Transcrição da Teleconferência
Resultados do 1T09
Ultrapar (UGPA4 BZ)
15 de maio de 2009
Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar
para discussão dos resultados referentes ao 1T09 e perspectivas.
O evento também está sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast,
podendo ser acessado no site www.ultra.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 instruções
adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente, no
website, perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas.
O replay deste evento estará disponível logo após 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 da Companhia, 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:
Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês para comentar mais uma vez
os resultados da Ultrapar no trimestre e falar um pouco sobre as perspectivas para os
próximos trimestres.
Antes de começar, eu queria chamar a atenção de vocês para algumas informações nos
slides três e quatro, onde nós fazemos algumas considerações sobre os critérios
adotados nas informações financeiras e operacionais que nós divulgamos e que estão
contidas nesta apresentação.
Aqui, basicamente, temos duas mensagens importantes. A primeira é que todas as
informações que divulgamos neste trimestre seguem as novas regras contábeis, inclusive
as informações trimestrais de 2008, que diferem, portanto, dos valores reportados
anteriormente nas respectivas divulgações de resultado.
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A segunda mensagem é sobre as aquisições que fizemos recentemente. Nas
informações deste 1T09, temos a consolidação dos resultados da União Terminais, como
já tivemos no 4T08, mas ainda não consolidamos os resultados da Texaco, cujo
fechamento ocorreu no dia 31 de março, portanto, último dia do trimestre.
A Texaco está, porém, registrada no nosso balanço da seguinte forma: nós tivemos a
saída dos recursos para o pagamento e tivemos, como contrapartida, o registro de valor
equivalente na conta de investimentos.
Vamos agora aos principais destaques do trimestre, no slide número cinco. Tivemos mais
um trimestre de resultados crescentes. A receita continua apresentado crescimento em
todas as unidades de negócio e o EBITDA totalizou R$274 milhões, 21% acima do 1T08,
com aumentos de EBITDA na Ipiranga, na Ultragaz e na Ultracargo.
Essa forte progressão de resultados ocorreu mesmo em face da desaceleração
econômica intensificada nesse 1T, tendo sido possível por causa da resiliência dos
nossos negócios e dos investimentos feitos nos dois últimos anos.
O lucro líquido totalizou R$91 milhões, ligeiramente acima do ano passado, R$1 milhão a
mais, com o crescimento do EBITDA sendo compensado por maiores despesas
financeiras e por maior depreciação, ambas decorrentes dos recentes investimentos em
expansão e que estão iniciando seu processo de maturação.
Em outras palavras, os investimentos que nós fizemos com as aquisições de União
Terminais e Texaco, os investimentos na expansão de capacidade de produção da
Oxiteno e na ampliação da rede de postos da Ipiranga, estão começando sua curva de
crescimento de EBITDA, ao passo que seu efeito no endividamento da Empresa e no
nível de ativos a depreciar é imediato e máximo neste momento.
Nós encerramos o 1T com um endividamento líquido de R$2,6 bilhões, versus R$806
milhões no final do 1T08, exatamente em função dos investimentos que eu acabei de
mencionar. Nosso endividamento no final do trimestre, após o pagamento da Texaco,
corresponde a aproximadamente 2x EBITDA pro forma dos últimos 12 meses.
Aliás, em adição aos bons resultados, como eu mencionei há pouco, no dia 31 fechamos
a aquisição da Texaco, concluindo com sucesso mais um passo importante no nosso
plano de crescimento. Falaremos da Texaco um pouco mais à frente.
Detalhando agora um pouco o desempenho de cada negócio, vamos começar pela
Ipiranga, no slide seis. O volume total vendido pela Ipiranga neste trimestre apresentou
crescimento de 2% na comparação com 2008.
O volume combinado de gasolina, etanol e GNV, também conhecido como Ciclo Otto,
continua apresentando forte crescimento. Nosso volume vendido no Ciclo Otto cresceu
9% em relação ao 1T08, repetindo o patamar de crescimento que temos apresentado no
passado recente. Tal crescimento se deve, basicamente, à expansão da frota, à redução
no nível de informalidade no mercado de etanol e aos investimentos realizados na
expansão da rede da Ipiranga.
Sobre a expansão da frota, nos últimos 12 meses, 2,7 milhões de novos carros entraram
em circulação, de acordo com a Anfavea, para uma frota de aproximadamente 26
milhões de veículos no final de 2008. As vendas de veículos novos neste trimestre,
apesar da desaceleração do PIB, apresentaram crescimento de 4% sobre a base já
bastante forte do 1T08, tendo sido ajudada pela redução do IPI na venda de veículos.
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Um outro fator importante para o crescimento das nossas vendas no Ciclo Otto foram os
investimentos na abertura de 180 novos postos pela Ipiranga, novos negócios e
embandeiramentos realizados ao longo dos últimos 12 meses, fazendo com que o total
de postos passasse de aproximadamente 3.300 no final de março de 2008 para
aproximadamente 3.500 no final de março de 2009. Esse investimentos contribuíram para
um crescimento no volume da Ipiranga acima do crescimento de 8% no mercado nacional
e de 6% nas regiões Sul e Sudeste, áreas de atuação da Ipiranga pré-aquisição da
Texaco. Portanto, um desempenho 50% melhor que o do mercado na nossa região de
atuação, que era o Sul e Sudeste, até o dia 31 de março.
Por fim, com relação à redução no nível de informalidade no mercado de etanol,
continuamos com progressos através de avanços na legislação e fiscalização do setor, e
nesse trimestre observamos um aumento da participação das empresas associadas do
Sindicom sobre as vendas totais de etanol. Essa relação passou de 59% no 1T08 para
61% no 1T09. A atuação da Ipiranga e dos outros membros do Sindicom junto às
autoridades tem importância fundamental para que esta melhoria continue ocorrendo.
O volume de diesel, como já era esperado, apresentou uma redução, no nosso caso de
3%, em função da forte correlação das vendas de diesel com o desempenho da
economia. Segundo a ANP, o volume total de diesel vendido no Brasil caiu 5% neste
trimestre em relação a 2008. Entretanto, a queda nas regiões Sul e Sudeste foi menor,
3%, similar ao desempenho da Ipiranga, portanto.
Esse bom desempenho no volume vendido e os benefícios decorrentes das melhorias
implementadas na legislação e fiscalização, combinados com os efeitos da maior oferta
de etanol no período, foram determinantes para a continuidade de crescimento no
EBITDA, que totalizou R$144 milhões nesse trimestre, um crescimento de 11% sobre o
1T08.
Passando agora para o slide sete, gostaria de retomar alguns pontos sobre a aquisição
da Texaco e atualizá-los sobre a execução do nosso plano de negócios. Como vocês
devem se lembrar, o racional da aquisição da Texaco está ancorado em dois elementos
principais: o primeiro é a ampliação da escala operacional financeira, e o segundo é a
maior abrangência geográfica.
Como vocês devem se recordar, um determinante-chave na rentabilidade de um negócio
de distribuição como o da Ipiranga é sua escala de operações. A Texaco adiciona, com
base no volume vendido de 2008, cerca de 7 milhões de m³ ao volume da Ipiranga, o que
significa uma ampliação de 60% em sua escala operacional.
O segundo elemento, a maior abrangência geográfica, marca também o início da nossa
expansão para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, regiões estas que
têm crescimento recente superior à média nacional. Em adição à exposição a essas
regiões de maior crescimento potencial, nós passamos também a ter cobertura nacional,
o que permite uma série de oportunidades comerciais.
Voltando um instante ao primeiro elemento, a ampliação da escala operacional e
financeira se materializa em benefícios e maior rentabilidade para a Empresa através de
economias de escala e da implantação do modelo de negócio da Ipiranga na rede
ampliada, trazendo um leque de produtos e serviços diferenciados disponíveis nos
postos, que beneficiam os consumidores e os revendedores.
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As economias de escala, por sua vez, permitem ganhos de produtividade em uma
variedade de áreas da Empresa, conforme destacado nesse slide sete. Parte desses
ganhos começa a ser realizada imediatamente, como a diluição das despesas com
propaganda e com o desenvolvimento de novos produtos e serviços.
Outras dependem da unificação dos sistemas de informação, de modo a ter toda a
operação ampliada operando em um só ERP. Neste momento, a Texaco continua
operando em seus sistemas originais, e nós planejamos absorver a operação da Texaco
nos sistemas da Ipiranga no início do 3T09, e ter, a partir daí, um sistema único. Após a
conclusão desta etapa de sistemas, podemos capturar uma parte importante dos
benefícios relacionados à economia de escala.
Com base nestas economias de escala e na implantação do modelo de negócios, o qual
falaremos em um instante, nós pretendemos alinhar ao longo de aproximadamente dois
anos as margens EBITDA da Texaco aos níveis atuais de rentabilidade da Ipiranga, que,
como vocês sabem, é de cerca de R$50 por m³.
Traduzindo isso em números absolutos, isso causará uma elevação do EBITDA do
Texaco de R$150 milhões, patamar anterior à aquisição, para cerca de R$350 milhões,
considerando os 7 milhões de m³ que a Texaco vendeu em 2008; em outras palavras, 7
milhões de m³ vezes a margem da Ipiranga, que é de R$50, nos leva a um EBITDA de
R$350 milhões, produzindo, portanto, um ganho de R$200 milhões acima do patamar
anterior à aquisição.
Se compararmos este EBITDA ao valor da aquisição, que totalizou R$1,190 bilhão,
chegamos a um múltiplo de 3,4x EBITDA, o que indica o grande potencial de geração de
valor desta aquisição para a Ultrapar.
Seguindo para o próximo slide, falando da implantação do modelo de negócios da
Ipiranga na rede adquirida, estamos em fase acelerada de conversão da identidade visual
Texaco para a dos postos Ipiranga. Conforme já havíamos antecipado no último
trimestre, os gastos estimados inicialmente para conversão de margem da rede foram
reduzidos em 30%, passando de R$50 mil para aproximadamente R$35 mil por posto.
Além disso, o prazo que estimamos para realizar a conversão também diminuiu. Estamos
trabalhando para que, até o final de 2009, aproximadamente 1.000 postos Texaco já
estejam operando sob a marca Ipiranga, o que corresponde à metade da rede adquirida e
75% da rede do Sul e Sudeste do Brasil.
Nós desenvolvemos, para esta conversão de marcas, um processo especial; as pessoas
que são do setor, ou que foram do setor, fazem idéia de que a conversão de um posto
em dois ou três dias é extremamente rápida, mas isso permite a aceleração de uma série
de benefícios da aquisição.
Conforme está ilustrado no slide oito, nós temos uma foto do posto Texaco, e como ele
ficou três dias depois, com a mudança de marca. Aliás, nós vamos colocar no nosso site
nos próximos dias um vídeo que mostra este processo quase de forma contínua, que lhes
dará uma boa idéia de como esta mudança de marca é feita e quão especial este
processo foi desenvolvido.
Para dar uma idéia de evolução, nós temos alguns dados no slide, desde o dia 22 de
abril, que foi quando iniciamos este processo, até ontem, cerca de 150 postos Texaco já
tinham virado postos Ipiranga, e nós tínhamos em processo 110 e 115 programados para
iniciar nos próximos dias.
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Vamos passar para Oxiteno, no slide número nove. O volume da Oxiteno apresentou
uma redução de 9% em relação ao 1T08, ainda em função do processo de
desestocagem em vários setores da economia e das maiores vendas spot de glicol no
1T08, em função da restrição da oferta internacional deste produto naquele momento.
Conforme já havíamos sinalizado no último trimestre, a progressão dos volumes da
Oxiteno tem apresentado uma evolução positiva desde o 4T08, de modo que a variação
verificada neste trimestre contra o 1T08 foi menor que a redução de 24% verificada entre
4T08 e 4T07.
Seguindo essa tendência, aliás, o volume de março já ficou acima do volume de março
do ano passado, e tal evolução dos volumes sinaliza, portanto, o início do processo de
descolamento de importações de especialidades químicas pela Oxiteno.
No que tange à evolução nos resultados, o EBITDA da Oxiteno nesse trimestre totalizou
R$46 milhões, praticamente igual ao EBITDA do 1T08, 2% abaixo. Este EBITDA reflete a
realização de estoques com custos históricos significativamente superiores aos custos de
reposição em USD, o que basicamente neutralizou os benefícios de preços de matériasprimas mais baixos e do Real 33% mais desvalorizado.
Em outras palavras, conforme havíamos adiantado na última divulgação de resultados, o
efeito na redução de preços internacionais das matérias-primas somente se refletirá nos
nossos custos à medida que realizaremos nossos estoques existentes no final de 2008.
Nós estimamos que o efeito decorrente da diferença entre o custo histórico de estoque e
o custo de reposição foi de, aproximadamente, R$33 milhões. Nós estamos, neste
momento, gerenciando ativamente nossos estoques, que já apresentaram uma redução
de R$92 milhões, conforme vocês podem ver no gráfico à direita.
Passando para a Ultragaz, no slide número dez. Neste trimestre, o volume total
apresentou uma ligeira redução, de 0,5%, totalizando 364.000 toneladas vendidas. Essa
redução foi decorrente da queda de 5% no segmento granel, que assim como o volume
de diesel da Ipiranga, possui forte relação com o desempenho da economia.
Por outro lado, o segmento envasado apresentou crescimento de 1,5%, similar ao
crescimento apresentado em trimestres recentes, comprovando a resiliência da demanda
nesse segmento, em função de o GLP ser um bem de primeira necessidade.
Esse crescimento no envasado é também fruto de iniciativas comerciais realizadas pela
Empresa, incluindo a expansão para novos mercados, a exemplo da entrada nos
mercados do Pará e do Maranhão, iniciada em 2008. Tais iniciativas permitiram que a
Ultragaz tivesse um desempenho melhor que o mercado em geral, que apresentou uma
redução de 3% no volume total, enquanto, como eu mencionei, o volume da Ultragaz teve
uma redução só de 0,5%.
Neste trimestre, também pudemos verificar os reflexos positivos dos programas de
eficiência operacional implementados nos últimos 12 meses, que se traduziram em
reduções de custos e despesas, apesar da inflação acumulada de 6%. O EBITDA, desta
forma, atingiu R$52 milhões, um crescimento de 29% em relação ao 1T08, apesar da
redução no volume vendido do segmento granel.
Passando para o slide 11, vamos falar do nosso negócio de logística. A Ultracargo
apresentou, novamente, uma progressão positiva nos resultados, com aumento de 46%
na armazenagem efetivam em relação ao 1T08, em função de um segundo trimestre de
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consolidação da União Terminais e da expansão que foi realizada em Aratu. Aliás,
mesmo em relação ao 4T, apesar da sazonalidade existente entre esses períodos, a
armazenagem efetiva ficou praticamente estável.
No segmento de transporte, tivemos uma redução significativa da quilometragem rodada,
derivada da desaceleração do PIB no trimestre e da decisão de reduzir as operações de
carga embalada, este último elemento melhorando a rentabilidade por quilômetro rodado
da Empresa.
O EBITDA da Ultracargo atingiu R$24 milhões neste trimestre, 137% acima do ano
passado, novamente em função da agregação dos resultados da União Terminais a partir
do 4T08. A boa notícia é que apresentamos crescimento importante mesmo sobre o 4T,
que já tem a União Terminais. Tal crescimento veio, em parte, dos melhores resultados
das operações da Ultracargo antiga, e também dos terminais adquiridos os quais, neste
trimestre, geraram EBITDA de R$12,5 milhões.
Só lembrando que no primeiro trimestre de operação da União Terminais sob bossa
gestão, o 4T08, este valor foi R$10,7 milhões, e agora já estamos em R$12,5 milhões, o
que significa R$50 milhões anualizados, o que já é acima do nosso plano de negócios
para o primeiro ano da nossa gestão na União Terminais.
Aliás, neste trimestre nós finalizamos a integração operacional em Santos, com os
terminais da Ultracargo e da União Terminais passando a operar conjuntamente e
gerando benefícios adicionais derivados da aquisição.
Por fim, olhando agora para o futuro, eu gostaria de mencionar a vocês as nossas
prioridades para os próximos trimestres e as expectativas de resultado para o trimestre
em curso.
Na Ipiranga, obviamente estamos focados em executar o plano de negócios da aquisição
da Texaco e realizar os ganhos decorrentes da ampliação da escala de operação e da
atuação nacional. A consolidação da Texaco produzirá crescimento progressivo nos
resultados da Ipiranga a partir do 2T. Nossa expectativa neste momento é que a margem
EBTIDA da Texaco no 2T seja entre R$25 e R$30 por m³, ex-despesas de conversão de
marca, mas já é um patamar superior ao histórico recente.
Em adição à Texaco, seguiremos trabalhando para potencializar os benefícios do
crescimento do volume do Ciclo Otto, crescimento este demonstrado mais uma vez no
1T, derivado do aumento da frota, dos nossos investimentos recentes na expansão da
nossa rede e dos avanços na melhoria na legislação e fiscalização do setor, reduzindo o
grau de informalidade, principalmente no mercado de etanol.
Especificamente em relação ao 2T, nossa expectativa em bases comparáveis, isto é, exTexaco, é de uma evolução de volumes e EBITDA sobre o ano anterior similar à
observada entre primeiros trimestres.
Na Oxiteno, nossas atenções continuaram voltadas a ações comerciais para o
deslocamento das importações e à gestão ativa dos nossos estoques. Como vocês
devem se lembrar, as importações abasteceram parte crescente do mercado brasileiro
nos dois últimos anos, que foram de forte crescimento, período em que as expansões da
Oxiteno ainda estavam em andamento e tínhamos, portanto, limitações em nossa
capacidade de produção e de servir nossos clientes.
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Conforme eu mencionei, agora temos a capacidade de produção, e o processo de
substituição de importações vem produzindo uma retomada progressiva nos volumes
vendidos, a despeito da desaceleração do PIB.
Para o 2T, nossas expectativas neste momento são de um crescimento de volume
próximo de 10% sobre o ano anterior, e de um EBITDA um pouco acima do 2T08, porém
inferior ao que tivemos agora, no 1T09. Tal expectativa reflete a valorização do câmbio,
que está ocorrendo ao longo do trimestre, e a diferença entre custos históricos e de
reposição, ainda presente – e de modo importante – neste 2T. Nossa expectativa é de
que o 2T seja o último onde a diferença entre os custos históricos e de reposição tenha
um efeito desta magnitude nos nossos resultados.
Na Ultragaz, continuaremos focados em colher os ganhos dos nossos programas de
eficiência operacional e das ações comerciais em implantação pela Companhia. Com
relação aos resultados de curto prazo, vislumbramos uma trajetória de volumes entre
segundos trimestres similar à que nós tivemos entre primeiros trimestres, excluindo,
porém, o efeito do consumo temporário e programado de um grande cliente no 2T08,
conforme divulgamos naquela época.
Com relação ao EBITDA, as melhorias implementadas nos últimos 12 meses devem
continuar contribuindo para mais um trimestre de evolução significativa, permitindo uma
evolução similar entre segundos trimestres à que nós tivemos entre primeiros trimestres.
Finalmente, terminando com a Ultracargo, seguiremos, obviamente, focados nos
benefícios adicionais da aquisição da União Terminais, e esperamos um EBITDA no 2T
acima do reportado neste 1T09.
Outro foco importante da nossa gestão neste momento é geração de caixa e redução do
nosso patamar de endividamento. Isso está refletido na redução significativa nos
investimentos do período em comparação com o ano passado, em linha com a redução
que nós divulgamos para projeção de CAPEX para o ano de 2009.
Em suma, nós continuamos a olhar para 2009 com a expectativa de resultados
crescentes, mesmo em face da crise econômica global, baseado na resiliência dos
nossos negócios, na geração de valor sobre os investimentos realizados e através de
redução de custos e despesas.
Com isso, finalizo aqui o que havíamos preparado para esta apresentação, e me coloco à
disposição de vocês para eventuais perguntas. Muito obrigado.
Paula Kovarsky, Itaú:
Bom dia a todos. Eu queria fazer, na verdade, três perguntas. A primeira é com relação à
Ipiranga: você mencionou que a absorção dos sistemas dos postos Texaco nos sistemas
da Ipiranga só deve acontecer no 3T. No entanto, você sinalizou a margem EBTIDA por
m³ da Texaco. Eu queria entender o que poderemos ver nos resultados do 2T com
relação à Texaco, para tentarmos fazer uma projeção do que pode vir no 2T.
Com relação à Ultragaz, observamos um aumento de cerca de 5% nos preços de GLP no
mercado, se isso se reflete para o 2T em melhora adicional de margem.
E a terceira pergunta, na Oxiteno, você está apontando para um EBITDA parecido, talvez
um pouco melhor que o EBITDA do 1T. Eu fiz uma conta rápida com relação à situação
dos estoques, se pegarmos a posição de estoque e fizermos um preço médio de eteno
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de uns R$3 mil, são ainda cerca de 170.000 toneladas, o que significa que você teria,
ainda para o 2T, basicamente, carrego de estoque, impedindo uma melhora de margem.
Mas eu queria entender, na verdade, como estão os preços das especialidades, como
eles estão se comportando em USD, e se devemos considerar, além desse efeito no
estoque, uma queda de preços para olhar esse EBITDA do 2T.
André Covre:
Obrigado, Paula. Sobre a Texaco, nossa expectativa, fora as despesas de conversão de
marca, é de uma margem EBITDA no volume adquirido de R$25 a R$30 por m³ no 2T.
Este patamar já é maior que o patamar histórico, porque já tem coisas que estamos
executando neste 2T. Porém, uma parte importante das economias de escala se viabiliza
com a transferência dos sistemas, e nossa expectativa é de poder fazer isso no início do
3T. Como conseqüência, deveríamos ter um 3T com evolução também positiva.
As despesas de conversão de marcas neste trimestre são a maior parte dos R$32
milhões que prevemos para o ano. Eu diria que algo como 70% será feito no 2T, e
portanto, reduz extraordinariamente o EBITDA da Texaco. Em síntese, antes das
despesas, uma margem de R$25 a R$30 por m³ no volume adquirido pela Texaco; disso
você tem que subtrair um item extraordinário, que é algo como R$20 milhões a R$22
milhões de despesas de conversão de margem.
Na Ipiranga ex-Texaco, continuamos na mesma tendência que tivemos nesse 1T. Em
outras palavras: volumes e EBITDA crescendo no 2T de forma análoga ao que eles
cresceram no 1T. Esta é a visibilidade que temos neste momento.
Com relação à Ultragaz, a dinâmica competitiva no mercado está voltada para geração
de fluxo de caixa, e como conseqüência, existe um ambiente um pouco mais benigno no
mercado que está permitindo que as margens que tinham caído bastante no final de 2007
e estiveram em um patamar baixo durante o ano de 2008, estejam passando por um
retorno aos níveis anteriores e históricos, e isso nos permite olhar para o trimestre da
Ultragaz com expectativa de um crescimento significativo, como houve no 1T09.
Por fim, na Oxiteno, você mencionou um EBITDA parecido com o do 1T, e na verdade, o
que eu disse foi um EBITDA parecido com o do 2T08, um pouco acima do 2T08, que é
menor que o que estamos divulgando neste momento. E isso é exatamente porque o
efeito entre custo de reposição e custo histórico estará presente da mesma forma que
esteve no 1T09.
Paula Kovarsky:
Mas com relação aos preços das especialidades, qual é o comportamento de vendas?
André Covre:
Conforme esperado, os preços todos estão caindo. Porém, como na média os nossos
produtos são muito mais especialidades que as nossas matérias-primas, se você olha a
custo de reposição, quando tivermos terminado a questão do estoque, teremos um
benefício.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigada, André.
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Emerson Leite, Credit Suisse:
Bom dia. Duas perguntas, a primeira é mais de curto prazo, André: você mencionou en
passant em alguns segmentos, mas qual é a visão de vocês ao longo do mês de abril, e o
que vocês estão observando agora, no decorrer do mês de maio, do comportamento do
segmento de combustíveis nas diversas regiões em que vocês atuam? Dá para ver uma
recuperação consistente no segmento de diesel, ou ainda não? Mais para ter uma leitura
de como está a atividade econômica nesses mercados, se você tiver uma cor para nos
passar, seria legal.
A segunda pergunta, uma visão bem mais de longo prazo, olhando o horizonte de vocês,
não de um ano, porque acho que a estratégia está clara nas ações que você desenhou,
mas dois, três anos para frente, qual é o caminho estratégico, quais são as novas vias de
crescimento em cada um dos negócios? Vamos voltar a falar em outras potenciais
aquisições? Qual é o end game para vocês, olhando dois, três anos para frente, quando
a aquisição da Texaco já estiver consolidada e novas iniciativas estratégicas estarão
sendo fomentadas? Qual é o caminho? Obrigado.
André Covre:
Bom dia, Emerson. Bom tê-lo conosco, obrigado por suas perguntas. Com relação ao que
nós conseguimos ler da economia, nós temos três ou quatro áreas nos nossos negócios
que funcionam como bons indicadores. Uma delas são as vendas de diesel, outra são as
vendas de granel na Ultragaz, a terceira em geral são as vendas do mercado interno da
Oxiteno, e por fim, a quilometragem rodada na Ultracargo.
Em nenhum destes nós conseguimos ver, neste momento, uma evolução consistente de
recuperação da economia. No diesel, nossa expectativa de progressão entre segundos
trimestres é muito próxima da que ocorreu no 1T, talvez um pouco melhor, mas nos é
difícil atribuir se isso já é uma recuperação da economia; no GLP granel, similar; na
Oxiteno, esperamos, sim, uma evolução nos volumes de mercado interno, mas, como eu
mencionei, isto é fundamentalmente efeito do processo de substituição de importações; e
na Ultracargo, na parte de quilometragem rodada, também, se excluída a saída do nosso
segmento de carga embalada, nenhum sinal de recuperação forte da economia ainda.
Com relação à pergunta mais ampla, acho que temos que dividir por negócios. Na
Ipiranga, o nosso foco se volta no curtíssimo prazo para a Texaco, para realizar os seus
ganhos, mas a Texaco também marca o nosso início de expansão para a região que não
operávamos – Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, os nossos investimentos para os
próximos anos, e as nossas atenções do ponto de vista estratégico estarão voltadas para
evoluir nossa participação, nossa penetração no Norte do País, de forma a encaminhar a
participação de mercado que temos lá para um patamar mais condizente com o que nós
temos na média do Brasil, com isso auferindo, mais uma vez, ganhos de escala
significativos.
Na Oxiteno, nossa linha de atuação é na linha do óxido de eteno e seus derivados. Aqui
no Brasil, nós continuaremos crescendo à medida que o mercado brasileiro cresça, mas
temos, porém, a pretensão de nos tornarmos uma Empresa mais internacional, uma
Empresa com presença em outras geografias do mundo, dado que acreditamos que
temos um diferencial de tecnologia de produtos na área do óxido de eteno, que pode ser
transferida para outras geografias, e temos também construído, ao longo dos mais de 30
anos de existência da Oxiteno, relacionamentos comerciais com grandes empresas
multinacionais que podem ser nossos clientes fora do Brasil também. Aliás, muito do
sucesso que tivemos no México é decorrente desses dois exemplo, e estamos
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constantemente monitorando os mercados para oportunidades que permitirão, ao longo
do tempo, essa expansão internacional.
Na Ultragaz, ela opera em um mercado de relativa estabilidade de volumes, tende a
crescer em uma combinação de crescimento de PIB e crescimento populacional.
Portanto, nosso trabalho é muito importante na melhoria contínua da eficiência
operacional e na minimização de investimentos, de forma a fazer da Ultragaz uma grande
e poderosa geradora de caixa para o Grupo.
Por fim, na Ultracargo, acabamos de absorver a União Terminais, a empresa dobrou de
tamanho, e seguimos nosso caminho de tentar fazer da Ultracargo uma empresa de
escopo e dimensão maior, se aproximando dos outros negócios, passos esses que
podem incluir transações adicionais para acelerar esse crescimento na nossa área de
atuação, ou áreas laterais mais próximas à nossa área de atuação.
Ou seja, olhando o Grupo, nossa expectativa é de continuar gerenciando nossos
negócios na direção de crescimento de volumes e EBITDA, cada um a seu tempo, mas
olhando três a cinco anos para frente, ter um Grupo que terá mudado de dimensão mais
uma vez. Nós mudamos de dimensão nos últimos três anos, e a expectativa é de
trabalhar nos próximos três a cinco anos para mudar mais uma vez de patamar.
Com isso, um leque de outras oportunidades se abrirá e nós recomeçaremos o processo
para os cinco anos seguintes, e aí estamos falando de daqui a dez anos.
Emerson Leite:
Está ótimo, André. Muito obrigado.
Gilberto Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia. Até complementando um pouco a pergunta do Emerson, o que vimos, pelo
menos nos últimos trimestres, em relação à Ultracargo foi uma redefinição de estratégia,
principalmente no segmento de transporte. O que podemos esperar em termos dessa
nova Ultracargo nos próximos trimestres? Há uma nova redefinição, há novas saídas de
determinados segmentos, ou entradas em outros segmentos? Isso relacionado à
Ultracargo.
Quando falamos em expansão nos próximos três a cinco anos, é meio óbvio que hoje, na
situação de retração da atividade econômica, provavelmente vocês devem estar olhando
muito mais oportunidades de crescimento do que vocês viam em um passado mais
recente. A pergunta é: se aparecer uma oportunidade de investimento agora, de
crescimento para Oxiteno, par Ultragaz ou para Ultracargo, ou mesmo para Ipiranga,
você tem alguma limite de endividamento, que você queira respeita para não fazer esse
investimento?
André Covre:
Obrigado, Gilberto. Fico feliz que você tenha notado nosso trabalho na Ultracargo. De
fato, a aquisição da União Terminais fez com que a parte de gestão de terminais líquidos
se tornasse bastante grande dentro da Ultracargo. Por conseqüência, o foco central do
negócio da Ultracargo hoje é a gestão de terminais líquidos.
A parte de transporte se tornou, portanto, menor, e nossa estratégia na área de
transporte é tentar maximizar o que nós temos; em outras palavras, buscar negociações
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com os nossos clientes que permitam margens atraentes, buscar reduções de custo onde
é possível, e eventualmente sair de mais algum segmento, se nos convencermos de que
na comparação da rentabilidade relativa, o capital que está investido no transporte é
muito menos atraente que colocar isso nas armazenagens, fazemos as saídas adicionais
na parte de transporte.
Com relação a oportunidades de investimento que possam aparecer neste momento,
você nos segue há muito tempo, Gilberto, sabe que nós temos uma gestão do nosso
endividamento, da nossa questão financeira, de uma forma muito prudente, e isso
sempre teve duas razões: a primeira razão era a instabilidade dos mercados,
principalmente do Brasil, onde, em geral, quando você precisava do mercado de capitais,
ele não estava lá, portanto, tinha valor manter alguma flexibilidade financeira; e eu acho
que esta crise que estamos passando volta a enfatizar este ponto, de que manter algum
grau de flexibilidade financeira sempre é importante.
Então, se aparecer uma oportunidade excelente ela não será descartada, e será
analisada à luz do seu retorno e do seu risco, levando em consideração o risco maior do
endividamento que nos forçaria a ter. Em geral, temos tido a habilidade de desenvolver,
em transações anteriores, onde haveria um endividamento maior, formas criativas de
compensar isso, fazendo com que o investimento se tornasse possível.
Não vamos fechar as portas para oportunidades que podem aparecer, e este é um
momento rico de oportunidades, mas elas serão analisadas à luz do seu custo e retorno,
incluindo o risco maior devido a um endividamento maior.
Gilberto Souza:
Só uma complementação: quando você diz que hoje o seu foco na Ultracargo é carga
líquida, você tem uma capacidade hoje de armazenamento em carga sólida. Isso significa
que você pode também sair deste segmento? Eu posso imaginar que em um
determinado momento você pode sair deste segmento?
André Covre:
O foco é nos terminais de líquidos. Você está correto, nós temos alguns armazéns para
sólidos, e eles são fundamentalmente parte do transporte de sólidos, eles estão
umbilicalmente ligados um ao outro. Então, na medida em que haja uma decisão para
uma das coisas, a decisão se aplica, em geral, para as duas.
Gilberto Souza:
OK. Obrigado.
Rodrigo Fernandes, Banco Fator:
Bom dia. É uma pergunta um pouco mais específica, sobre o EBITDA consolidado, que
ele não bate com a soma das partes por um pequeno valor maior de R$8 milhões. Eu
queria só entender o porquê. E também por que a diferença do 1T08, que esse faz um
pouco mais de sentido, é uma diferença menor de uns R$13 milhões. Só tentar entender
rapidamente esta diferença. Obrigado.
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André Covre:
Obrigado, Rodrigo. Talvez você se recorde que, na aquisição da Ipiranga, nós, a
Petrobras e a Braskem decidimos compartilhar cada um 1/3 da Refinaria de Petróleo
Riograndense. Os resultados, portanto, de 1/3 da RPR são consolidados na Ultrapar. Por
isso que quando você soma Ultragaz, Oxiteno, Ultracargo e Ipiranga, você não chega
exatamente ao número total, é devido à Ultracargo, e essas variações que você notou
são devidas às variações existentes na RPR nesses dois trimestres.
Rodrigo Fernandes:
Está ótimo. Obrigado.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André, para suas
últimas considerações.
André Covre:
Muito obrigado a todos, obrigado pelas boas perguntas. Esperamos tê-los em nossa
divulgação do 2T. Um grande abraço.
Operadora:
A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Agradecemos a participação
de todos, e tenham um bom dia.
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