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Operadora: Bom dia. Neste instante iniciaremos a teleconferência. Todos os participantes estão
conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas,
quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso precisem da ajuda de um
operador durante a teleconferência basta teclar asterisco zero (*0). Cabe lembrar que esta áudio
conferência está sendo gravada.
Agora, gostaria de passar a palavra a Sra. Lidia Borges, da Thomson Financial Investor Relations.
Por favor, Sra. Lidia, pode prosseguir.
Sra. Lídia: Bom dia senhoras e senhores. Obrigada por nos aguardarem. Sejam bem-vindos à
teleconferência da Ultrapar Participações S.A., onde serão discutidos os resultados do primeiro
trimestre de 2004. Caso algum dos senhores não tenha a cópia do release da Ultrapar, por favor,
acesse o site do grupo Ultra, www.ultra.com.br.
Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas
durante está teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções e
metas operacionais e financeiras, e relativas ao potencial de crescimento da companhia,
constituem-se meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro
da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do
desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais e, portanto,
estão sujeitas a mudanças.
Conosco hoje em São Paulo está o Sr. Fábio Schwartzman, diretor financeiro de Relações com
Investidores, juntamente com os principais executivos da companhia. O Sr. Fábio inicialmente fará
um comentário sobre o desempenho da Ultrapar no primeiro trimestre de 2004. Após, os
executivos estarão respondendo as questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, eu
gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schwartzman. Por favor, Sr. Fábio, pode prosseguir.
Sr. Fábio: Bom dia a todos. Muito obrigado por terem se conectado na nossa conferência a
respeito do primeiro trimestre do ano, os nossos resultados. Eu quero informar que eu tenho aqui
comigo o Eduardo Toledo, da Ultracargo; o Américo Genzini, da Ultragaz; a Cintia, da Oxiteno e o
André, da área de Planejamento e Relações com Investidores, além de outros executivos que
ajudarão a responder e endereçar as perguntas de vocês.
Primeiramente, um rápido comentário a respeito do desempenho da companhia no primeiro
trimestre do ano. Eu tenho a satisfação de confirmar, como eu havia antecipado a vocês, que
aquele desempenho um pouco mais fraco que a companhia apresentou no quarto trimestre do ano
passado foi, de fato, uma questão pontual, devido a uma posição especificamente de muita
competição no mercado de GLP, promovido por uma companhia que visava melhorar seus
resultados no ano passado. Isso se provou verdadeiro porque essa situação no início deste ano se
reverteu e, consequentemente, o mercado adotou feições mais normais.
Adicionalmente, nós tivemos como boa notícia deste primeiro trimestre, o fato de que o mercado
de gás cresceu pela primeira vez desde 2001, ou seja, após três anos, o mercado de GLP no Brasil
cresceu 4% em volume. Penso que é uma notícia absolutamente diferente das notícias que nós
vínhamos dando a respeito do comportamento do mercado, ao longo dos trimestres anteriores.

Neste contexto, é importante ressaltar a recuperação dos resultados da Ultrapar, que apresentou
um desempenho bastante melhor do que o primeiro trimestre do ano passado, aonde de lá para cá,
nós tivemos uma evolução do EBITDA de 12% e tivemos uma evolução do lucro líquido de 5% da
companhia.
No caso da Ultragaz, nós tivemos, não só essa melhoria do mercado de gás como um todo, como
nós tivemos também, como havíamos antecipado a vocês, os primeiros benefícios reais da
consolidação da aquisição da Shell Gás dentro do esquema de produção e distribuição global da
Ultragaz. Isso está produzindo um aumento de produtividade e, consequentemente, uma melhoria
de resultados da companhia.
No caso da Oxiteno, que havia tido, no primeiro trimestre do ano passado, um primeiro trimestre
excepcionalmente favorável, tendo em vista o dólar numa posição muito forte, adicionalmente, as
expectativas criadas pela guerra no Iraque, que levaram a uma antecipação de consumos. Não
obstante, logrou ter um desempenho praticamente igual ao do primeiro trimestre do ano passado,
esse ano, onde os fatores que eram favoráveis, na verdade, foram mais desfavoráveis.
Em especial nós tivemos o Real bem mais forte neste primeiro trimestre, prejudicando,
consequentemente, os nossos resultados de exportação. Adicionalmente, nós tivemos uma perda
de volume importante no primeiro trimestre deste ano, devido a parada para manutenção da nossa
Unidade de Camaçari, em consonância com a parada da Braskem no mesmo período.
No caso da Ultracargo, o primeiro trimestre deste ano e o primeiro trimestre do ano passado foram
equivalentes e isso se deveu porque primeiro trimestre do ano passado havia sido muito forte,
tendo em vista também as questões relacionadas à antecipação de consumo por conta da guerra
no Iraque.
Muito bem. Consequentemente, é com satisfação que a gente faz essas referências a respeito do
primeiro trimestre, demonstrando o retorno da companhia em sua performance mais normal.
Adicionalmente, eu queria fazer, como sempre faço, um breve comentário sobre as perspectivas
dos resultados da Ultrapar para o segundo trimestre deste ano. Eu tendo a ver que o primeiro
trimestre teve um comportamento evolutivo, onde nós tivemos um mês de janeiro mais fraco, um
mês de fevereiro regular, um mês de março melhor e como essa tendência continua acontecendo
dentro do segundo trimestre do ano, nós temos do ponto de vista das informações disponíveis
nesse momento, a expectativa de superarmos em termos de EBITDA, o EBITDA realizado no
terceiro trimestre de 2002, que havia sido o maior apontado até o momento.
Queria fazer também alguns comentários a respeito do mercado acionário. Como vocês sabem, a
companhia tem um compromisso diferenciado como governança corporativa. É nesse contexto que
se colocam as assembléias que se realizarão dentro de duas semanas, que visam alinhar mais
completamente os interesses de todos os acionistas da companhia.
Adicionalmente, estudos foram realizados a pedido de alguns acionistas da companhia no sentido
de verificar da possibilidade de uma emissão secundária, em que cada um destes acionistas
compareceria com uma pequena participação das suas ações, com o objetivo de melhorar a
liquidez das ações. No entanto, o fato é que com o atual preço das ações do mercado, considerouse desnecessário ir em frente com esses estudos.
Em assim sendo, eu gostaria de encerrar o meu comentário inicial, e quero ficar a disposição para
responder suas perguntas. Muito obrigado.

Sessão de perguntas e Respostas
Operadora: Senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer
uma pergunta, por favor, digitem asterisco um (* 1). Para retirar a sua pergunta da lista digitem a
tecla sustenido (#).
Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado.
Operadora: Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gilberto Pereira, da Itaú Corretora.
Sr. Gilberto: Bom dia Fábio, bom dia a todos. Em primeiro lugar parabéns pelo resultado, acima
das expectativas realmente. Agora Fábio, eu queria um pequeno comentário de vocês a respeito de
estratégia para petroquímica e para GLP daqui para frente. Ontem saiu no jornal que a Petrobrás
estaria efetivamente fazendo uma proposta pela Agip, ou seja, entrando definitivamente no setor
de GLP e se comenta muito no mercado, há uma grande expectativa sobre os próximos passos da
Petrobrás na petroquímica. Eu queria saber quais são as perspectivas do grupo para ambos os
segmentos, quais as estratégias daqui para frente que vocês pretendem adotar nos dois
segmentos?
Sr. Fábio: Bom dia Gilberto, obrigada pelas suas perguntas. Eu vou fazer um comentário mais
genérico atendendo à sua solicitação. Podemos, em princípio, começar pela petroquímica.
Veja bem, se vocês notarem, um dos motivos que a Ultrapar superou as expectativas de resultado
nesse primeiro trimestre, se deveu a essa atitude consciente da Oxiteno de ter sempre disponível
um mix de produtos, entre eles commodities e especialidades que permitem que a companhia se
adapte bastante bem às mudanças e circunstâncias de mercado, privilegiando o tipo de produto e o
tipo de mercado, que permitem à companhia, apresentar um melhor desempenho quase que em
qualquer circunstância.
Muito bem. Obviamente a nossa estratégia consiste em reforçar essas características da Oxiteno.
Nós temos todo o interesse de fazer aquisições em áreas relacionadas ao que a Oxiteno faz, de tal
maneira a aprofundar e tornar ainda mais rentável esse conjunto da nossa petroquímica.
Eu penso que nesse sentido a eventual entrada da Petrobrás na petroquímica, não altera em
absolutamente nada aquilo que a gente vem fazendo. Muito pelo contrário, ela provavelmente se
tornará com a sua entrada no mercado, em mais uma alternativa de fornecedora de matérias
primas, o que para nós é sempre muito bem-vindo.
Ainda sobre a Oxiteno, eu queria fazer um comentário que às vezes passa rápido pelas pessoas,
mas é um fato. Se fosse a notícia fosse negativa, chamaria a atenção, mas como ela é positiva,
eventualmente ele não chama tanta atenção assim. A Oxiteno fez uma aquisição no México, que
está longe de ser uma aquisição trivial, porque nós estamos fazendo uma aquisição fora do Brasil
em condições de operação bastante diferentes das nossas. E é com alegria que a gente pode dizer
que, já no primeiro trimestre após a aquisição, nós temos volumes e resultados crescentes no
México, e operando claramente no azul. O que demostra de fato a nossa capacidade de fazer essas
aquisições e essas expansões, com a nossa cautela característica, mas sempre entregando aqueles
resultados que a gente diz que entregaria.
Com relação a Ultragaz, especificamente, neste momento nós estamos vivendo o momento de
consolidação da aquisição que nós fizemos dentro da Ultragaz e posso lhe afiançar que existe ainda
um grande espaço de aperfeiçoamento das nossas operações por essa consolidação. É aqui que
está o foco da companhia neste momento e é assim como ficará ao longo do próximo ano.

Movimentos outros como a eventual substituição da Liquigás pela Petrobrás, nada mais são do que
isso mesmo, a substituição de um competidor, por outro competidor, espero que tão bom quanto e
tão competitivo quanto, e que fará apenas com que os resultados que a gente entrega a cada
trimestre, fiquem ainda mais relevantes, ainda mais destacados, pelo nosso esforço de
gerenciamento dessas situações complexas.
Sr. Gilberto: Mais uma pergunta, quer dizer, complementado um pouco essa pergunta. Na
conferência sobre o quarto trimestre você havia comentado sobre alguns investimentos que vocês
fariam estudando, principalmente na área petroquímica, eu queria saber, como é que estão esses
estudos, estão avançados, pararam, progrediram, a gente vai ter novidade em breve?
Sr. Fábio: Gilberto, estão avançados e você terá novidades muito em breve.
Sr. Gilberto: Obrigado Fábio.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Daniela Guanabara, do Banco Pactual.
Sra. Daniela: Oi, bom dia a todos. A minha pergunta é bem específica com relação a Oxiteno. Eu
queria saber se houve algum efeito de PIS/COFINS em cima das margens da Oxiteno nesse
primeiro tri?
Sr. Fábio: Eu vou passar para a Cíntia.
Sra. Cíntia: A mudança do PIS/COFINS foi favorável, ela foi positiva para a Oxiteno, no sentido de
nós termos praticamente 40% do nosso volume de exportação. Então nesse sentido foi até
positivo.
Sra. Daniela: Tá e com relação à perspectiva futura, com relação as margens do Oxiteno, te
preocupa a subida do petróleo que está levando a Nafta e muito provavelmente o Eteno?
Sr. Fábio: Agora eu vou tentar eu endereçar a questão. Bom eu acabei de fazer um comentário
sobre as nossas expectativas no segundo trimestre, onde o petróleo e, em decorrência, a Nafta
estão bastante pressionados. Então a gente pretende, espera ter um desempenho muito
interessante, apesar dessas circunstâncias. Decorrentemente, a gente acha que, evidentemente,
dentro de limites razoáveis, a companhia tem plena condição de continuar entregando resultados
crescentes.
Sra. Daniela: Tá ótimo, obrigada.
Operadora: Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar asterisco
um (*1).
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gilberto Pereira, do Itaú Corretora.
Sr. Gilberto: Fábio, eu de novo. Você falou num segundo trimestre mais forte em relação ao
primeiro e eu queria entender nos dois segmentos. Na Ultragaz, por exemplo, existe uma
sazonalidade típica do segundo trimestre em volume, tende a ser um pouco melhor do que no
primeiro. Eu queria saber como é que estão se comportando as margens, em termos, não só em
volume, mas em termos de margens específicas na Ultragaz. No caso da Oxiteno, se essa melhora
se deve a um aumento de volume de vendas num mercado doméstico e como é que estão se
comportando os preços da Oxiteno no mercado internacional?

Sr. Fábio: Gilberto, com relação a Ultragaz, você tem razão com relação a sazonalidades no
trimestre, é um dos fatores que fará com que o nosso segundo trimestre seja bom melhor.
Adicionalmente, nós temos um esforço de sinergia com a Shell Gás pela aquisição e um esforço
extra de redução de custos que nós estamos fazendo dentro da companhia, que tudo somado
certamente produzirá margens maiores na nossa operação.
No caso da petroquímica, os preços dos nossos produtos no mercado internacional estão bastante
elevados e, consequentemente, as coisas estão ocorrendo bem e a resposta à sua pergunta é
positiva, no sentido de que o que está alavancando bastante os resultados da Oxiteno, neste
momento, foi o fato de nós termos conquistados novos clientes no mercado doméstico, portanto
nós temos um crescimento muito importante de volume no mercado interno no segundo trimestre.
Sr. Gilberto: Perfeito, obrigado.
Operadora: Lembrando que para fazer pergunta, basta digitar asterisco um (*1).
Operadora: Novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco um
(*1).
Operadora: Não havendo mais perguntas eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio
Schwartzman para as considerações finais.
Sr. Fábio Schwartzman: Muito bem, muito obrigado por ter vocês aqui novamente, com mais
um bom trimestre da Ultrapar. Pelo que eu acabo de mencionar, com as perspectivas que o
próximo conference call possa confirmar um trimestre bastante forte. Então foi um prazer ter vocês
aqui conosco e espero contar com vocês no próximo trimestre novamente. Muito obrigado.

Operadora: A teleconferência da Ultrapar Participações S.A. está encerrada.
Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada.

