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Moderadora:
Gostaria de cumprimentar todos da mesa, da platéia, aqueles que nos acompanham via
teleconferência e também via Internet. Eu lembro que o áudio e os slides deste evento
estão sendo apresentados simultaneamente na Internet, e o endereço é
www.ultra.com.br, onde é possível fazer o download da apresentação na plataforma do
webcast, na seção Relações com Investidores.
Informo também aos presentes que o evento está sendo gravado e após a apresentação
da Companhia iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e
analistas, e após o encerramento teremos uma seção exclusiva para jornalistas.
Eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante este
evento relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais
e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Companhia, bem
como em informações atualmente disponíveis. 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 as condições
econômicas gerais, 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.
Feita esta advertência, eu quero de apresentar então, representando a Ultrapar estão
presentes o Sr. Pedro Wongtschowski, Diretor-Presidente, e o Sr. André Covre, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores. Solicito aos que puderem o favor de desligar
o telefone celular ou então colocá-lo em modo vibratório.
Agora eu passo a palavra ao André, que vai iniciar a sessão. Muito obrigada a todos.
André Covre:
Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para falar dos resultados da
Ultrapar no 4T07, assim com o resumo do ano. Eu vou discutir esses aspectos da
apresentação e na seqüência o Pedro vai falar da estratégia da empresa, assim como as
suas perspectivas para os próximos anos.
2007 foi um ano de grandes transformações para o Ultra. Nós adquirimos o negócio de
varejo de combustíveis da Ipiranga, expandindo uma área onde nós já atuávamos, que é
a distribuição de derivados de petróleo, através da Ultragaz. Esse foi um grande evento
transformacional, mudou o nosso patamar de receitas, nosso patamar de resultados; as
receitas, por exemplo, multiplicaram-se por cinco durante o ano de 2007.
Mudou-se também o patamar de liquidez da nossa ação. Nós, que no passado
negociávamos algo como R$10 milhões passamos a negociar na semana passada, por
exemplo, próximo de R$55 milhões por dia, na média dos dias da semana passada.
Como resultado da aquisição da Ipiranga, o Grupo passou a ter uma outra cara, e essa é
uma cara onde mais de 75% da lucratividade do Grupo, do EBITDA, advém de áreas de
varejo de consumo, em outras palavras, a Ipiranga e a Ultragaz, fazendo com que a
Ultrapar seja uma empresa extremamente alavancada no crescimento do consumo do
país, o qual, como vocês sabem, aconteceu de forma acelerada durante o ano de 2007.
Além dos negócios de consumo, nós temos a Oxiteno, que é uma empresa química de
nicho, que está passando por um processo muito acelerado de crescimento através de
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Por fim, a Ultracargo é o menor dos nossos negócios, mas um extremamente promissor.
Ela atua na área de soluções logísticas para granéis especiais, granéis que requerem
qualquer tipo de manuseio especial, e está, portanto, em um segmento de altíssimo
crescimento, e desta forma nós esperamos grandes coisas da Ultracargo para os
próximos anos.
Algumas coisas não mudaram. Nós tradicionalmente nos pautamos por uma história na
questão de governança corporativa pioneira, nós fomos a primeira empresa brasileira a
conceder tag along de 100% para todas as classes de ações e continuamos buscando
formas de melhorar a nossa governança corporativa, a cada ano que passa buscando
aprimorá-la, buscando alinhamento de interesses entre todos os participantes da
empresa.
Não mudou também a nossa sólida posição financeira, nós continuamos tendo um rate
do S&P que é bastante confortável e nos permite investimentos significativos no
crescimento da empresa nos próximos anos, conforme eu vou mostrar um pouco à frente.
Passando aos destaques do 4T em específico, nós tivemos um crescimento grande de
EBITDA, muito influenciado pela consolidação da Ipiranga, que no 4T06 nós não
tínhamos e temos neste último 4T. Mas também tivemos crescimento de volume em
todos os negócios: na Ultracargo o volume armazenado cresceu 17%, na Oxiteno o
volume vendido cresceu 14% — todos esses são volumes anuais de crescimento —, na
Ipiranga o volume vendido cresceu 6%, e na Ultragaz, que opera em um mercado de
crescimento mais vegetativo, também cresceu 2%.
As incorporações de ações da Ipiranga estão finalizadas, o que significa que a transação
está fundamentalmente terminada, faltando um pequeno passo de entrega dos ativos
para a Petrobras e para a Braskem, os ativos que nós compramos em nome deles.
E uma série de benefícios já começou a se materializar na seqüência da troca de ações e
do aumento na base acionária da Ultra. Nós imediatamente passamos a fazer parte do
Ibovespa, do MSCI, e também o Conselho de Administração decidiu, na semana
passada, aderir ao Nível 2 de governança corporativa da Bovespa.
Nós aprovamos um pagamento recorde de dividendos para o ano, R$241 milhões, em
consonância com o aumento significativo na base de acionistas. Por outro lado,
mantemos um plano de investimentos bastante ambicioso para o ano de 2008, com algo
como 60% a 70% desse valor de R$839 milhões destinado à finalização das expansões
da Oxiteno, a qual o Pedro vai elaborar um pouco mais à frente.
Como ficou a Ultrapar depois da incorporação de ações da Ipiranga? Primeiro, nós
voltamos a ter 100% de todos os nossos negócios, assim como tínhamos a Ultragaz, a
Oxiteno e a Ultracargo. Para nós isso é absolutamente fundamental, porque elimina
qualquer grande possibilidade de conflitos de interesse. A nossa visão é, por exemplo, ter
empresas listadas embaixo de empresas listadas, como foi no passado o caso da
Oxiteno e mais recentemente o caso da Ipiranga. É uma situação onde os potenciais
conflitos de interesse podem atrapalhar a gestão e, portanto, ter 100% de cada um dos
nossos negócios é importante no sentido de alinhamento de interesses. Isso promove,
adicionalmente, uma simplificação societária que permite a gestão do todo olhando de
cima.
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Eu já falei do significativo aumento no free float, Free float aumentou 172%, nós
passamos de 32 milhões de ações para 87 milhões de ações, com o free float passando
a representar 64% do capital da empresa. Portanto, o Ultra se tornou uma empresa
fundamentalmente de mercado e isso se reflete no volume diário. Conforme eu
mencionei, no 4T07 nós negociamos aproximadamente R$10 milhões por dia, e desde o
dia 24 de janeiro, que foi o dia seguinte à troca de ações com a Ipiranga, nós negociamos
na média R$35 milhões, sendo que na semana passada nós negociamos R$55 milhões
por dia, e o valor de mercado reflete o aumento da base acionária e também a
precificação da ação durante o ano de 2007.
Mais um passo na evolução constante da nossa governança corporativa, que começou lá
atrás, com a abertura de capital não só na Bovespa, mas na bolsa de Nova Iorque, com a
ADR nível III, nós publicamos nossa intenção e compromisso de aderir ao Nível 2 de
governança corporativa da Bovespa.
Sempre lembrando que, assim como já ocorria no Nível 1, a governança corporativa do
Ultra segue tendo alguns elementos que são mais restritivos, mais exigentes que os
requerimentos do Nível 2. Acho que o principal exemplo é o fato de que nós temos o tag
along de 100% desde 2000, e no Nível 2 o tag along é de 100% para as ONs e de 80%
somente para as PNs. Portanto, do ponto de vista econômico, a governança corporativa
do Ultra, o valor das ações se equivale ao Novo Mercado.
Falando um pouquinho agora dos resultados de cada uma das nossas quatro divisões em
2007 e 4T. A Ipiranga teve resultados excelentes no ano de 2007, com um crescimento
de 6% no volume vendido, com destaque para o crescimento de 78% no volume de
álcool, muito impulsionado pelo aumento na frota de bicombustíveis. A venda de
combustíveis cresceu 28% no ano, mas a venda de combustíveis de carros
bicombustíveis cresceu 40%, portanto muito mais.
Além disso, o volume do álcool está positivamente influenciado pela crescente
formalização do setor, onde as empresas e os postos que praticam irregularidades, como
adulteração de combustíveis ou evasão fiscal, estão sendo cada vez mais restritos e,
portanto, o volume migra para o mercado formal, reduzindo o mercado informal.
O volume de diesel também cresceu, 3%, fundamentalmente relacionado ao crescimento
da economia, cujas estimativas são de que o PIB tenha crescido algo como 5%,
conforme vocês sabem.
Isso tudo resultou em um crescimento de 20% no PIB, e eu acho que decompor esses
20% é um excelente exemplo da tese de investimento que está por trás da nossa
aquisição da Ipiranga.
Aproximadamente 1/3 desses 20% advém do crescimento de volumes, que foi 6%, como
eu mencionei. Um outro terço vem do lucro bruto, 7%, como está colocado no gráfico do
meio; isso advém das melhorias promovidas no setor, em grade parte. E por fim, o último
terço decorre da alavancagem operacional. Portanto, um terço de crescimento de
volume, um terço das melhorias de legislação e fiscalização do setor, e um terço da
alavancagem operacional, que nesse negócio é muito grande. Basta dizer que o lucro
bruto, conforme está colocado aí, é R$95/m3, e o EBITDA por m3 é da ordem de R$30,
portanto 3x menos.
O 4T seguiu uma tendência bastante similar, com até uma aceleração do volume
vendido, que teve um crescimento de 11% no trimestre.
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A Oxiteno enfrentou um cenário operacional bastante desafiador nesse ano que passou,
com o Real se apreciando, com o preço do eteno, que é sua principal matéria-prima,
subindo em decorrência da elevação da nafta e do petróleo.
A Oxiteno contrabalanceou esses efeitos aumentando seu volume de vendas, que
cresceu 14% no ano, viabilizado em parte pelas expansões na capacidade de produção,
mas também melhorando seu mix de vendas, em outras palavras, vendendo produtos de
maior valor agregado, que são as especialidades, em detrimento às commodities,
principalmente o glicol, e decorre disso que as especialidades passaram a representar
76% do volume total vendido em 2007.
Além disso, a Oxiteno seguiu com uma disciplina nas despesas, tendo na área
administrativa uma redução de 1% nas despesas do ano, a despeito da usual inflação de
4,5%, e as despesas de vendas cresceram 12%, enquanto o volume cresceu 14%,
portanto menor que a progressão de volume.
No ano o EBITDA caiu 19% mas, no 4T, esses efeitos do crescimento do volume, da
melhoria de mix e da disciplina nas despesas já passaram a surtir efeito e nós
terminamos o ano com um crescimento de 7% no 4T, onde o crescimento de volume foi
ainda mais acelerado. O volume cresceu 29% no 4T, foi recorde de volume da Oxiteno
por um trimestre, foi recorde de crescimento de volume para o Oxiteno em um trimestre
e, em específico, o crescimento foi com a manutenção da composição de vendas. Em
outras palavras, o grande crescimento de vendas com a qualidade destas vendas
mantidas ou até melhoradas, já que o volume de especialidades cresceu 29% e o de
glicóis cresceu 27%.
Aliás, o glicóis foi mais uma demonstração do valor da Oxiteno ter a sua capacidade de
produção à frente da demanda local, o que permitiu que no momento onde os preços de
glicol melhoraram no 4T, por uma menor oferta no mercado internacional, ela passasse a
produzir e vender glicóis, portanto aproveitando ao máximo esta oportunidade que se
colocou.
Falando agora da Ultragaz, o volume de vendas no mercado de GLP e o da Ultragaz
cresceram aproximadamente 2% em 2007, impulsionados pelo bom desenvolvimento,
bom desempenho da economia brasileira. Em específico, o segmento de granel, onde a
Ultragaz opera através do sistema UltraSystem, apresentou um crescimento de 5%. Este
é um segmento onde a Ultragaz tem uma liderança indiscutível, foi a pioneira neste
sistema de distribuição, e é onde possui uma série de serviços que possibilitam uma
maior fidelização do cliente.
Durante o 2S07 o crescimento do mercado como um todo foi um pouco menor, e isso
causou uma reacomodação dos participantes, levando a um mercado um pouco mais
competitivo nos seis meses a partir de julho. A Ultragaz neste período continuou
crescendo seu volume de UltraSystem e focando em rentabilidade no segmento de
envasados.
Além disso, as despesas da Ultragaz também ficaram profundamente controladas, com a
empresa tendo foco em contê-las e reduzi-las, de forma que, apesar do crescimento de
volume de 2% e da inflação no período, as despesas cresceram só 2% durante o ano.
Por fim, a Ultracargo. A Ultracargo teve um ano importante de crescimento nos seus
volumes, cresceu 17% a armazenagem efetiva, em grande parte devido à expansão dos
terminais em Suape e em Aratu. A Ultracargo também adquiriu uma empresa em 2007, a
Petrolog, que faz trabalhos de logística interna, e isso tem sido também uma mola
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propulsora do desenvolvimento da empresa, de forma que, ao final do ano, ela teve um
crescimento de 13% no seu EBITDA. No 4T, uma tendência um pouco diferente no
EBITDA devido a alguns itens não-recorrentes contabilizados no período.
Por fim, investimentos, antes de passar Pedro. Os investimentos para 2008, excluindo as
aquisições, somam R$339 milhões, como planejado, grande parte relacionado à Oxiteno.
Este é um patamar elevado de investimentos relacionado a suas expansões, expansões
da Oxiteno, mas, provavelmente, é o último ano de um CAPEX deste volume, já que a
maior parte das expansões fica pronta em 2008, uma pequena parte restando para 2009.
Na Ipiranga os investimentos estão focados na expansão da rede de postos, na Ultragaz
nós aumentos um pouco os investimentos no UltraSystem para suportar o crescimento de
volume – como eu mencionei foi de 5% ano passado, e este ano, a julgar pelo
comportamento da economia, deve ter um crescimento significativo, novamente – e nós
também anunciamos a expansão da empresa para o Maranhão e o Pará, que são duas
regiões onde nós atuamos de forma pequena, ainda, mas que tem um crescimento muito
maior que a média nacional. No passado recente, o consumo de GLP no Maranhão e no
Pará tem crescido a taxas de 4%, enquanto o mercado nacional, na média, tem crescido
a taxas de 1%.
Por fim, na Ultracargo nós anunciamos um plano de investimentos para expandir sua
capacidade em 35% até 2010, e os investimentos do ano que vem são o início da
implantação desses terminais, dessas expansões.
Com isso, passo para o Pedro.
Pedro Wongtschowski:
Bom dia a todos. Eu vou falar um pouco mais da estratégia da Ultrapar e de cada um de
seus negócios, começando com a Ipiranga. A Ipiranga basicamente é um negócio de
distribuição de combustíveis. Como é sabido, nós compramos os combustíveis das
refinarias da Petrobras, das três centrais petroquímicas e, no caso de álcool, das usinas
de álcool. A Ipiranga é o segundo maior distribuidor de combustíveis do Brasil, com uma
rede de quase 3.300 postos de serviço espalhados nos estados do Sul e do Sudeste do
Brasil.
Franquias é um item central da estratégia da Ipiranga. Nós temos cerca de 1.000
franquias. AM/PM são as lojas de conveniências e Jet Oil é um sistema único da Ipiranga
de venda de lubrificantes para o sistema automotivo. Os clientes finais da Ipiranga são
basicamente os clientes da nossa rede de revenda, grandes consumidores industriais e
empresas chamadas de TRR, Transportador, Revendedor, Retalhista, que normalmente
vendem diesel para pequenas indústrias.
O posicionamento estratégico da Ipiranga está aí enunciado. É basicamente um
posicionamento de diferenciação no mercado, oferecendo serviços agregados aos
produtos, objetivando a preferência do consumidor, e apoiada em um relacionamento
muito especial com a rede de revendas da Ipiranga.
Aqui estão assinalados os símbolos de alguns dos programas de serviços prestados pela
Ipiranga, como o cartão de crédito Carbono Zero, que foi lançado no ano passado e que
basicamente garante ao consumidor de combustíveis que a Ipiranga vá fazer a
compensação do CO2 gerado pelo combustível queimado pelo consumidor do
combustível Ipiranga.
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Clube VIP é outra iniciativa pioneira. É basicamente uma relação direta da Ipiranga com
os frentistas, com os chamados vendedores Ipiranga de pista, ou seja, os frentistas dos
postos de gasolina, que são funcionários da nossa rede de revenda, mas têm um sistema
de premiação e de incentivo diretamente relacionado com a Companhia.
Destes 3.300 postos que a Ipiranga tem hoje, 509 são postos próprios e controlados,
significando basicamente que os terrenos são de propriedade da Ipiranga ou estão
locados pela Ipiranga e são sublocados para a rede de revenda; cerca de 2.800 postos
de terceiros, significando basicamente que os terrenos onde os postos estão localizados
são de terceiros, e normalmente locados para o revendedor, mas não diretamente pela
Ipiranga. E essa rede se compõe 86% de postos urbanos e 14% de postos rodoviários.
Nas franquias que eu já mencionei, a Ipiranga tem 165 postos com gás natural veicular,
300 postos com controle teleprocessado de frota para atender a redes de frotistas, e 104
postos Rodo Rede.
Esta tabela mostra muito sinteticamente qual a estratégia mercadológica da Ipiranga, que
é segmentada basicamente em relação aos postos urbanos, aos postos em rodovia e aos
grandes consumidores, os produtos para postos urbanos, as franquias, a gasolina original
e produtos financeiros, em particular cartão de crédito.
Nos postos de rodovia a ênfase é no controle teleprocessado de frota, para atender aos
frotistas, e no caso de grandes consumidores também há o controle teleprocessado de
frota e há o MaxBus, que é o sistema usado especialmente com frotas de ônibus nos
municípios.
Os serviços então incluem, para diferenciar a Companhia, esse fee, ou seja, um
programa de aliança direta com os vendedores de pista, que são premiados em função
da sua performance.
Em termos de postos urbanos, de rodovias e grandes consumidores, uma assessoria
comercial muito forte. Ou seja, cada revendedor da Ipiranga tem uma assessoria quanto
à precificação, por exemplo; logística, que sempre foi um diferencial da Ipiranga, que tem
sua própria frota de caminhões para otimizar a sua logística; o relacionamento com a
rede de revenda, basicamente pautada na confiança, na independência das partes e na
flexibilidade; e um serviço muito forte de promoção e valorização da marca Ipiranga.
Como é sabido, na aquisição do Grupo Ipiranga, feita em três partes, por Petrobras,
Braskem e Ultrapar, a marca Ipiranga passou a ser propriedade exclusiva da Ultrapar.
Por que é que nós interessamos por um segmento de distribuição? Porque é um mercado
em crescimento, e nós veremos uns números daqui a pouco, é uma indústria ainda em
processo de reorganização, e especialmente de formalização, também falarei um pouco
mais adiante sobre isso, e da expectativa de consolidação. Está claro que existe um
número grande demais de distribuidoras no Brasil, este é um negócio de escala, escala é
essencial para garantir a rentabilidade do negócio, e certamente haverá um processo de
consolidação e a Ultrapar, através da Ipiranga, será um importante agente de
consolidação neste segmento.
A Ipiranga tem uma gestão comercial operacional eficiente, tem uma marca muito forte,
no entanto é impactada por uma estrutura societária complexa, um sistema de controle
de gestão extremamente elaborado e caro, que obviamente já foi modificado depois da
sua aquisição.

6

Transcrição da APIMEC
Resultados do 4T07
Ultrapar
25 de fevereiro de 2008
Então a gente vê ganhos significativos na Ipiranga com a implementação do modelo de
gestão Ultrapar, basicamente usando a gestão comercial e operacional eficientes da
Ipiranga, alavancando-a e simplificando toda a estrutura superior da companhia.
Nós estamos implantando, como parte deste processo de implantar a gestão Ultrapar na
Ipiranga, estamos aumentando o alinhamento entre os acionistas e administradores que
já existia nas outras empresas da Ultrapar através da implantação do EVA, e amarrando,
vinculando a remuneração variável ao EVA. Claramente, a Ipiranga passa a ter uma
capacidade muito maior de investimentos em função da posição financeira muito sólida
da Ultrapar e do foco de criação de valor.
Esse número é relevante aqui, o crescimento do EBITDA da Ultrapar. Antes da Ipiranga,
ou seja, entre 1998 e 2006, foi de 15% ao ano, composto. Tivemos agora, obviamente,
uma descontinuidade com a Ipiranga, mas esta continua sendo a meta para futuro, a
longo prazo.
O mercado da Ipiranga tem crescido, é sabido o crescimento grande do emplacamento
de veículos, que aumentou 28%, de 2006 para 2007, e a tendência é que continue em
janeiro. Em janeiro deste ano, o crescimento de vendas comparado com janeiro do ano
passado, de veículos no Brasil foi de 41%, basicamente causado pela melhoria da
economia de uma maneira geral e pela disponibilidade de crédito.
O volume de mercado tem crescido pelo aumento da frota, pela maior quilometragem
rodada e especialmente pela melhoria da legislação e fiscalização do setor. Ou seja, uma
parte do combustível que estava fora do mercado oficial passou a ser incorporada pelo
mercado oficial. É um processo que avançou, continua, mas ainda não terminou.
Me referindo agora especificamente a essa melhorias na fiscalização e na legislação do
setor, a Ipiranga através do Sindicom, que é o Sindicato das Empresas de Comércio de
Combustíveis, fez um trabalho muito eficiente de conscientização das autoridades, do
judiciário e do executivo, de treinamento, fazendo com que terminassem, hoje não existe
nenhuma liminar concedida às distribuidoras que permite o não-pagamento dos impostos.
Como decorrência disso, o volume do Sindicom, ou seja, o volume em mãos das grandes
companhias de distribuição hoje representa cerca de 85% do mercado de diesel, 78% do
mercado de gasolina e já 58% do mercado álcool.
O mercado álcool é aquele em que existia um número maior de irregularidades e com
essas melhorias na legislação, e a última delas é a Medida Provisória 413, do começo
deste ano, este setor está se formalizando cada vez mais. A despeito disso, ainda
existem irregularidades em volume menor, adulteração de combustíveis, postos
clonados, ou seja, imitando a bandeira das empresas estabelecidas, falsa venda como
álcool industrial e sonegação em operações interestaduais.
Na medida em que essas irregularidades diminuam, e elas estão diminuindo, inclusive
porque isso tem um efeito direto sobre a renda dos estados e da União, portanto há um
incentivo muito grande para que as irregularidades diminuam, essa parcela de mercado
está sendo cada vez mais absorvida pelas empresas organizadas, em particular a
Ipiranga sendo uma delas.
A situação de market share hoje: a BR tem 35% do mercado, a Ipiranga 14%, depois vem
Shell, Texaco, Esso e Ale, que são basicamente as empresas que compõem o Sindicom,
inclusive a Repsol YPF, que tem apenas 1% do mercado.
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Observem que 38% dos poços da região Sul-Sudeste operam com bandeira branca. Isto
é de novo um grande potencial de embandeiramento pela Ipiranga, ou seja, há uma
forma de a Ipiranga crescer, e ela está também crescendo desta forma, que é
embandeirar postos existentes de bandeira branca, incluindo-os em sua rede de reserva.
Os novos postos ou embandeiramentos cresceram substancialmente já em 2007, fruto da
mudança da velocidade na gestão da Companhia, praticamente dobrando o número de
postos novos ou embandeiramentos de 2006 e 2007.
A Ipiranga, como eu mencionei, será um ativo atuante na consolidação do mercado, ou
através de aquisições, seja de rede nacionais, seja de rede regionais; voltaremos ao
resto do país, hoje a Ipiranga tem suas atividades restritas ao Sul e Sudeste do país, e
nós voltaremos a ser uma rede nacional, voltando a atuar portanto no Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, ou através de aquisições ou através de embandeiramentos, ou uma
combinação das duas coisas.
Vou falar um pouco da Oxiteno. A Oxiteno é o único produtor de óxido de eteno e
derivados no Brasil e é o maior da América Latina, é o líder de especialidades químicas
na América Latina, sua competição, no caso do Brasil, se dá basicamente com
importados, a sua capacidade de produção sempre foi superior à demanda doméstica, e
parte dos nossos investimentos visa manter esse diferencial basicamente para não deixar
espaços, e essa estratégia a Oxiteno tem adotado desde a década de 70, basicamente
para não deixar espaço para o crescimento de algum competidor.
Ela tem domínio completo de tecnologia de óxido de eteno e derivados, tem certamente o
melhor centro de pesquisa e desenvolvimento em especialidades do Brasil e tem uma
cobertura, um número de mercados muito grande, o que reduz a sua exposição a subidas
ou descidas de algum mercado em particular.
A Oxiteno é uma empresa petroquímica de segunda geração, comprando suas matériasprimas das centrais petroquímicas, das três centrais petroquímicas, e cada vez mais está
concentrando sua atuação nas especialidades, mas 24% do seus volumes, baseado no
volume de 2007, são ainda commodities.
A venda de especialidades da Oxiteno nos últimos oito anos cresceu 2,7x o PIB. A
indústria química tem um número mágico, seus produtos crescem cerca do dobro do PIB,
quer dizer, a diferença entre o 2x e o 2,7x de crescimento é basicamente o crescimento
de mercado e o desenvolvimento de novas aplicações pela Oxiteno; e o volume vendido
evoluiu, de novo com as especialidades sendo uma parcela cada vez maior do portfólio
de produtos da Companhia.
A estratégia de crescimento basicamente é aumentar o volume de vendas e capturar os
ganhos de escala; e enriquecer o mix de vendas produzindo mais especialidades,
preservando portanto a posição que ela já conquistou.
Existem investimentos em andamento para expansão da Oxiteno, em particular em suas
próprias unidades industriais, as expansões estão sendo todas feitas nos sites das
unidades existentes, o que é uma garantia de que o custo fixo praticamente se mantém e
evidentemente, em uma base marginal, são todos investimentos de excelente
rentabilidade.
Temos também um trabalho feito na direção de matérias-primas renováveis. Um exemplo
é a unidade que nós vamos dar partida nos próximos meses, de oleoquímica, no
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Nordeste, e tem outros estudos usando o etanol como matéria prima para os nossos
solventes.
Aqui estão indicadas algumas das expansões que nós estamos fazendo. Em óxido de
eteno, que é a matéria-prima principal, que é praticamente toda ela consumida
cativamente, estamos expandindo em Mauá este ano e em Camaçari no ano que vem; e
na área de especialidades estamos expandindo também as nossas unidades de Mauá e
de Camaçari, de tal maneira que teremos 51% mais de capacidade em especialidades
entre 2006 e 2009.
A expansão de óxido de eteno visa basicamente permitir que as especialidades cresçam.
A gente precisa da matéria-prima e, portanto, é uma integração vertical. Estas expansões
devem dar alguma coisa como US$400 milhões de receita adicional para a Oxiteno uma
vez que elas estejam operacionais.
Como eu mencionei, nós devemos dar partida nos próximos meses da primeira planta de
álcoois graxos da América Latina, que é um produto de origem natural, é feito a partir de
óleos vegetais, para um mercado que cresce 10% ao ano. É uma planta de escala
mundial, de 100.000 toneladas de capacidade e cuja receita à plena capacidade é de
US$150 milhões.
Os óleos vegetais, que são nossa matéria-prima, têm subido muito de preço, mas
proporcionalmente, na realidade os preços dos produtos finais têm subido a taxas iguais
ou maiores, mantendo a rentabilidade do investimento.
Temos uma estratégia de expansão internacional na Oxiteno, alavancando nosso
conhecimento e nossa tecnologia. Tivemos uma primeira experiência no México, onde
em 2003 compramos uma pequena empresa de especialidades químicas na nossa área
de atuação, de tensoativos; depois disso fizemos quatro aquisições adicionais no México
e hoje, nessa área de especialidades, somos o líder de mercado no México.
Abrimos escritórios comerciais na Argentina e nos Estados Unidos, devemos este ano e
no próximo implantar escritórios na Europa e na Ásia, o que nos permite melhorar a
rentabilidade das nossas exportações e é uma base de observação que nos permitirá
provavelmente atuar diretamente também nesses mercados com produção local. Nós
estamos sempre alerta a possibilidades de aquisição fora do Brasil, mas sempre
especificamente dentro da linha de atuação da Oxiteno.
Falando um pouco da Ultragaz. GLP no Brasil é um mercado de 6,6 milhões de toneladas
por ano, é um mercado maduro, com taxas pequenas de crescimento, é um mercado
consolidado, quatro distribuidores têm quase 90% do mercado, e que se divide em dois
grandes segmentos: o segmento envasado, que são os conhecidos botijões de 13 kg, e o
segmento a granel, onde os consumidores recebem o produto a granel, muitas vezes em
instalações fornecidas em comodato pela própria Ultragaz.
É um mercado regulamentado, competitivo. GLP no Brasil é um baixo consumo per
capita, portanto o gás natural para fins domésticos tem uma pequena possibilidade de
crescimento, e o baixo custo de distribuição e a escala é que são as principais vantagens
competitivas.
2/3 das vendas da Ultragaz estão no mercado de envasados, e esse mercado é atendido
através de uma rede de cerca de 4.000 distribuidores. A Ultragaz é a marca em GLP
mais conhecida, mais valorizada no Brasil, e cerca de 1/3 do volume da Ultragaz é
através do sistema de UltraSystem, ou seja, vendas a granel, que abastecem instalações
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muitas vezes de propriedade da própria Ultragaz, fornecidas em regime de comodato,
portanto com exclusividade de compra pela Ultragaz.
O crescimento na área de GLP é basicamente em nichos. Existem dois estados da
Federação em que a nossa atuação é muito pequena, que são Pará e Maranhão, e são
mercados que têm crescido muito. Enquanto uma média nacional de crescimento é 1%,
esses estados têm crescido 4%, ainda com um consumo per capita muito baixo. Estamos
investindo cerca de R$50 milhões nos próximos quatro anos nesses dois mercados, para
lá nos estabelecermos.
No caso de GLP a granel, as incertezas relacionadas ao fornecimento de gás natural têm
feito com que muitas empresas que se suprem de gás natural queiram sistemas de
backup baseadas em GLP, então este é um novo nicho de mercado muito promissor
também para a Ultragaz.
Nós somos hoje os principais fornecedores de gases propelentes, que são gases que vão
em aerosóis. Produtos de uso doméstico em aerosol têm um propelente, além do
princípio ativo têm um propelente, que hoje normalmente é butano e propano, e está
sendo substituído mundialmente por um produto chamado DME, dimetíl éter, e nós
fizemos um contrato exclusivo com uma empresa no Brasil que vai fabricar o DME, e
nossa expectativa é de que teremos R$70 milhões a mais de receita anual em regime
quando tivermos conquistado essa posição de mercado.
Ultracargo. A infra-estrutura logística no Brasil é insuficiente, inadequada para o
crescimento esperado da economia brasileira, em particular do crescimento do setor do
agronegócio. A nossa expectativa é de que haja um aumento grande de demanda para
os serviços de logística no Brasil, inclusive no setor de biocombustíveis, e pelo aumento
dos fluxos de importação e exportação, que exigem instalações de logística nos portos.
Estamos fazendo investimentos de cerca de R$110 milhões para ampliar nossa
capacidade de armazenagem e vemos aquisições como uma parte central da estratégia
de crescimento da Ultracargo no seu setor específico de atuação, a movimentação de
granéis especiais.
É isso. Muito obrigado, e nós estamos disponíveis para responder perguntas.
Moderadora:
Nós vamos começar a sessão de perguntas. Vamos receber também via teleconferência
e também via Internet. Aqueles que pensarem em fazer através do telefone tem que
clicar *1 e encaminhar sua pergunta à operadora. Aos que forem acessar pela Internet,
basta enviar a pergunta fazendo um clique no “Pergunte ao Palestrante”.
Eu vou primeiro fazer uma rodada presencial, e peço a quem for fazer por telefone que
espere um pouco, que depois a gente dá o som para o telefone. Então está aberto aqui,
antes de mais nada, à platéia.
Paula Kovarsky, Itaú Corretora:
Boa tarde, eu queria na verdade fazer duas perguntas, uma relacionada à Ipiranga.
Vocês comentaram na apresentação que a Ipiranga cresceu aproximadamente 200
postos este ano. Se não me engano, na época da aquisição eram 3.300 e continua o
mesmo número. Isso significa que se iniciou já um processo de limpeza da rede, de
retirada dos postos que tinham um volume muito baixo? A gente sabe a rede de postos
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no Brasil é uma rede ineficiente se comparada a outras redes por aí, e isso é efeito
principalmente de oito anos de um processo de canibalização do mercado, com muita
informalidade, que está se revertendo. Eu queria entender se esse número net cresceu
200 e saíram 200. Esta é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta é com relação ao Oxiteno, se vocês já têm fechados os contratos
de suprimento de eteno para todas essas expansões?
André Covre:
Sobre o número de postos, a Ipiranga vem fazendo um trabalho há muitos anos, pelo
menos desde 2002, de depurar a sua rede, de reduzir o número de postos pequenos e
aumentar o número de postos grandes, isso é um driver importante de rentabilidade da
empresa. O que aconteceu em 2007 foi exatamente isso que você descreveu: reduziramse portos que vendiam volumes menores, que foram substituídos por postos que vendem
volumes maiores, portanto, aumentando a produtividade da rede.
Paula Kovarsky:
Você poderia falar para gente um pouco o que seria um plano de reembandeiramento de
postos, olhando para o número de 8.500 postos Sul-Sudeste bandeira branca?
André Covre:
Daquele número, certamente há uma parte que vai desaparecer simplesmente, porque
são postos muito pequenos, portanto não vale a pena embandeirar. Isso de qualquer
forma se reflete em benefício para as empresas remanescentes.
Uma outra parte desses postos é passível de embandeiramento, e nessa área a Ipiranga
passou de um patamar de mais ou menos 100 postos embandeirados ou novos postos
em 2005 e 2006 para um patamar agora de 150, 200, 250 postos. Portanto a gente deve
começar a ver um crescimento no número de postos daqui para frente.
Pedro Wongtschowski:
Complementando a resposta do André, também é preciso lembrar que uma parte dos
postos de bandeira branca sobreviveu durante muitos anos em função das
irregularidades do setor, beneficiando-se de uma competitividade espúria, e como essa
competitividade espúria está desaparecendo com o tempo, a previsão também é de que
o número de postos simplesmente desapareça por inviabilidade econômica no momento
em que eles tiverem que cumprir a lei e recolher os impostos devidos, como todos os
outros.
Em relação à questão do Oxiteno, sim, tanto no caso da expansão de Camaçari como de
Mauá, as duas expansões das unidades de óxido de eteno estão lastreadas em contratos
adicionais, respectivamente com a Braskem e com a Petroquímica União.
Paula Kovarsky:
Você poderia falar um pouco de Oxiteno, de perspectiva de repasse de preço à luz de um
cenário mais adverso de petróleo e USD, como vocês estão vendo a reação do mercado
doméstico a repasse de preço, vocês têm conseguido repassar?

11

Transcrição da APIMEC
Resultados do 4T07
Ultrapar
25 de fevereiro de 2008
Pedro Wongtschowski:
Eu confesso que eu não gosto muito da expressão “repasse de preço”, repasse de custo
a rigor, na medida em que isso é um mercado competitivo. No caso das commodities que
vendemos, os preços não estão necessariamente vinculados ao custo, o que às vezes é
uma boa notícia e às vezes é uma má notícia. Os preços estão vinculados à variação dos
respectivos preços dos mesmos produtos no mercado internacional.
No caso das especialidades, que é um volume recente, cada vez maior de vendas da
Oxiteno, a variação de preços está vinculada mais à relação custo-benefício do cliente e
à renovação de sua linha de produção pela introdução de moléculas e produtos novos ao
longo do tempo.
É sabido que ao longo do ciclo de vida de uma especialidade química, as margens
tendem a diminuir, então o processo de renovação de produtos assegura que você, com
produtos novos, se coloca de novo no começo da curva, ou seja, no ponto de margem
maior.
Então a nossa expectativa é de que as margens da Oxiteno em especialidades
continuem, e como resultado disso, nos permitindo uma manutenção ou mesmo uma
alavancagem das margens.
André Covre:
Só em complemento ao Pedro, no slide número dez está explícita no gráfico do meio uma
mudança no preço em USD das especialidades químicas ao longo do ano de 2007 em
decorrência deste processo de lançamento de novos produtos a que o Pedro se referiu.
Então a tendência neste momento é positiva, dado o ritmo de lançamentos de novos
produtos.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Boa tarde a todos. A minha pergunta é mais de caráter contábil. A gente tem um negócio
novo sendo apresentado, que se chama IFRS, e esse prazo para implantação do IFRS,
segundo a legislação, é de 2009. A gente já viu empresas como Gerdau, por exemplo,
que estão se adaptando e já divulgaram os resultados nesse padrão contábil. Eu gostaria
de saber como a Ultrapar, como uma holding de participações do tamanho que tem hoje
e com ações também negociadas fora do país, como a empresa está se preparando em
relação à implantação e à divulgação dentro deste novo padrão contábil. Obrigado.
André Covre:
Hoje nós publicamos os resultados no BR GAAP e no US GAAP, e vamos adicionar mais
um dentre em breve, que é o IFRS, como você se referiu. O prazo para implementação
do IFRS é 2010, porém com dados comparáveis a 2009. Portanto, nós vamos nos
preparar este ano para que em 2009 já estejamos operacionais e construindo os
resultados em IFRS para dar a divulgação completa em 2010.
Tereza Mello, Citi:
Eu tenho algumas perguntas, mas nas duas primeiras eu queria conversar um pouco
sobre o leverage, da Ultrapar. Como vocês vêem a estrutura de dívida da Ultrapar
evoluindo? A gente sabe que você está na posição de net caixa de novo, quando vocês
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receberam os pagamentos da Braskem e da Petrobras. O que vocês consideram a
estrutura de dívida adequada? É uma coisa que a gente já conversou, André, em termos
de financiamento, em termos de redução de custo de capital porque se você aumentar
um pouco o leverage você pode reduzir um pouco do custo de capital da empresa.
E em segundo, eu queria falar um pouco de competição, tanto na Ultragaz como na
Ipiranga. A Ultrapar tem decepcionado bastante na Ultragaz em termos de margem, de
rentabilidade, estávamos esperamos um crescimento em rentabilidade e isso não
aconteceu. Isso é por causa de competição mais incisiva de competidores como
Petrobras, é uma coisa que pode acontecer também na área de distribuição de
combustível líquido, é uma coisa com que devemos nos preocupar, porque vocês sabem
que o mercado de GLP já é mais concentrado que o mercado de combustível líquido
hoje. O que está acontecendo na Ultragaz poderia vir a acontecer na Ipiranga? Essas são
as minhas duas primeiras perguntas. Obrigada.
Moderadora:
Queria acrescentar que esta mesma preocupação é a pergunta da Ana, da Debtwire, que
veio pela Internet, que queria discutir estratégia de financiamento do CAPEX, juntando à
questão. A pergunta da Ana do Debtwire também é na linha de estratégia de
financiamento do CAPEX.
André Covre:
De fato, ao longo dos últimos anos a Ultrapar tem sido uma Companhia com dívida
líquida zero, ou negativa às vezes, e a nossa expectativa quando do término da última
fase da operação Ipiranga - eram cinco fase, quatro fases já foram realizadas e a quinta é
a entrega dos ativos petroquímicos para Petrobras e Braskem e dos ativos de distribuição
do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para a Petrobrás. Quando essa fase se completar nós
receberemos um volume de dinheiro que vai mais uma vez colocar a Ultrapar em uma
posição de dívida líquida negativa ou de caixa líquido.
É nossa intenção que a Companhia tenha certo grau de alavancagem justamente pelas
razões que você mesma apontou, pela redução do custo de capital correspondente, e a
nossa expectativa é de que essas possibilidades de consolidação e de aquisição, eu diria
que em especial no setor de distribuição de combustíveis e na área de logística de
produtos especiais, nestas duas áreas a nossa expectativa é que existam oportunidades
de aquisição no horizonte não muito longínquo, que vão novamente permitir que a gente
expanda a Companhia e simultaneamente coloque a empresa em uma posição mais
alavancada.
Tereza Mello:
No passado, a Ultrapar foi bem conservadora em termos de aquisição, vocês sempre
toparam a aquisição se vocês vêem que a NPV é positiva, que vai adicionar valor à ação.
Se por acaso nenhuma aquisição acontecer, a idéia de vocês é de alavancar através de
um buyback ou não, manter uma dívida líquida zero?
André Covre:
Em primeiro lugar, de fato nós fomos muito seletivos em relação a aquisições no
passado. Continuamos extremamente seletivos, ou seja, se a aquisição não gerar valor
para o acionista ela não será feita, mas temos tido a capacidade de identificar
oportunidade, de identificar mais aquisições.
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Ao longo de 2007 fizemos obviamente a aquisição da Ipiranga, mas além da aquisição da
Ipiranga, na área da Oxiteno fizemos três aquisições no México, uma aquisição no Brasil
e uma aquisição na Venezuela; na área da logística fizemos uma aquisição no Brasil. Ou
seja, colocamos em funcionamento dentro da Companhia uma máquina de identificação,
análise e execução de aquisições, que está azeitada e que, portanto, a probabilidade de
conseguirmos fazer essas aquisições é muito grande, mas continuaremos muito
exigentes em relação a valor adicionado.
No caso de o número de aquisições possíveis ser menor que aquele que desejaríamos,
nós já anunciamos planos de recompra de ações e seríamos mais agressivos em
processos de recompra de ações para criar essa alavancagem e obviamente porque
achamos que é um bom investimento também para os acionistas da Ultrapar.
Quanto a sua pergunta sobre a relação do mercado de GLP e o mercado de
combustíveis, é verdade que GLP e combustíveis têm algumas similaridades, os dois são
distribuidores de combustíveis, porém as diferenças também são muito grandes entre
esses mercados.
A começar pelo fato de que eles são compostos de players muito diferentes, vivem
momentos de crescimento bastante diferentes, têm uma estrutura de mercado muito
diferente, por exemplo, no caso da distribuição de combustíveis é o consumidor que vai
ao posto, enquanto que na distribuição do GLP uma parte do mercado tem que se
organizar da forma inversa. Tenho certeza que se eu perguntar para vocês onde é o
posto Ipiranga mais próximo, alguns de vocês vão saber, enquanto se eu perguntar onde
é a loja da Ultragaz mais próxima, vocês provavelmente não vão saber, porque a
estrutura do mercado é diferente. Então ainda que possível, tudo é possível na vida, eu
acho que é altamente improvável que estas duas coisas se comuniquem.
Tereza Mello:
(62:34 INAUDÍVEL)
André Covre:
O mercado de GLP passa por um momento de reacomodação. Ele veio crescendo a
taxas de 3% no 1S07, e quando chegou ao 3T ele cresceu um pouco menos, o que fez
com que os players tentassem continuar a crescer volume.
Não foi um isolado, em geral quando isso acontece são dois ou três participantes que
causam um momento de reacomodação, todo mundo rapidamente se dá conta de que
aumentar market share em um mercado que não cresce de forma significativa não é a
melhor estratégia, e aí o mercado volta a se reorganizar, de uma forma lenta e gradual,
mas volta a se organizar, como está acontecendo. Se você notar, os indicadores de
rentabilidade, especialmente na área de lucro bruto, passaram a melhorar no 4T em
relação ao 3T.
Moderadora:
Eu acho que eu vou completar, porque é bem pertinente a questão que vem da Internet,
do José Alves, investidor pessoa física. Ele também está preocupado com a questão do
gás e está dizendo para vocês: “Na área de gás, a Ultrapar apresentou no último
trimestre um desempenho apenas razoável”, e ele faz a grande comparação com outros
players. Então ele quer saber qual a estratégia para 2008 para reverter este quadro.
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André Covre:
Em 2007, quando esse cenário de mercado se instalou nós fizemos duas coisas:
primeiro, um foco ainda maior no segmento do UltraSystem, onde nós temos uma
liderança indiscutível, com uma gama de serviços que garantem maior fidelidade dos
nossos clientes. E segundo, uma disciplina das despesas, que resultou em um
crescimento bem pequeno de despesas ao longo do ano.
Em 2008 nós estamos fazendo as mesmas coisas, tanto que aumentamos o nosso
volume de investimentos para dar suporte ao crescimento do UltraSystem, onde nós
temos maiores proteções, oferecemos um serviço diferenciado, e também estamos
olhando a estrutura de custos da Ultragaz, procurando formas de manter as despesas
contidas e até reduzi-las em relação ao ano anterior.
Moderadora:
Temos uma pergunta por telefone e depois vamos atender as duas perguntas da platéia.
Pode colocar uma pergunta de telefone, por favor.
Laércio Henrique Júnior, UBS Pactual:
Boa tarde a todos. A pergunta é em relação a Ipiranga. A gente viu que a produtividade
no 4T07 caiu um pouco, e ao meu ver basicamente pelo mix, a gente vê vocês crescendo
bastante em álcool, cresceu 90% ano contra ano, e ganhando certa participação no seu
total de volume. Ao mesmo tempo a gente vê algumas iniciativas do Governo, como essa
regra do PIS/COFINS para tentar concentrar direto na produção. Como vocês enxergam,
olhando para frente, a margem de álcool no seu business?
André Covre:
No 4T07, em relação ao 4T06, o lucro bruto por m3 cresceu algo na ordem de R$3, o que
pode parecer pouco, mas para um negócio de varejo, como é o da Ipiranga, é um efeito
bastante importante. O EBITDA por m3, que eu suponho que é o que você estava se
referindo, não cresceu, porque nós tivemos uma concentração de despesas de
propaganda neste 4T.
Laércio Henrique Júnior:
Muito bem. Outra pergunta é em relação a essa parte de volume ainda...
Gilberto de Souza, Banco Espírito Santo:
Boa tarde. Na verdade as minhas perguntas de concentram mais na Oxiteno. A gente vai
ver agora em 2008 a entrada de planta de álcool. Na apresentação vocês falam que as
condições hoje são até mais favoráveis que aquela que a gente tinha no início do projeto,
e eu queria saber exatamente quais são essas condições mais favoráveis, o que vocês
estão esperando em termos de utilização de capacidade da planta para esse primeiro
ano e o que a gente pode ver de margem de contribuição para Oxiteno já em 2008?
Pedro Wongtschowski:
Quando da concepção deste projeto, as nossas premissas de crescimento de mercado
eram relativamente conservadoras. Então o primeiro fator positivo é que o mercado
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cresceu a taxas maiores que aquelas que tinham sido previstas no estudo de viabilidade
do projeto.
Em segundo lugar, os preços dos produtos subiram no mercado internacional assim
como o preço das matérias primas, mas o spread, ou seja, a diferença entre o preço do
produto e o preço da matéria-prima, liquidamente subiu entre a premissa original do
projeto, que foi no começo de 2005, e os números atuais, do começo deste ano de 2008.
Então a expectativa de resultado favorável decorre destas duas variáveis, ou seja, do
crescimento de mercado acima do previsto originalmente e de um incremento do spread
entre preço de produto final e preço de matéria-prima.
A nossa expectativa é que a planta parta entre o 1T08 e o 2T08, e é razoável esperar que
a partir do 3T08 a planta inicie a operação comercial em grande escala, mas eu diria que
seria conservador admitir que vá levar pelo menos um ano até a planta conseguir colocar
toda a sua produção, ou seja, atingir 100% da capacidade produtiva. Isso deve acontecer
apenas em 2009, e entre o 3T08 e o 1T09 é que a planta vai subindo a rampa,
produzindo provavelmente alguma coisa como 60% inicialmente, passando a 80% da
capacidade, chegando a 100% apenas em 2009, atendendo aí o mercado doméstico,
insistimos no mercado doméstico já que é a única produtora, mas certamente ela
exportará os seus produtos durante pelo menos alguns anos.
Luis Spinola, Rasley Corporation:
Eu gostaria que o Pedro comentasse a postura do Grupo vis-à-vis o projeto do Comperj,
a venda da rede Esso na América do Sul e se a Refinaria Ipiranga vai trazer algum
windfall loss em 2008 nas contas da empresa.
Pedro Wongtschowski:
Comperj: nós somos signatários junto com a Petrobras, temos um MOU, um memorando
de entendimento junto com a Petrobras e estamos participando da modelagem do
projeto, que está sob o comando da Petrobras, e é nossa intenção desde o começo focar
a nossa atenção no downstream do Comperj. Então é nossa intenção participar do
Comperj através de uma planta nova de óxido de eteno e derivados.
A rigor, toda a estratégia de criação do Comperj veio da constatação alguns anos atrás
de que as fontes tradicionais de matéria-prima no Brasil, ou seja, nafta e etano de gás
natural, estavam razoavelmente esgotadas, ou seja, não havia perspectiva de
disponibilidade de matérias-primas que permitissem a implantação de novas centrais,
novos produtores de eteno no Brasil.
Então, o projeto Comperj, onde de produz o eteno a partir do óleo pesado de Marlim,
precisava justamente suprir essa deficiência, e o nosso interesse neste projeto desde o
começo estava centrado na disponibilidade de matérias primas para que a Oxiteno possa
manter a sua posição de dominante neste mercado, no Brasil, e hoje eu diria na América
Latina.
Segundo, em relação à Esso. É sabido que a Esso está em um processo de venda dos
seus ativos de distribuição na América Latina e é sabido também, porque já informamos
ao mercado, do nosso grande interesse em adquirir o negócio de distribuição da Esso no
Brasil; e como tal, estamos participando de um processo competitivo e temos fundadas
esperanças de que esse ativo venha a se incorporar ao nosso negócio de distribuição de
combustíveis no Brasil.
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Terceiro, com relação à Refinaria Ipiranga. A Refinaria Ipiranga é uma operação hoje
bipartite, de propriedade em partes iguais da Petrobras, da Braskem e da Ultrapar, é uma
refinaria pequena, tem obviamente problemas de escala, e logo depois que assumimos
em conjunto o controle da Refinaria Ipiranga, constituímos um grupo de trabalho com
representantes das três empresas que está fazendo uma série de estudos e testes na
unidade industrial visando o aproveitamento ótimo das suas instalações.
Não há ainda nenhuma conclusão deste trabalho e a nossa expectativa, no entanto, é
positiva, no sentido de que se descubra uma forma de garantir a sua continuidade
operacional a médio prazo.
Rubens da Silva, investidor:
Eu tenho duas questões inicialmente. Estou um tanto quanto intrigado, porque pela
exposição feita dos resultados do exercício de 2007, parece que se pode considerar que
foi um ano positivo. No entanto, estou intrigado porque embora a receita bruta e a receita
líquida da Ultragaz e da Oxiteno tenham evoluído favoravelmente, e embora o custo dos
produtos vendidos também tenha evoluído em linha com a receita, os demais indicadores
pioraram, como o lucro bruto, o lucro operacional e o EBITDA, tanto para uma empresa
quanto para a outra. Haveria alguma explicação mais clara sobre isso?
André Covre:
Acho que a explicação tem dois elementos. No caso especifico da Oxiteno, é verdade
que o seu volume cresceu bastante, 14%, é verdade que os preços em USD na
combinação de um aumento das commodities internacionais e o processo de
desenvolvimento de novos produtos, no caso das especialidades, resultou em preços em
USD maiores. Porém, como a Oxiteno é fundamentalmente uma empresa que tem seus
preços e seus principais custos em USD e o Real se valorizou com relação ao USD, o
resultado é que a receita e o lucro bruto em Reais não tiveram uma evolução positiva da
mesma ordem de magnitude.
No caso da Ultragaz, o principal efeito se refere primeiro à maior competitividade no
mercado, que fez com que os volumes e preços ficassem pressionados durante o 2S do
ano, ao que nós já aludimos antes; e segundo, durante uma parte do ano, nós fizemos
maiores despesas de propaganda e marketing, aproveitando que a empresa fazia 70
anos de fundação, portanto utilizando este tema como uma grande campanha para
alavancar os seus volumes, que ajudou, por exemplo, no crescimento dos volumes do
UltraSystem.
Rubens da Silva:
Eu gostaria também de saber alguma coisa sobre as operações da Oxiteno no México e
na Venezuela, por favor.
Pedro Wongtschowski:
As operações no México vão muito bem. Como eu mencionei, nós fizemos a nossa
primeira aquisição no México no final de 2003, depois disso fizemos mais quatro
aquisições, de pequena monta, mas que transformaram a Oxiteno no líder mexicano
nessa área de negócios. As operações vão bem, a lucratividade do negócio é boa e está
crescendo, os resultados estão melhorando ao longo do tempo e nós confiamos na
continuidade da qualidade do investimento que fizemos no México.
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Quanto à Venezuela, é muito cedo para dizer, porque a aquisição foi feita ao longo do
último ano. Só voltando aqui, fizemos a aquisição ao longo do último ano apenas, então é
uma operação nova, também não é uma operação grande, e há uma razão central da
nossa presença na Venezuela. Primeiro, que a Venezuela era o único país na América
Latina onde se produz óxido de eteno onde nós não estávamos presentes.
Então, em certa medida foi também uma aquisição defensiva no sentido de que a nossa
presença lá garante que somos o único produtor, ou o principal produtor de derivados de
óxidos de eteno na América Latina estando já presentes no México, e os três países da
América Latina onde se produz óxido de eteno são Brasil, México e Venezuela. Nós
estamos presentes países, e garantimos portanto a nossa posição dominante no
mercado da América Latina.
Segundo, que a Venezuela sabidamente tem reservas muito grandes de gases e
produção grande também de petróleo, tem planos petroquímicos ambiciosos e a nossa
presença lá nos garantirá uma posição privilegiada de participar de projetos em nossa
área de atuação se assim o decidirmos no momento oportuno.
Então os dois investimentos: no investimento da Venezuela é muito cedo para falar de
retorno, mas as operações vão bem. México já é um caso provado, Venezuela ainda não,
mas a nossa expectativa é muito positiva.
Rubens da Silva:
Obrigado. Eu tenho algumas outras questões. Eu me reservo para a próxima rodada.
Obrigado.
Moderadora:
Tem alguma pergunta de telefone?
Laércio Henrique Júnior, UBS Pactual:
Só para concluir a minha pergunta inicial, a respeito do álcool ainda. Como vocês
enxergam essa reformulação da cobrança do PIS/CONFINS, que era em cadeia e dava
margem para sonegação, e agora está tentando concentrar na produção? Você poderia
dar uma visão para a gente?
André Covre:
A perspectiva no álcool é, como um todo, positiva, seja pelo crescimento acelerado de
volume, seja pelo benefício na rentabilidade que a formalização do setor promove.
Nós vamos ter agora em maio um novo impulso desse processo, com a Medida
Provisória 413 entrando em vigor. Ela foi tornada pública no início do ano e começa a
valer de verdade em maio, determinando, entre outras coisas, a substituição tributária do
PIS/COFIN nas vendas de álcool, a exemplo do que já ocorre na gasolina e no diesel.
Portanto, olhando diesel e gasolina como indicadores de algo que já aconteceu, as
perspectivas no álcool são positivas, tanto do ponto de vista de crescimento de volume
quanto de maior rentabilidade, já que ela é mais uma das ações que forçam a retirada do
mercado de quem atua na informalidade, em outras palavras, postos e distribuidoras que
têm como modelo de negócio uma vantagem de custo, seja através da operação de
produto, seja através de evasão fiscal.
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Moderadora:
A gente tinha uma pergunta para você ver, André, sobre a performance do 4T.
André Covre:
A pergunta é: “O resultado do 4T é R$97 por ação, bem acima do 3T, R$30 por ação.
pode ser entendido como volta à normalidade ou é um ponto fora da curva?”. A resposta
é: uma “volta à normalidade”,. A razão da variação do lucro por ação entre um trimestre e
outro tem fundamentalmente a ver com os efeitos transitórios da aquisição da Ipiranga,
na participação minoritária e no nível de endividamento do Grupo.
No 4T nos finalizamos a incorporação de ações da Ipiranga, passando a deter 100%,
portanto, do negócio que nós compramos, e dessa forma a participação minoritária foi
reduzida, aumentando o lucro, portanto aumentando o lucro por ação, e a mesma lógica
se aplica ao endividamento.
Moderadora:
A pergunta foi feita pelo Gilberto Pena. Mais uma pergunta dos internautas: a Edna
Catula, do Banco do Brasil, quer saber sobre o encerramento definitivo da operação da
aquisição da Ipiranga, o repasse integral das cotas devidas à Petrobras e à Braskem.
André Covre:
Os ativos que nós compramos na condição de comissários da Petrobras e da Braskem
estão sendo separados neste momento e serão entregues em breve à Petrobras e à
Braskem. A transação como um todo deve se encerrar durante o 2T.
Mirela Rappaport, InvestPort:
Eu queria fazer duas perguntas a respeito dos postos de gasolina. Primeiro, a gente vê
uma tendência na Europa de que os grandes hipermercados passaram a concorrer com
os postos de gasolina e ganharam market share relevante na distribuição de gasolina e
de derivados. Eu queria saber como vocês vêem esse desenvolvimento, aqui no Brasil,
dos hipermercados entrando no setor de distribuição de gasolina.
E também na abertura dos postos de gasolina da Ipiranga para outras marcas, outras
lojas de conveniência, fora a AM/PM.
Pedro Wongtschowski:
Inicialmente a questão dos hipermercados. Existem redes de hipermercados no Brasil
que têm postos de gasolina, postos de combustível em geral. É um número muito
limitado, não nos parece que represente uma tendência. É uma coisa hoje
percentualmente pequena, localizada, e ainda assim essas empresas compram seu
combustível das distribuidoras, a Ipiranga e as outras distribuidoras também tem como
clientes os próprios hipermercados.
Mas não me parece uma tendência, porque isso exige áreas grandes, e em geral isso
acontece exclusivamente na área urbana. Nos parece uma coisa localizada, limitada, e
não nos parece uma tendência de crescimento desse segmento no Brasil.
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Segundo, quanto a lojas de conveniência, a Ipiranga já tem em muitos dos seus postos
outras lojas de conveniência, além da loja AM/PM, que é a marca da Ipiranga e do Jet
Oil.
Existem, por exemplo, acordos no Rio Grande do Sul com redes de farmácia, existem,
em alguns locais, agências bancárias. Então é uma tendência sim, quando possível,
quando houver espaço, quando houver demanda, aumentar o número de serviços
prestados em postos de gasolina ao consumidor, porque é um processo de
fortalecimento e alimentação recíproca.
Ou seja, a loja de conveniência, ou a drogaria, ou o posto bancário atrai clientes para o
posto de combustível, e na outra via o posto de combustível atrai clientes para a drogaria,
para a loja de conveniência, etc.
Se a tendência disso crescer, eu acho que é em benefício tanto da Ipiranga quanto do
revendedor, que passa a ter fontes adicionais de renda além do posto de combustível,
com a vantagem adicional de que isso às vezes representa uma pressão menor do
revendedor sobre a distribuidora, porque ele passa a ter fontes adicionais de recursos na
sua área de trabalho.
Mirela Rappaport:
Vocês têm uma parte dessa receita quando a propriedade do posto é de vocês, o terreno
é de vocês, ou também naquelas outras? A maior parte dos postos não é de propriedade,
o terreno não é de vocês. Nessa hipótese, vocês têm alguma parcela da receita dessas
lojas de conveniência, ou não?
Pedro Wongtschowski:
Evidentemente, independente da propriedade do terreno, as lojas de conveniência
AM/PM e Jet Oil tem necessariamente sua receita partilhada com a Ipiranga. E nas
outras depende do caso específico, mas a resposta mais genérica é que sim, a Ipiranga
também tem uma parcela da renda advinda dessas lojas.
Mirela Rappaport:
Obrigada.
Moderadora:
Tem uma pergunta da Internet, depois eu volto à platéia. É uma pergunta do José Alves,
ele já havia feito uma pergunta antes, é um investidor pessoa física. Ele está preocupado
com a disponibilidade de oleaginosas. Como a Oxiteno vai resolver a questão de matériaprima? Existem plantações que darão consistência em termos de capacidades
adequadas às necessidades dessa planta?
Pedro Wongtschowski:
Durante a fase inicial da sua operação, a matéria-prima, o óleo vegetal necessário para
operar a planta de álcool graxo da Oxiteno virá do exterior. Já existem contratos firmados
com grandes produtores mundiais e nós estamos fomentando o plantio no Brasil,
especialmente de palma, óleo de palmiste, que é a principal matéria-prima dessa planta
da Oxiteno, mas isso representará uma solução a médio e longo prazo.
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Em uma fase inicial a matéria-prima será integralmente importada, e não há nenhum
problema em disponibilizar esses volumes da Oxiteno no mercado internacional.
Eduardo, Banco Espírito Santo:
Eu não sei se vocês podem comentar, já tem praticamente dois meses do fim da CPMF
neste ano, com um provável aumento de ganho de margem em função do fim dessa
cobrança. Como vocês estão conseguindo reter isso? Está tendo que dividir muito com
os clientes? Enfim, o que a gente pode esperar de retenção de aumento de margem por
conta do fim desse imposto?
André Covre:
De imediato, como o fim da CPFM no final do ano passado e a extinção de sua cobrança
a partir de janeiro, os resultados da Ipiranga estão sendo favorecidos nessas primeiras
semanas.
O quanto disso é um movimento duradouro a gente vai saber ao longo do tempo, já que o
mercado de combustíveis permanece sendo um mercado extremamente competitivo.
Fernando Labes, Rio Verde Investimentos:
Eu queria que vocês explicassem um pouco melhor, nas melhorias operacionais da
Ipiranga, o que vocês estão fazendo, o que já foi feito, o que ainda falta fazer e quanto a
gente pode esperar diminuir, em termos de números, margens.
Pedro Wongtschowski:
Eu vou dar uma resposta mais qualitativa do que quantitativa, frustrando eventualmente o
seu desejo. Primeiro, é preciso ver que do ponto de vista operacional a Ipiranga tem uma
operação excelente e eficiente, e eu diria que os ganhos operacionais da Ipiranga vão
decorrer muito mais do seu crescimento do que de qualquer tipo de mudança interna de
procedimento.
No que tange as despesas de overhead, as despesas gerais e administrativas, já houve
uma redução nessas despesas ao longo do ano de 2007, fruto do desmonte da estrutura
superior de comando da Ipiranga, onde basicamente estavam os acionistas, os
representantes dos acionistas e as estruturas corporativas que lhes davam apoio.
Este ganho foi alavancado no tempo também com a crescente integração, especialmente
na área financeira, entre as operações da Ipiranga e as operações da Ultrapar; e,
finalmente, a Ipiranga operava através de duas empresas bastante independentes, a
DPPI e a CDPI, e também, ao longo do tempo, a idéia é unificar as estruturas de apoio
em uma única estrutura. Então, eu diria que parte desses ganhos já foram colhidos, mas
existem ganhos ainda a colher.
Rubens da Silva:
A Ultrapar declarou recentemente um dividendo, eu não me recordo se tem data de
pagamento disso. Poderiam me esclarecer, por gentileza?
André Covre:
7 de março.
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Rubens da Silva:
Outra coisa, eu estou anotando aqui, os dividendos declarados montam R$241 milhões.
E pelo balanço há um passivo de dividendos e R$278 milhões. Eu presumo que essa
diferença seja ações ainda ao portador, que não foram convertidas. Confere essa
interpretação?
André Covre:
Parcialmente, sim. Mas uma parte importante desse valor se refere a uma acionista que
tem propriedade das ações no exterior e que não pôde remeter ainda os seus dividendos
para a sua residência. Por isso eles permanecem na empresa, assim que ela puder,
retirará.
Rubens da Silva:
Ainda com referência a dividendo, eu gostaria de saber qual é a periodicidade de
pagamentos desses proventos.
André Covre:
Nós pagamos, tradicionalmente, dividendos duas vezes por ano, no fechamento do ano,
na divulgação de resultados, agora, em fevereiro e março, e fazemos em geral uma
antecipação de dividendos por ocasião da divulgação dos resultados do 2T.
Rubens da Silva:
Obrigado.
Moderadora:
Nosso tempo está esgotado. Eu vou encerrar a sessão. Antes, eu gostaria de convidar a
todos para um café que será servido. Passo a palavra ao Pedro, para fazer as suas
considerações finais.
Pedro Wongtschowski:
Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à APIMEC, pela recepção e organização
desse evento, agradecer o interesse e a participação dos senhores, e dizer que
continuamos à disposição para qualquer outro esclarecimento. Muito obrigado.
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