões no 2T, 5% acima do
mesmo período de 2008. Esse aumento está relacionado, principalmente, a variação nos
preços e custos de etanol, com a influência positiva da melhoria na legislação e
fiscalização, e conseqüente redução dos níveis de informalidade, conforme evidenciada
pela maior participação das empresas do SINDICOM em relação ao mercado total.
Nos gráficos do centro e da direita, e partindo do mesmo EBITDA de R$162 milhões, nós
demonstramos qual é agora, com a contabilização da Texaco, o novo ponto de partida de
EBITDA e margem recorrentes para o negócio combinado. Os efeitos não recorrentes no
resultado da Ipiranga neste trimestre contabilizara, totalizaram R$28 milhões, sendo de
duas naturezas: R$21 milhões referentes à conversão de marca dos postos Texaco para
Ipiranga, conforme eu havia adiantado no último trimestre, e R$7 milhões referentes a
despesas com integração das operações.
Com isso, o EBITDA da Texaco, excluindo esses efeitos não recorrentes, foi de R$38
milhões, que somado ao EBITDA Ipiranga ex Texaco totaliza R$200 milhões, 30% acima
do EBITDA reportado no 2T08.
Especificamente no último gráfico do slide, nós estamos destacando as margens unitárias
recorrentes de EBITDA da Ipiranga e da Texaco. A margem EBITDA unitária da Ipiranga
ex Texaco nesse trimestre foi R$53 por m³, acima da margem do ano de 2008, que foi
R$50 por m³. A margem da Texaco, por sua vez, excluindo os efeitos não recorrentes,
totalizou R$24 por m³, acima da margem de R$20 por m³ observada antes da aquisição.
Bom, isso combinado equivale a uma margem EBITDA recorrente de R$43 por m³, que é
o ponto de partida do EBITDA da Ipiranga com a consolidação da Texaco. É importante
atentar para essa margem EBITDA consolidada, de R$43, pois com a integração da
Texaco avançando, nós não teremos mais como separar Ipiranga e Texaco como
fizemos nesse trimestre.
E, aliás, falando do nosso processo de implementação do plano de negócios da Texaco,
trabalhamos nos últimos quatro meses, desde que passamos a geri-la, como eu
mencionei, a consolidação da Texaco resultou na ampliação significativa da escala
operacional e financeira da Ipiranga, e no adensamento e ampliação da rede de
revendas, que saiu de 3.500 postos, antes da aquisição, e hoje totaliza,
aproximadamente, 5.500 postos distribuídos no Brasil todo.
Em adição, a aquisição da Texaco possibilita à Ipiranga um melhor posicionamento para
o crescimento do negócio, dando início à nossa expansão para o Centro-Oeste, Norte e
Nordeste, regiões que apresentam crescimento no consumo de combustíveis acima da
média do país.
Além disso, a cobertura nacional nos traz novas oportunidades comerciais, já se
convertendo em benefício nesse trimestre, com a conquista de 13 novos clientes no
segmento de consumo e que requerem a amplitude de cobertura nacional.
No que tange ao processo de integração, desde o início da nossa gestão da Texaco em
1º de abril, nós passamos a atuar em duas frentes de modo simultâneo: a primeira delas
é a integração per se das operações, tendo como iniciativa principal a unificação do
sistema de informação da Texaco com os da Ipiranga e da Ultrapar, integração essa,
unificação essa que foi concluída no dia 1º de agosto. Desta forma, nós passamos a
operar o negócio de distribuição de combustíveis em um único sistema, o que nos
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permite capturar parte importante dos ganhos da maior escala de operações durante os
próximos dois trimestres.
Nesta frente, estamos também agora trabalhando na incorporação societária da Texaco à
Ipiranga, outra etapa importante do plano de negócios e que está prevista para ocorrer no
final de novembro, início de dezembro. Concluída essa etapa da aquisição, estaremos
operando o nosso negócio de distribuição de combustíveis em uma única estrutura
organizacional, de sistemas de informação, e societário.
Ao mesmo tempo, na frente de implementação do modelo de negócios da Ipiranga na
rede adquirida, demos início ao processo de conversão dos postos para a marca
Ipiranga, que está ocorrendo em um ritmo mais acelerado do que nós mesmos tínhamos
inicialmente planejado. Até 30 de junho, 651 postos haviam sido convertidos, com gastos
de R$21 milhões, já contabilizados no 2T, conforme já mencionamos anteriormente.
Até ontem, o número de conversões já havia subido para 830 postos, o que representa
83% da nossa previsão de 1.000 postos convertidos até o final do ano. Neste mesmo
período, também já foram convertidas 178 lojas de conveniência para o padrão AM PM, o
que representa aproximadamente 2/3 do total de lojas adquiridas com a Texaco.
A nossa estimativa é que o processo de integração esteja fundamentalmente concluído
até o início do ano que vem, incluindo a transferência física completa das equipes e as
operações conjuntas das estruturas de distribuição em algumas localidades, restando
apenas a conversão dos postos remanescentes, principalmente nas regiões CentroOeste, Norte e Nordeste.
Com todas essas iniciativas em andamento, o nosso plano é elevar, no prazo de dois
anos, a margem unitária de EBITDA do negócio combinado, que, conforme mencionei há
pouco, foi de R$43 por m³ no 2T, para as margens atuais da Ipiranga ex Texaco.
Vamos passar agora para Oxiteno, no slide nove. O volume de vendas da Oxiteno
apresentou um crescimento de 10% em relação ao 2T08, crescimento este que foi
viabilizado pelas expansões na capacidade de produção, que entraram em operação no
4T08, e pelo processo de substituição de importações.
No mercado interno, o volume vendido cresceu 6%, fruto do bom desempenho das
especialidades direcionadas às indústrias de cosméticos, detergentes e agroquímicos,
segmentos para os quais as expansões realizadas em 2008 são primariamente
direcionadas. Neste trimestre também tivemos uma maior venda de glicóis, em função de
vendas spot menores desse produto durante o 2T08.
No mercado externo, o volume cresceu 19%, fruto da entrada em operação das nossas
expansões de capacidade. Aqui é importante lembrar que, com a entrada dessas novas
capacidades, é de se esperar que a participação das vendas no exterior cresça em um
primeiro momento. À medida que a demanda interna por produtos da Oxiteno cresce,
voltamos a direcionar nossas vendas para o mercado interno, reduzindo a proporção das
exportações ao longo do tempo. Esse ciclo é parte da estratégia da Oxiteno de manter
capacidade de produção à frente da demanda local, vendendo o excedente para o
mercado externo.
Com relação a evolução dos resultados, o EBITDA da Oxiteno nesse trimestre totalizou
R$29 milhões, 10% acima do EBITDA do 2T08. O aumento no EBITDA reflete os efeitos
do maior volume vendido, 10% a mais, e do Real 25% mais desvalorizado no 2T09,
efeitos esses que foram em grande parte compensados pela realização de estoques a
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custos históricos maiores do que os de reposição, efeito esse estimado em R$35 milhões
no 2T09, efeito similar ao que nós tivemos no 1T09.
A exemplo do que fizemos no 1T, nós seguimos nesse 2T trabalhando na redução dos
nossos estoques, que já acumulam uma redução de R$177 milhões no ano, e já tendo
retomado o patamar de estoque que nós tínhamos há um ano atrás, no final de junho do
ano passado, que era R$337 milhões.
Passando agora para a Ultragaz, no slide número dez, o volume total nesse trimestre
apresentou uma redução de 2,6%, totalizando 401.000 toneladas vendidas, em linha com
a variação do mercado no trimestre. No segmento envasado, o volume vendido foi
281.000 toneladas, praticamente estável em relação ao ano passado. Esta estabilidade
apresentada no segmento envasado, a exemplo dos últimos trimestres, é fruto da
resiliência da demanda desse segmento, por ser um bem de primeira necessidade, e
também de iniciativas comerciais realizadas pela Empresa, incluindo o início de operação
em alguns novos mercados.
No segmento granel, a redução foi de 7%, fruto do menor ritmo de atividade industrial no
2T09, e também do consumo temporário de 4.000 toneladas de um cliente de grande
porte no 2T08.
Com relação aos resultados, pudemos verificar novamente os efeitos positivos da
recuperação nas margens, para a qual contribuíram os programas de eficiência
operacional implementados nos últimos 12 meses, que se refletiram no aumento de 21%
do lucro bruto, e 36% em relação ao 2T08.
Em termos absolutos, o EBITDA atingiu R$74 milhões, apesar da redução do volume
vendido no segmento granel.
Dando um pouco mais de colorido sobre esses programas, a gênese desses programas
de eficiência operacional se relaciona ao fato de que, por trás da aparente estabilidade do
mercado de GLP, existe um mercado de varejo altamente dinâmico, onde os hábitos e
preferências dos consumidores mudam de tempos em tempos, permitindo oportunidade
para a Empresa em novos canais de venda e a adaptação da infra-estrutura da Empresa
a essas novas modalidades de entrega.
Por exemplo, recentemente alguns novos canais de venda cresceram no gosto do
consumidor, principalmente as vendas pelo telefone e pelo sistema de vendas vale-gás,
além de vendas utilizando meios de pagamentos eletrônicos. O crescimento desses
canais permite oportunidades de aumento de rentabilidade, por meio de revisão de
processos e estruturas. Um bom exemplo é que os nossos revendedores passaram a ter
vários canais relevantes de vendas para atuar. E com isso, passou a ser possível a
introdução de ferramentas de gestão por canal, que, com isso, permite servir o cliente
melhor, gerando maior rentabilidade para o revendedor, através de uma composição
mais adequada de volume e preços por canal, e, por conseqüência, também beneficia as
nossas vendas da Ultragaz.
Um outro elemento é, por exemplo, o alinhamento da estrutura logística aos novos canais
de revenda. Aqui acho que o exemplo mais simples é que, com o crescimento das
vendas por telefone, a entrega precisa e deve ser mais ágil, de modo que são
necessários menos caminhões de grande porte e mais veículos leves para entrega. E
vocês talvez tenham notado que a Ultragaz fez a venda de muitos caminhões nesse
trimestre, o que se refletiu em um resultado não operacional positivo.
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Bem, em síntese, a linha mestra dos programas é um novo modelo de gestão e revenda
de canais, o que envolveu, entre outras iniciativas e ainda envolve a introdução de novas
ferramentas de gestão comercial e operacional, o alinhamento da estrutura logística aos
novos canais de revenda e o redesenho do programa de qualificação das revendas,
adequando os seus procedimentos, o seu conhecimento a trabalhar nesse mercado com
uma complexidade maior, mas com oportunidades maiores também.
Bem, passando ao slide 11, e falando do nosso negócio de logística, a Ultracargo
apresentou, mais uma vez, uma progressão positiva nos seus resultados, um aumento de
77% na armazenagem efetiva em relação ao 2T08. Isso decorre da consolidação da
União Terminais, mas também das expansões realizadas no Terminal de Aratu, desde
agosto do ano passado, e da maior ocupação no Terminal de Santos.
No segmento de transporte, a exemplo do que ocorreu no 1T, tivemos uma redução de
quilometragem rodada, derivada do menor ritmo de atividade econômica e também da
decisão de reduzir as nossas operações no segmento de carga embalada, esse último
elemento melhorando a rentabilidade por quilômetro rodado da Empresa.
O EBITDA atingiu R$28 milhões nesse trimestre, mais que o triplo do ano passado,
novamente em função dos resultados e sinergias da União Terminais, a partir do 4T08, e
dos maiores volumes de operação nos demais terminais da Ultracargo, em particular
Aratu e Santos.
Esse é o quarto trimestre de crescimento seqüencial, de forte crescimento seqüencial da
Ultracargo, sendo que em relação ao 1T09, no qual já consolidávamos a União
Terminais, apresentamos um crescimento de 17%.
Chamo também a atenção de vocês que, no 2T, a margem EBITDA da Ultracargo atingiu
32%, um novo patamar de margem comparado a margem obtida no 2T08, que foi de 13%
Bem, para finalizar, antes de passarmos para as perguntas que vocês possam ter, eu
gostaria de rapidamente abordar as nossas prioridades e expectativas para os próximos
trimestres.
Na Ipiranga, o nosso foco de ação para os próximos trimestres continuará sendo a
absorção da aquisição da Texaco, de modo a realizar os ganhos recorrentes da
ampliação da escala operacional e da atuação nacional. Nós vamos seguir executando
as atividades nas duas frentes de trabalho que embasaram o plano de negócios da
aquisição: de um lado, a integração das operações adquiridas, permitindo a realização
das economias de escala, e do outro, a implementação do modelo de negócios da
Ipiranga na rede adquirida, em particular no processo de revisão das marcas dos 170
postos restantes da nossa meta para 2009.
Em adição, continuaremos atentos para capturar os benefícios do crescimento no volume
de combustíveis do Ciclo Otto, crescimento este que é fruto do crescimento da frota de
veículos leves no Brasil. Esta frota, em 2008, era, aproximadamente, 25 milhões de
veículos, e ela continua crescendo, como eu mencionei, fundamentalmente no mesmo
ritmo do ano passado. Aliás, esse crescimento da frota, já observado durante o ano de
2009, nos permite prever crescimento relevante dos volumes do Ciclo Otto para 2010.
Com relação aos resultados de curto prazo, nossa expectativa para o trimestre é que o
volume da Ipiranga, incluindo agora o da Texaco, apresente evolução similar à observada
entre 2Ts, da ordem de 50%.

7

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T09
Ultrapar (UGPA4 BZ)
14 de agosto de 2009
Com relação ao EBITDA, à medida que avançamos na integração das operações, as
margens decorrentes consolidadas de EBITDA seguirão na direção das margens
recentes de EBITDA da Ipiranga ex Texaco, que no 1S09 foi, aproximadamente, R$53
por m³.
No 3T, nossa expectativa é que a margem decorrente consolidada de EBITDA mostre
uma evolução positiva em relação a margem de R$43 por m³ apresentada nesse 2T. Em
adição, isso eu chamo a atenção de vocês, ao fato de que, com o processo de integração
e conversão das margens em pleno andamento, estimamos que teremos despesas não
recorrentes de, aproximadamente, R$25 milhões no 3T.
Bem, na Oxiteno, as nossas atenções continuam voltadas as ações comerciais para
substituir produtos importados, e também nas oportunidades advindas da retomada do
desempenho da economia, fatores que nos permitem ter a expectativa de um
crescimento nos volumes vendidos no 3T superior ao que nós observamos entre 2Ts.
Além disso, com esta evolução de volumes e o processo de alinhamento dos nossos
estoques substancialmente finalizados, a nossa expectativa nesse momento é de um
EBITDA maior do que o apresentado no 2T09, lembrando apenas que essa expectativa
reflete as condições atuais de câmbio e preços de matéria-prima.
Na Ultragaz, nós observamos nesse início de trimestre uma evolução um pouco melhor
nos volumes, principalmente no granel, que, excluindo o efeito de 11.000 toneladas de
consumo de um grande cliente no ano passado, tende a ficar estável nesse 3T em
relação ao ano passado.
Nosso trabalho segue focado nos programas de eficiência operacional, que associado a
certas ações comerciais, principalmente (39:36) nos permite a expectativa de
continuidade para o 3T do ritmo de crescimento de EBITDA apresentado até agora no
ano de 2009.
Por fim, com relação à Ultracargo, a nossa expectativa não poderia ser diferente de ter
mais um semestre de crescimento seqüencial, sendo este o quinto trimestre consecutivo
de crescimento.
Além disso, com o processo de integração com a União Terminais fundamentalmente
finalizado, já tendo capturado ganhos superiores ao que esperávamos no nosso plano de
negócios inicial, nós estamos voltando os nossos recursos novamente para a expansão
dos terminais existentes, com mais de 20.000 m³ de capacidade já programados para
iniciar a operação nos próximos seis meses.
Um último ponto, com relação a nossa estratégia de foco na geração de caixa, nós
vamos seguir buscando reduzir o nosso nível de alavancagem, através da geração de
caixa e crescimento dos nossos negócios, e também de investimento menores do que o
ano passado, que conforme mostra o gráfico do lado direito, acumularam uma redução
de 41% no 1S09 em relação ao 1S08.
Muito bem, com isso eu finalizo o que nós havíamos preparado nessa apresentação, e
me coloco a disposição de vocês para eventuais perguntas, de preferência as fáceis.
Passo para vocês.
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Paula Kovarsky, Itaú:
Bom dia a todos, bom dia André. Queria fazer duas perguntas. A primeira com relação a
Ipiranga, só para ter uma idéia de nessas alturas do campeonato, quantos postos estão
na região do Sudeste e Centro-Oeste de onde você vai implementar a mudança no curto
prazo, e quanto que sobra no Nordeste que fica para depois? E também ter uma idéia do
que a gente deve considerar ainda de custos e despesas relativas a essa conversão das
marcas nos próximos dois trimestres?
E segunda pergunta com relação a Oxiteno, você mencionou que a adição de
capacidade, em um primeiro momento, deve forçar um aumento das exportações até que
você tenha um aumento da demanda doméstica pelos produtos. Eu queria entender,
também a luz das mudanças que a gente teve ao longo do ano do ponto de vista de
demanda doméstica, se isso afeta também o mix entre glicóis e especialidades e se isso
é uma questão para o 2S?
E também entender como está a expectativa de vocês de preços de especialidades à luz
do challenge de câmbio?
André Covre:
Obrigado Paula pelas suas perguntas, obrigado pela sua presença. Primeiro começando
pela primeira pergunta, da Ipiranga. Nós adquirimos com a Texaco aproximadamente
2.000 postos. Desses 2.000, cerca de 650 estão na região Centro-Oeste, Norte e
Nordeste, região esta onde nós só podemos utilizar a marca Ipiranga a partir de 2012, por
força do licenciamento de marcas para a BR, por ocasião da compra da Ipiranga em
2007.
Então nesses postos nós faremos a mudança a partir de 2012 e faremos rapidamente
como estamos fazendo agora. Nos postos restantes, que são, aproximadamente, 1.350,
nós estamos fazendo 1.000 postos esse ano, e os remanescentes serão feitos em uma
combinação do ano que vem e à medida que os contratos vençam, dependendo da
conveniência tanto do revendedor quanto da nossa própria conveniência.
Os custos de conversão de marca estão inalterados, nós estamos fazendo dentro da
nossa previsão, que é pouco mais de R$30 mil, e não mudam, sendo na região Norte ou
aqui na região Sul. R$30 e poucos mil por posto, obviamente.
Na Oxiteno, o processo natural da Oxiteno é, toda vez que nós fazemos uma expansão, a
gente opera a expansão rapidamente no seu limite e por conseqüência exporta muito
mais, e a medida que o mercado nacional vai crescendo, e o mercado nacional tende a
crescer uma relação de duas a três vezes o PIB a gente vai transferindo volume para o
mercado interno.
Como as nossas expansões foram fundamentalmente na área do não-glicol, este
processo não afeta de forma importante o mix de glicol e não-glicol. Eu só chamo a
atenção sua e de todo mundo mais uma vez que nós tivemos alguns trimestres no ano
passado de uma venda de glicol bastante baixa que não é consistente com o patamar de
operação da Empresa. Então o que nós estamos vendo nesse trimestre de 2009 faz mais
sentido em termos de patamar de venda de glicol.
Sobre preços na parte do não-glicol, nós estamos vivendo um cenário de petróleo
novamente subindo, e por conseqüência todos os nossos custos estão subindo, e,
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portanto é razoável de se esperar que os nossos preços acompanhem esse aumento de
custos ao longo de alguns meses.
Paula Kovarsky:
Mesmo com o cambio desfavorável?
André Covre:
Sim, porque são os preços de verdade em USD que a gente segue, já que os nossos
custos são em USD. O câmbio, a desvalorização ou valorização do câmbio, ela é
compensada por um maior volume de operações, e é por isso que é muito instrumental a
gente ter agora uma capacidade de produção muito maior do que antes.
Paula Kovarsky:
Está OK. Obrigada. Só com relação a Ipiranga, você só podia, está mantida a idéia de
que parcela expressiva das despesas que faltam com a conversão estaria alocada ao 3T
ou ela está espalhada entre 3T e 4T?
André Covre:
Do plano desse ano a gente termina praticamente tudo no 3T, da parte de conversão. Da
parte de integração ainda tem mais um pouco no 4T.
Paula Kovarsky:
Está OK. Obrigado André.
Ricardo Cavanagh, Raymond James:
Bom dia, eu tenho duas perguntas. A primeira é em respeito a Ipiranga, como vocês
estão percebendo a evolução da demanda do diesel nos próximos quarters? E minha
segunda pergunta é para a Oxiteno, basicamente se vocês estão notando alguma
pressão de importações, não tanto também pela moeda, mas por capacidade excedente
no mundo, como estão antecipando a concorrência de importados para os próximos
quarters?
André Covre:
Obrigado Ricardo. A perspectiva para evolução da demanda do diesel no mercado eu
julgo ser positiva para os próximos trimestres. Nós já estamos vendo em alguns setores
da economia um dinamismo maior, principalmente na área de serviços, que não afeta de
forma importante o diesel; na parte de comércio, que tem algum efeito, e, ao longo do
tempo, isso tende a puxar todo o resto que está por trás. Então a atividade industrial,
atividade agrícola, e com isso, a gente passa a ter uma economia, como um todo, mais
dinâmica e, com isso, influenciando positivamente as vendas do diesel.
Com relação a importados nas áreas de atuação da Oxiteno, o ano passado nós
perdemos um pouco de participação para produtos importados, fundamentalmente
porque, até setembro, o mercado estava muito demandado e as nossas expansões não
estavam prontas. Então os nossos clientes passaram a importar grande parte por falta de
opção.
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Agora nós temos a capacidade expandida e estamos trabalhando em levar a nossa
participação de mercado de volta para o que ela era antes, e este é o principal fator que
permite à gente, mesmo na economia ainda mais desafiadora, ter crescido o volume de
10% nesse trimestre.
Nós estamos fazendo isso certamente em um ambiente que é um pouco mais desafiador,
existem produtos importados tentando ser vendidos no Brasil, mas como o 2T
demonstrou, a Oxiteno e sua área comercial tem conseguido levar um crescimento de
volume já no 2T, com expectativa de uma evolução ainda melhor no 3T.
Ricardo Cavanagh:
Ótimo. Muito obrigado.
Gilberto Pereira, Banco Espírito Santo:
Bom dia André, bom dia a todos. Na verdade eu tenho duas perguntas referentes à
Ipiranga e uma pergunta em relação a Ultracargo. No caso da Ipiranga, o que a gente vê
efetivamente é um ganho de market share das grandes distribuidoras no mercado de
álcool, mas o que a gente tem sentido é que, no mercado de gasolina e diesel isso não é
verdade, muito pelo contrário. Tem havido uma queda de participação de mercado
nesses dois produtos. Quero ver a tua visão, a tua opinião e a tua visão de médio e longo
prazo para esse tipo de fenômeno.
Ainda no caso da Ipiranga, mesmo após a redução de preços que a Petrobras praticou ao
longo do 2T, os preços domésticos praticados pela Petrobras ainda são muito superiores
aos preços praticados no mercado internacional. A Ipiranga tem intenção ou enxerga
alguma possibilidade de importação de gasolina e diesel no médio prazo, por exemplo?
E no caso da Ultracargo, o processo de saída do transporte de carga já acabou ou ele
ainda dura mais alguns trimestres? Quer dizer, como é que você estabiliza, em termos de
quilometragem rodada, o novo patamar de atividade da Ultracargo? E mais, no processo
de consolidação com a União Terminais, você falou que grande parte das sinergias
acabou. Mas ainda existe alguma coisa que a gente pode ver nos próximos trimestres?
André Covre:
Vou começar de baixo para cima com as últimas duas, Gilberto, se não vou esquecê-las.
Primeiro, na Ultracargo, a saída do segmento de carga embalada foi em grande parte
durante o 1T desse ano, e ele está terminado. Nós, porém, vamos viver com a
comparação por alguns trimestres, mas o processo de saída de carga embalada ocorreu
no 1T e está terminado.
Com relação à União Terminais, o que nós ainda temos pela frente de ganhos potenciais
são decorrentes do fato de a gente ter agora um terminal lá em Santos e é bastante
grande, e que nos permite alguns graus de flexibilidade operacional e comercial que
ainda vão gerar algum tipo de benefício nos próximos trimestres.
Obviamente é menor do que nós já tivemos, lembrando que a União Terminais, nos
últimos trimestres antes de ser adquirido pela Ultra gerou entre R$8 milhões e R$9
milhões de EBITDA, o 4T08, que foi o nosso primeiro trimestre de operação, onde nós
simplesmente consolidamos, já gerou R$10 milhões; no 1T09 gerou R$12 milhões e
nesse 2T09 já gerou R$14 milhões. Então já fizemos um caminho, quase dobramos o
EBITDA que a União Terminais tinha anteriormente. Mas ainda tem um pouco para ver.
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Com relação a Ipiranga, de fato a participação dos associados ao SINDICON tem
crescido na parte do álcool de forma consistente e com uma amplitude grande, e no
diesel e na gasolina, nos últimos meses, houve também de fato um pequeno decréscimo,
muito diferente da ordem de magnitude do aumento que teve no álcool, mas como você
notou um decréscimo consistente por alguns meses.
Eu, Gilberto, não creditaria, seria prematuro creditar a isso alguma tendência de longo
prazo. Igualmente, nós não estamos vendo uma piora, necessariamente, no grau de
informalidade, que já era pouco na gasolina e no diesel. Então esse não é um assunto
que está causando nenhuma mudança nos economex da Ipiranga. E acho que é cedo
demais para dizer que é uma tendência também.
Por fim, na importação de gasolina e de diesel, a diferença entre preços internacionais e
os praticados aqui no Brasil se reduziu bastante, mas nós continuamos atentos para
eventuais oportunidades de importação, mas não estamos, nesse momento, nós,
nenhuma importação.
Gilberto Pereira:
OK. Obrigado.
Emerson Leite, Credit Suisse:
Bom dia a todos. Bom dia André. Duas perguntas rápidas. Uma em relação a Ultragaz,
esse novo patamar de EBITDA por tonelada, R$184, onde você está enxergando a meta
aí dentro, com todas essas novas medidas, novo modelo de gestão de revenda, enfim?
Dá para imaginar uma continuidade na expansão da rentabilidade, ou a gente já está
próximo do nível, digamos, normalizado?
E nessa mesma linha, queria perguntar em relação à Ipiranga. A gente viu aí a Ipiranga
ex Texaco com uma margem EBITDA de R$53 por m³, você teve aí um mês,
praticamente, de preços reduzidos de diesel, então eu imagino que algum ganho de
margem ocorreu aí, talvez ainda tenha mais para vir. Será que nós vamos enxergar a
Ipiranga para frente com esse nível de rentabilidade ou daqui a pouco volta de novo para
o nível de R$50 por m³? Como está a sua visão em relação a isso? Obrigado.
André Covre:
Emerson, obrigado pela sua pergunta. Com relação a Ultragaz, nós temos dois
elementos importantes na rentabilidade atual. Um é que o mercado está operando
normalmente, uma competição saudável e com foco em qualidade e rentabilidade. Esse é
um elemento externo à Empresa.
A outra são os programas de eficiência operacional que nós intensificamos em 2008, à
luz das alterações recentes na preferência dos consumidores que eu descrevi há pouco.
Esse trabalho na parte interna de eficiência operacional não está terminado, então nós
temos a expectativa de mantidas as condições atuais de mercado, evoluir, sim, na
direção de uma rentabilidade maior, recorrente da nossa maior eficiência.
Com relação a Ipiranga, nós tivemos um 2T aonde os efeitos da mudança de preço de
diesel foram de fato neutros, então não contribuíram e não atrapalharam no 2T. E o
julgamento que nós temos nesse momento sobre a margem do 1S09, que foi
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praticamente os R$53 do 2T, é que essa é uma margem que tem elementos
sustentáveis.
A gente vai perder a habilidade de vê-la pela consolidação da Texaco, e é por isso que
eu ressaltei que os R$53 atual, com os R$24 atuais do 2T da Texaco, em uma base sem
os não recorrentes, leva a R$43 por m³, e a nossa expectativa é, com o processo de
economia de escala, implementação do modelo de negócios Ipiranga na rede Texaco,
levar o R$43 para o patamar atual da Ipiranga ex Texaco, em outras palavras, os R$53
que a gente reportou no 1S09.
Emerson Leite:
Está ótimo André. Obrigado.
Gustavo Gattas, UBS Pactual:
Boa tarde pessoal. Eu estou com duas perguntas também. A primeira delas, André, eu
queria só voltar na sua indicação trimestral para a Oxiteno, que você mencionou que
você estava esperando um EBITDA maior do que o apresentado no 2T, eu só queria
entender isso aí, maior do que o realmente reportado ou seria maior do que teria sido se
não tivesse o efeito do estoque? Essa era a primeira pergunta.
E a segunda pergunta, queria saber se você podia dar para gente um pouco de indicação
do que você está esperando para o EBITDA que não está em nenhuma das suas
unidades, assim, por diferença, o EBITDA nesse trimestre foi uns R$17 milhões, eu
imagino que a refinaria, o pedaço que vocês têm na refinaria está contribuindo com
alguma coisa? Quer dizer, mesmo que você não esteja importando diesel para a Ipiranga,
vocês estão ganhando alguma coisa com diferencial de preço? Mas eu queria só
entender um pouco o que vocês estão enxergando para frente para isso? Obrigado.
André Covre:
Obrigado Gattas. Primeiro de tudo parabéns pela sua promoção, sei que você está
assumindo funções maiores aí dentro do Pactual. Parabéns.
Bom, o EBITDA da Oxiteno para o 3T ele é esperado ser maior do que o reportado, não
maior do que teria sido sem os efeitos de estoque. E a razão disso é, em grande parte, a
apreciação do Real durante os últimos meses.
Com relação ao EBITDA dos outros, como você chamou, a que majoritariamente o
EBITDA é reportado, nosso 1/3 do EBITDA da refinaria Riograndense de petróleo, a
refinaria de petróleo Riograndense, que teve um excelente 2T, mas que encontra agora,
com a subida do petróleo, um cenário mais desafiador para os seus resultados. Mas
ainda assim um trimestre bastante razoável.
Gustavo Gattas:
Está ótimo então. Obrigado.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Bom dia a todos, bom dia André. A minha pergunta vai mais como um complemento da
pergunta realizada pela Paula, em relação a evolução dos preços de especialidades.
Você mencionou que os preços dessas especialidades em USD têm uma tendência de
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subir, em função da alta do preço do petróleo, principalmente, que tem pressionado os
custos.
Quando você fala em alta de preços de especialidades, essa alta é meramente um
repasse dos custos ou dá para enxergar um ganho real de margem nesse sentido?
André Covre:
Nós temos como primeiro desafio sempre convencer os nossos clientes a pagarem mais
pelos produtos que eles estão comprando. E parte desse processo é trazer a eles
produtos melhores, produtos que superam o que eles faziam antes e, com isso, geram a
eles mais valor, e com isso a gente consegue transferir o aumento de custos que nós
estamos tendo para eles, porque eles também têm um benefício, e dependendo do
benefício que nós trazemos em adição, eventualmente é possível ter algum ganho de
margem em relação ao que estamos nesse momento, que comparado com as margens
históricas, é um momento bastante apertado.
Lucas Brendler:
Está bom. Obrigado.
Auro Rozembaum, Bradesco:
Bom dia senhores. A minha pergunta está relacionada a Texaco. Dada até a alta
velocidade de conversão dos postos e os planos de manter essa aceleração no trimestre,
como a gente tem visto, eu queria saber de vocês qual que é a previsão de tempo para
colocar a rentabilidade desses postos nos mesmos níveis dos postos Ipiranga, já
anteriormente operados por vocês?
André Covre:
A nossa expectativa desde o início da aquisição, quando nós a anunciamos em agosto do
ano passado, era de fazer o processo de integração e de implementação do modelo de
negócios da Ipiranga na Texaco rapidamente.
Porém ele tem um período para gerar os seus benefícios, e esse período completo para
os benefícios estarem completamente aparentes é dois anos a partir do fechamento da
aquisição, que foi em abril deste ano.
Auro Rozembaum:
Obrigado.
Fernando Labes, Sicredi:
Boa tarde. Eu estou acompanhando o incremento de capital de giro que veio da Texaco,
e a expectativa que eu tinha era que estivesse nos mesmos níveis da Ipiranga. Aí eu fiz
umas contas, o que incrementou no 2T em relação ao 1T e isso como sendo referente a
Texaco, e com isso eu acabo encontrando um nível de contas a receber bastante mais
baixo que o da Ipiranga. Enquanto a Ipiranga tem cerca de 17 dias, a Texaco teria
entrado com 8 dias, que é uma diferença de aproximadamente R$250 milhões.
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Eu queria saber o que aconteceu? Será que a Ipiranga reduziu o nível de contas a
receber? A Texaco tem um nível mais baixo, vai chegar aos níveis da Ipiranga? Qual foi o
motivo dessa variação?
André Covre:
Bem, acho que temos alguns elementos. O primeiro é que a atividade que nós
compramos da Texaco não incluiu a atividade de lubrificantes, que é existente na
Ipiranga, e a atividade de lubrificantes tem prazos diferentes do prazo dos combustíveis.
Além disso, prazo de recebimento ou prazo para os revendedores é um dos elementos
da relação com o nosso revendedor, relação essa que, conforme você deve saber, tem
um modelo diferente na Texaco do que na Ipiranga, modelo esse que é uma das razões
pelas quais a gente espera, tem a expectativa de ter rentabilidades maiores. Então esse
é um segundo elemento que contribui para isso.
Fernando Labes:
Está certo. Obrigado.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor
André, para as últimas considerações. Senhor André, prossiga com suas últimas
considerações.
André Covre:
Muito bem, muito obrigado. Nós estamos otimistas para esse trimestre e para os
próximos trimestres com as ações que nós temos em andamento, a integração da
Texaco, a finalização da integração da União Terminais, as expansões na Ultracargo, os
programas de eficiência operacional na Ultragaz, o crescimento de volume na Oxiteno. E,
portanto, temos a expectativa de um bom 3T, de bons trimestres para vir.
Esperamos ter vocês para a nossa próxima divulgação, para poder compartilhá-los. Muito
obrigado. Boa tarde.
Operadora:
A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor, desconectem
suas linhas agora.
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