Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T10
Ultrapar (UGPA4 BZ)
13 de agosto de 2010

Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar
para discussão dos resultados referentes ao 2T10 e perspectivas. O evento também está
sendo transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast, podendo ser acessado no
site www.ultra.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download.
Hoje conosco está presente o Sr. André Covre, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Ultrapar, junto com executivos da Companhia.
Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão
apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Companhia. Após a
apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções
serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a
conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no
website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O
replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de
uma semana.
Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam
ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ultrapar,
projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da
Diretoria 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 eu gostaria 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 discutir mais um
trimestre de resultados crescentes da Ultrapar. Antes de passar propriamente para os
resultados, eu queria chamar a atenção de vocês para as informações contidas no slide
três, onde nós ressaltamos os critérios que foram adotados nas informações financeiras,
inclusive as que estão contidas nesta apresentação.
Tendo dito isto, passando ao slide número quatro, nesse 2T nós apresentamos um
crescimento de volume e de EBITDA em todas as unidades de negócio, completando
nosso 16º trimestre consecutivo de crescimento no EBITDA da Ultrapar. São, portanto,
quatro anos seguidos de crescimento trimestral de EBITDA, crescimento este que
ocorreu ao longo de diferentes ciclos econômicos, inclusive durante o período mais crítico
da crise financeira, no final de 2008 e início de 2009.
Por outro lado, nos dois trimestres desse ano, com a economia brasileira bastante forte,
tivemos um dos maiores crescimentos de resultados dos últimos anos, mais uma vez
demonstrando que o conjunto dos nossos negócios tem um excelente desempenho, tanto
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nos momentos de instabilidade econômica, quanto nos de crescimento acelerado da
economia.
Essa forte evolução sustentada de resultados decorre do planejamento e execução
consistentes de nossa estratégia, que se materializou no passado recente através de
aquisições com fortes retornos, e da implementação de programas de excelência e
operacional.
Nosso EBITDA consolidado totalizou R$433 milhões no trimestre, um forte crescimento
de 35% sobre o 2T09. Nesse 2T também apresentamos lucro líquido recorde, de R$196
milhões, mais do que o dobro do lucro do 2T do ano passado, em função do crescimento
do EBITDA, verificado em todos os negócios e de menores despesas financeiras, fruto da
redução da alavancagem financeira da Ultrapar.
O nosso índice de dívida líquida/EBITDA nos últimos 12 meses passou de 2x, ao final do
2T09, que foi o primeiro trimestre com a consolidação dos resultados da Texaco, para
1,5x ao final do 2T10.
Vocês devem ter visto também que foi aprovado um pagamento de R$177 milhões em
dividendos, dividendo maior que o do 2S09, acompanhando a evolução do lucro líquido.
Esse dividendo corresponde a um pouco mais do que 50% do lucro do 1S e representa
um dividend yield anualizado de 3% sobre o preço médio das ações, dividend yield este
que é similar ao que nós tivemos ano passado.
Passando agora ao desempenho de cada negócio, vamos começar pela Ipiranga, no
slide número cinco. A partir desse trimestre, nós passamos a acompanhar os resultados
da Ipiranga em bases que são diretamente comparáveis, já que iniciamos a consolidação
da Texaco no 2T09.
Nesse trimestre verificamos novamente uma evolução muito forte, muito positiva
volume vendido, com crescimento de 8% em relação ao 2S09. Esse crescimento
impulsionado pelo volume de diesel, que cresceu 11% em função do maior nível
atividade econômica. O volume de combustíveis para veículos leves, que chamamos
Ciclo Otto, apresentou crescimento de 4%, influenciado pelo crescimento continuado
frota de veículos leves no Brasil.
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Com relação ao desempenho financeiro, o EBITDA reportado da Ipiranga totalizou R$236
milhões, 37% acima do 2T09, em função de três fatores; primeiro, o crescimento de 8%
no volume vendido; segundo, a implantação do plano de sinergias operacionais e
administrativas, relativos à aquisição da Texaco, e, por fim, menores despesas não
recorrentes, com a integração da Texaco, já que esse processo está substancialmente
finalizado.
Tivemos, portanto, um trimestre muito bom, tendo o processo de integração da Texaco
sido essencialmente concluído, com benefícios nos resultados e redução das despesas
transitórias de integração.
A margem unitária EBITDA da Ipiranga, excluindo os efeitos não recorrentes, apresentou
crescimento de R$5 por m³ em relação ao 2T09, precisamente em função das sinergias e
ganhos obtidos com a consolidação da Texaco, como tem sido o caso nos últimos 12
meses.
Por outro lado, vocês devem ter notado que a margem do 2T foi menor que a margem do
1T10. Como de costume, eu faço uma ressalva a respeito de não se fixar na margem de
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um trimestre apenas, pois podem ocorrer oscilações pontuais, e nesse trimestre essa
redução de margem em relação ao 1T reflete em grande parte, a volatilidade na
disponibilidade de etanol no mercado durante os primeiros 6 meses do ano.
O efeito mais claro foi a forte migração de etanol para gasolina, ocorrida no 1T10, e seu
efeito inverso durante o 2T10. Essa volatilidade no mercado de etanol causou também
variações agudas nos preços, e como os combustíveis são inter-relacionados, isso teve
algum efeito na Ipiranga, de modo geral.
Para o 3T, a nossa expectativa nesse momento é de manutenção das tendências
recentes do 2T10, com a expectativa, portanto, de crescimento nos volumes e no
EBITDA para o 3T, contra o 3T do ano passado.
Passando agora para o slide seis, vamos falar da Oxiteno que apresentou um trimestre
de evolução bastante significativa nos seus resultados. A Oxiteno continua apresentando
um crescimento robusto de volumes; nesse 2T, o volume total cresceu 10% em relação
ao 2T do ano passado, tendo as vendas em especialidades crescido 15%.
Já as vendas no mercado interno apresentaram crescimento de 18%, fruto de um maior
nível de atividade econômica e os seus reflexos nas vendas de especialidades químicas,
que crescem historicamente a um múltiplo da evolução do PIB. Obviamente todo esse
crescimento de volume foi viabilizado pelas expansões na capacidade de produção da
Oxiteno que foram feitas ao longo dos últimos anos.
Bem, nesse trimestre, além do bom desempenho de volumes que nós temos tido há
bastante tempo, a Oxiteno acelerou o processo de recuperação das suas margens, e
aqui podemos elencar três fatores que permitiram tal recuperação: primeiro, a melhor
composição das vendas da Oxiteno, tanto em termos de produtos, com maior
participação em especialidades, quanto em termos geográficos, com crescimento mais
acelerado no mercado interno, como vocês podem ver no quadro superior esquerdo.
Segundo, e não menos importante, as iniciativas comerciais implementadas pela Oxiteno
ao longo dos últimos trimestres. E, por fim, a recente estabilidade nos preços de matériaprima, que permitiu a Oxiteno dar uma demonstração de seu real potencial de geração de
resultados.
Esses efeitos combinados resultaram em um EBITDA de R$71 milhões, 142% acima do
2T do ano passado. O EBITDA unitário desse trimestre atingiu US$224/tonelada, e vale a
pena ressaltar que essa forte evolução de resultados ocorreu apesar do Real
significativamente mais valorizado no 2T10.
Cabe aqui lembrar também que no 2T09 o EBITDA da Oxiteno havia sido impactado
negativamente em R$35 milhões, pelo efeito da realização dos estoques, com custos
históricos maiores que os custos de reposição à epoca. Excluindo esse efeito do EBITDA
do 2T do ano passado, ainda assim a Oxiteno teria apresentado crescimento de 10% de
seu EBITDA e, de novo, isso com o Real 14% mais apreciado.
Para o trimestre que estamos, o 3T, a nossa expectativa de crescimento de volume nas
especialidades e no mercado interno, que são os determinantes da nossa rentabilidade,
está entre 5% e 10% em relação ao ano anterior, mesmo comparando com uma base
muito forte de volume, que foi o 3T09.
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Em adição, considerando as tendências recentes de matérias-primas, a nossa
expectativa nesse momento é de uma margem EBITDA em USD/tonelada similar ao
2T10, e mais uma vez lembrando que isso é apesar do câmbio muito mais valorizado.
Passando agora para Ultragaz, no slide sete, o volume deste trimestre totalizou 407.000
toneladas, 2% acima do 2T do ano passado, fruto do crescimento de 4% no segmento
granel, e esse segmento cresceu decorrente do maior nível de atividade econômica e da
retomada da atividade industrial.
O volume do segmento envasado, por sua vez, se manteve estável no período, e o
envasado tem uma relação muito tênue com o que acontece na economia, então era de
se esperar que ele continuasse estável, como continuou durante os períodos de crise
econômica.
Com relação ao desempenho financeiro, nós tivemos um crescimento de 13% no
EBITDA, decorrente da realização dos benefícios adicionais dos programas de eficiência
operacional que nós realizamos e também do bom desempenho do segmento granel, que
eu já mencionei, e com tudo isso o EBITDA alcançou R$205/tonelada, R$21/tonelada
acima do 2T09.
Para esse 3T, a nossa expectativa é de um crescimento de volume similar ao verificado
entre os segundos trimestres e uma margem EBITDA/tonelada em patamar similar a que
nós tivemos recentemente.
Bom, por fim, vamos passar agora ao nosso negócio de logística, no slide oito. Nesse 2T,
assim como ocorreu nos volumes de todos os outros negócios, a armazenagem efetiva
da Ultracargo foi 14% acima daquela que nós tivemos no 2T do ano passado, isso
decorre da consolidação do terminal que nós compramos em Suape e do maior volume
de operações do terminal de Aratu, fruto de uma expansão orgânica realizada naquele
terminal.
Esse crescimento no negócio de armazenagem de líquidos nesses dois terminais foi
parcialmente compensado por uma movimentação menor de etanol, em função da menor
disponibilidade desse produto para exportação durante todo o 1S do ano, inclusive no 2T.
O EBITDA da Ultracargo atingiu R$28 milhões no trimestre, ligeiramente acima do ano
passado, e aqui o que ocorreu é que basicamente o maior volume de operações nos
terminais e a realização das sinergias da integração da União terminais foram
compensados pela decisão da Ultracargo de reduzir a sua presença em certos
segmentos da atividade de transporte ao longo dos últimos 12 meses.
Como foi divulgado no primeiro dia de julho, nós concluímos a venda do negócio de
transportes e, portanto, esse foi o último trimestre onde ele participou dos resultados da
Ultracargo.
Para o 3T, portanto, nós temos a expectativa de um EBITDA maior que o 3T do ano
passado, apesar da venda dos negócios de transporte, logística interna e armazenagem
de sólidos, refletindo o crescimento nos volumes do nosso negócio de terminais de
líquidos.
Passando agora para o slide nove, eu queria falar um instante sobre a Ultracargo, ou
melhor, a nova Ultracargo, agora exclusivamente focada no negócio de armazenagem de
granéis líquidos.
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A Ultracargo é líder destacada na atividade de armazenagem para líquidos no Brasil, o
que lhe permite uma escala operacional muito diferenciada. Em adição, ela possui
abrangência nacional, com ativos estrategicamente localizados nos principais portos do
Brasil, o que é um diferencial competitivo relevante no seu mercado de atuação.
Com a venda dos negócios de transporte, logística interna e armazenagem de sólidos
que eu comentei há pouco, a Ultracargo passou a ter uma gestão 100% focada na
armazenagem de líquidos, o que leva a uma maior especialização nos serviços prestados
e intensifica a prospecção de novas oportunidades de negócios no setor.
Como referência, nos últimos cinco anos, o mercado da Ultracargo, de armazenagem
para líquidos, apresentou crescimento médio anual de 8%, bem superior ao crescimento
médio da economia nesse período, que foi de 4%.
A Ultracargo, por sua vez, cresceu 12% ao ano seus volumes, se nós considerarmos
apenas o crescimento orgânico, e 24%, incluindo as aquisições feitas. Estas são as
bases para o crescimento da Ultracargo. A Empresa está muito bem posicionada para
colher os benefícios das perspectivas positivas para o setor, com destaque para a
demanda crescente por infraestrutura logística no país, para atender o forte crescimento
no fluxo de exportação, igualmente importante o forte fluxo de importação de produtos
químicos em geral, que cresce de maneira importante à medida que a economia
brasileira se expande.
Em outras palavras, a Ultracargo se beneficia tanto de exportações maiores, como é o
caso das oportunidades de etanol e de óleos vegetais, quanto de importações maiores,
no caso de produtos químicos, que tendem a seguir o que está acontecendo na
economia, frequentemente com alguma alavancagem.
Bom, como consequência, nós temos diversos projetos de expansão em andamento e
vários, também, em fase de planejamento. Em adição a nossa estratégia, também inclui
analisar oportunidades decorrentes do processo de consolidação do setor na qual a
Ultracargo tem sido ator principal.
Bom, chegando ao slide final, e olhando as perspectivas para a Ultrapar em um horizonte
mais amplo, nós estamos na curva ascendente de captura dos benefícios decorrentes da
maturação dos investimentos realizados, sejam eles orgânicos ou aquisições. Somam-se
a isso as perspectivas positivas para o crescimento de volumes de combustíveis, de
especialidades químicas e de armazenagem de líquidos, onde os mercados crescem
mais que a economia brasileira e, dependendo do caso, a um múltiplo da evolução do
PIB.
Nossos negócios estão muito bem posicionados para capturar esse crescimento de
volumes, com consequente aumento da rentabilidade, através de ganho de escala nas
nossas operações.
Por fim, seguiremos como tem sido a regra, atentos as diversas oportunidades de
investimentos existentes em todos os negócios, tanto através de investimentos orgânicos
como de aquisições. Nós temos um histórico de investimentos que geraram valor e fortes
retornos, e com essa mesma disciplina é que continuaremos buscando as oportunidades
que reforcem a nossa estratégia de crescimento sustentado.
Bem, finalizo aqui o que havíamos preparado para essa conferencia, estou agora à
disposição junto com os diretores de administração e controle dos nossos negócios, e a
equipe da área financeira, para responder às eventuais perguntas que vocês tenham.
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Paula Kovarsky, Itaú:
...algum impacto dessa volatilidade de preço de etanol. Você mencionou na sua
expectativa para o próximo trimestre uma manutenção desses níveis, isso quer dizer que
devemos pensar em uma margem normalizada um pouco mais baixa, diferente dos
R$52, R$53/m³, dadas as condições de mercado? Essa é a primeira pergunta.
E a segunda pergunta sobre a Oxiteno, na verdade é mais tirar uma dúvida, você fala em
uma perspectiva de margem EBITDA em USD/tonelada para o próximo trimestre
parecido com o USD/tonelada do 3T09, mas ele é bem mais perto do que foi no 1T10.
Quer dizer, você está sinalizando então para uma queda de USD/tonelada ou eu entendi
errado?
André Covre:
Oi. Paula, obrigado pela sua pergunta. Eu confesso que o começo da primeira pergunta
ficou truncado, mas eu creio que era sobre tendências de margem para o próximo
trimestre e para trimestres subsequentes na Ipiranga, era isto?
Paula Kovarsky:
Isso. Se devemos pensar em uma margem normalizada um pouco mais baixa do que
tínhamos antes em mente.
André Covre:
OK. Bom, eu acho que nós temos nos próximos meses a evolução da situação de
mercado que eu descrevi, que foi causada um pouco por essas mudanças muito bruscas
nos patamares relativos de disponibilidade de etanol e isso leva às mudanças bruscas
também nos patamares de preços.
A nossa expectativa nesse momento é que para o 3T tenhamos uma margem EBITDA da
mesma ordem de grandeza que tivemos no 2T10, que é um pouco abaixo da margem
que nós tivemos no 1T do ano e no 4T do ano passado, porque se pegar 12 meses para
trás é um pouco abaixo dos últimos 12 meses. Mas não temos nesse momento nenhuma
indicação ou razão para mudar as visões e tendências de longo prazo que a gente vem
trabalhando há bastante tempo.
Com relação à Oxiteno, ainda bem que você perguntou, para não ficar nenhuma dúvida,
eu estava me referindo que a nossa expectativa para o 3T10 é de uma margem EBITDA
em USD/tonelada similar ao que nós acabamos de ter no 2T.
Paula Kovarsky:
OK, obrigada. E no caso de, só voltando um pouco para o business de distribuição,
alguma novidade no pipeline de potenciais aquisições?
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André Covre:
Olha, na Ipiranga nós temos eu diria que próximo de 10 targets mapeados, e nós
estamos em estágio avançado com alguns deles, com a possibilidade de algo se
materializar nos próximos meses.
Paula Kovarsky:
OK. Isso seria na região Norte, Nordeste? Qual é?
André Covre:
Nosso foco é na região Norte e Nordeste do Brasil, região do CONEN, Centro-Oeste,
Norte e Nordeste.
Paula Kovarsky:
OK, obrigada.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Bom dia, André. Vocês estão conseguindo me ouvir?
André Covre:
Estou te ouvindo Gattass, pode falar.
Gustavo Gattass:
Vamos lá. Deixe-me fazer um pouco de follow up aqui no que a Paula colocou. Só uma
pergunta, a posição de caixa de vocês, a subida razoavelmente forte que teve, eu queria
só entender inicialmente, André, vocês têm algum plano de pré-pagar dívida ou, o caixa
que efetivamente está aí podemos imaginar como sendo primordialmente usado para
crescer no futuro?
André Covre:
Gattass, de fato nós fizemos algumas captações recentemente que elevaram o nosso
nível de caixa, e isso na verdade decorre do fato de que a Ultrapar tem um risco de
crédito muito baixo que melhorou muito nos últimos anos. E como os mercados
financeiros também melhoraram no passado recente, a combinação dessas duas coisas
nos permite oportunidades de captações muito vantajosas, e isso mantém a nossa
flexibilidade financeira com custo de carregamento muito baixo ou nulo, e portanto, nos
permite uma variedade de coisas, seja nos movimentarmos muito rapidamente para fazer
oportunidades de aquisições que aparecem, seja eventualmente, se nós chegarmos à
conclusão que isso não está disponível em um curtíssimo prazo, ou no curto prazo, a
gente considerar reduzir, quer dizer, uma gestão do nosso endividamento, reduzindo o
custo como um todo, o custo médio do endividamento.
Gustavo Gattass:
Então você, no momento, ainda está mais com as opções abertas do que um plano de
reduzir dívida?
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André Covre:
No momento, sim.
Gustavo Gattass:
Está bom. E deixa-me perguntar assim, queria até entrar um pouco no que tinha de
aquisições, mas antes disso eu só queria discutir um pouco a história do CAPEX. Eu sei
que a política de vocês é realmente dar uma atualizada no CAPEX planejado para o ano
seguinte só quando realmente estamos chegando muito perto ou até já entrando no ano
subsequente, mas eu queria entender, dado o cenário que vocês estão enxergando
agora, quer dizer, vocês já estão vendo um pouco de melhoria de margem na Oxiteno, o
volume ainda continua forte do lado da distribuição de combustível, a parte da Ultracargo
pelo menos o que soa é que vocês estão vendo muito mais oportunidades na parte de
líquidos até do que vocês viam antes.
Eu só queria entender, podemos imaginar que no próximo 1 a 2 anos vocês vão voltar
para um nível de CAPEX mais recorrente, ou a gente deve pensar no Grupo Ultra ainda
mantendo um nível de CAPEX um pouco mais forte por algum tempo para atender esse
crescimento de mercado brasileiro.
André Covre:
Depende um pouco por negócio. Na Ipiranga, por exemplo, esse ano nós fizemos um
aumento importante no CAPEX, com vistas a reforçar a rede, de novo tendo como
elemento importante a expansão para a Região do CONEN, e a minha expectativa nesse
momento é que a gente continue com um nível forte de investimentos na Ipiranga para o
próximo ano, dado que o mercado continua crescendo próximo de 10% e nós temos
como parte da nossa estratégia crescer um pouco mais que o mercado na região do
CONEN.
Na Ultragaz, o nível de investimento é razoavelmente estabilizado, dado que é um
mercado de crescimento vegetativo, o que em particular influencia um pouco para mais,
um pouco para menos, é o comportamento do segmento granel, quando a economia está
melhor o granel tende a crescer um pouco mais e isso requer um pouco mais de
investimento, um pouco o que está acontecendo esse ano e, se a economia continuar
bem para o ano que vem analogamente a gente deve manter esse nível de investimento.
Na Oxiteno, neste ano nós ainda estamos fazendo um investimento grande para
finalizarmos a nossa expansão lá em Camaçari. Em princípio, depois disso, nós temos
um período de maturação desses investimentos; eu não excluo, porém, oportunidades
pontuais de investimento adicional que se agreguem aos produtos que a gente já faz em
termos de capacidade ou de especialidade. Mas claramente nós estamos terminando um
ciclo de forte expansão na Oxiteno, então o investimento deve cair de forma importante
no ano que vem.
Por fim, na Ultracargo, nós, como você viu, estamos em um mercado que vem crescendo
a um múltiplo de 2x o PIB nos últimos cinco anos. Nós viemos crescendo organicamente
muito mais do que isso e, portanto, o patamar de investimentos que nós temos esse ano
é bastante grande em relação ao seu EBITDA, temos um investimento da ordem de
grandeza de R$80 milhões, e o EBITDA do ano passado foi pouco mais de R$100
milhões, e a minha expectativa para o ano que vem é que a gente continue com
investimento forte na Ultracargo para atender a demanda crescente.
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Só tendo dito isso, Gattass, nós não estamos começando os nossos planos de
orçamento e de investimento nesse momento, então eu estou dando a todos que estão
ouvindo uma visão geral de tendências, mas que vai ser detalhada agora nos próximos
meses.
Gustavo Gattass:
Perfeito. Se você me permitir só mais uma pergunta, uma questão de foco na Oxiteno, só
para eu entender um pouco, quanto dessa melhoria que acabamos vendo agora, se é
que alguma dessa melhoria que acabamos vendo nesse semestre, tem correlação com a
unidade de álcool-graxo? Vocês podiam dar uma idéia de como está andando o Projeto
álcool-graxo? Se já está rodando a 100%, se já estão com mercado, se as coisas já estão
rodando de uma forma estável? Ou se ainda tem alguma mudança grande de estrutura
que podemos ficar vigiando?
André Covre:
Olha, a planta de óleoquímica está indo muito bem nesse momento. Nós tivemos vendas
de 22.000 toneladas saindo daquela fábrica, seja para venda final, seja para utilização
dentro da Oxiteno, para produzir produtos etoxilados. Nesse ritmo nós estamos operando
um pouco acima de 80%, então ainda tem um pouco de espaço para melhorar, mas ela já
se estabeleceu como parte integral da Oxiteno e colaborou para a evolução de resultados
que vocês acabaram de ver.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Obrigado André.
Gilberto Pereira de Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia André. Fazendo um resumo de tudo que ouvi até agora, assim, estou olhando
para o ano que vem e estou vendo os negócios maturando, um volume menor de
investimentos e o processo de desalavancagem deve se acelerar muito a partir do ano
que vem.
Agora, vocês mesmo tinham uma meta de um nível de alavancagem para o Ultra maior
do que o que vocês vão ter, provavelmente, no ano que vem. Se não houver um volume
razoável em termos de aquisição, eu posso assumir que a alavancagem adicional que
vocês previram vai ser feita via distribuição de dividendos?
André Covre:
Olá, Gilberto, obrigado pela pergunta. Com relação ao CAPEX primeiro, no sumário
realmente como você falou, o único negócio onde é a minha expectativa nesse momento
que tenhamos uma redução de CAPEX é na Oxiteno, pela finalização do ciclo de
investimentos.
Na Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo, ou igual ou maiores, dadas as perspectivas de
crescimento. Isso, quer dizer, de fato nos leva como tem sido o caso, a uma forte geração
de caixa para os próximos 12 meses ou para o ano que vem. Os nossos negócios geram
muito caixa, quer dizer, eles crescem gerando caixa e, portanto, a termos a continuação
do processo de desalavancagem da Empresa. Como você sabe, nós estamos nesse
momento em, aproximadamente, 1,5x dívida líquida/EBITDA, a nossa área de conforto é
entre 1x e 1,5x, de longo prazo, e nós estamos em direção, estamos no topo, estamos
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em direção aí para baixo, em algum momento realmente do ano que vem eu creio que
nós vamos estar lá e a decisão vai ser a decisão usual que nós temos tomado nos
últimos anos.
Temos alguma oportunidade muito significativa que requer esse caixa, ou devemos
devolver os recursos para os acionistas, pagando dividendos maiores, como nós já
fizemos algumas vezes nos 10 anos de vida de mercado de capitais do Ultra, você deve
se lembrar, porque você nos cobre há muitos anos, tivemos 2001, 2004, 2005 e 2006 nós
distribuímos dividendos bem maiores. Então o arcabouço e a lógica não mudou. É o
mesmo de antes.
Gilberto Pereira de Souza:
OK. Obrigado.
Subho Daripa, Morgan Stanley:
Bom dia André, bom dia pessoal. Tem algumas questões que eu queria colocar, a
primeira delas é com relação à Ipiranga ainda. Eu queria entender um pouco, você
mencionou nessa história que o 3T iria ser uma coisa parecida com o 2T em termos de
margem, e quando a gente olha historicamente, quer dizer, uma margem bruta por m³ em
uma faixa de R$95, que é o que a Companhia apresentou no 2T, não é uma coisa muito
diferente do que vimos nos dois, três anos atrás.
Talvez, de repente, se eu quebrasse a questão em duas, é pensar o seguinte: como
vocês estão pensando em termos de evolução de margem bruta, não só no tocante a
mix, mas principalmente com respeito à questão da margem bruta, o aumento da
margem bruta do etanol por si só? Principalmente, se você pudesse fazer uma
comparação de como vocês estão vendo margem bruta por m³ do etanol, antes e depois
da instalação dos medidores na ponta de baixa, no upstream, e como é que devemos
entender a questão da evolução de margem EBITDA/m³ como um todo, chegando a uma
meta, voltando à meta dos R$53, R$54/m³, em termos de evolução na margem bruta e
também na margem EBITDA, ou, em outras palavras, na questão do SG&A? Essa
primeira questão eu queria fazer uma parte de Ipiranga.
A segunda questão é a seguinte, talvez traçar um pouco qualitativamente a coisa, os
dados econômicos que a gente tem visto nos últimos dois meses tem sido um pouco
mixed, parece que está tendo uma desaceleração, coisa que não entendemos ainda se é
uma coisa temporária ou se é uma tendência. Você está dizendo que no 3T os dados
continuam tão fortes contra o 2T, só queria que você de repente tecesse algum
comentário se vocês estão vendo alguma desaceleração, ou se, de fato, é alguma
tendência de alta, ou vocês não conseguem ainda, enfim, ter uma análise muito clara da
situação? Acho que seriam esses dois pontos iniciais. Obrigado
André Covre:
Obrigado Subho. Vou começar pelo final. Com relação ao comportamento da economia,
nos nossos negócios não estamos vendo este efeito, pelo menos de momento. Nossa
expectativa de crescimento de volume de diesel para o 3T é forte, similar ao que nós
tivemos no 2T, a expectativa de comportamento do granel de GLP na Ultragaz também
não é muito diferente, e na Oxiteno, eu mencionei um crescimento de volume de mercado
interno entre 5% e 10%, isso é abaixo do crescimento do 2T contra 2T, e eu acho que
aqui iremos ter uma dificuldade em saber o que é base de comparação e o que é
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desempenho atual, porque no 3T do ano passado a Oxiteno teve um crescimento muito
forte de volumes.
Com relação a Ipiranga e suas margens, a comparação com trimestres anteriores, por
exemplo, 2T do ano passado, e entre 3Ts, que você está tentando fazer, ela tem que
levar em consideração que nós temos tendências positivas e negativas. As tendências
positivas, você conhece bem, nos últimos 12 meses o processo de realização dos
benefícios da aquisição da Texaco, isso se reflete tanto na margem bruta quanto na área
de despesas e, portanto, tem um efeito final duplo no EBITDA/m³.
Por outro lado, nós estamos vivendo, principalmente nos últimos meses, esta situação de
oscilações muito fortes na disponibilidade de etanol, o que causa mudanças não só em
mix, porque o preço relativo de gasolina e etanol muda, mas quando você tem mudanças
muito fortes assim, você acaba tendo mudanças de preços, inclusive de margens,
afetando as margens do negócio de etanol.
Como os combustíveis têm uma relação um com o outro, isso acaba afetando de uma
forma geral, o negócio como um todo, um pouco nos outros combustíveis e muito mais o
etanol.
Essa é uma situação que já ocorreu no passado, oscilações de mercado dessa natureza
ocorrem de tempos em tempos, e como eu mencionei, nós não temos nenhuma razão
para acreditar que estamos falando em uma mudança de tendência, mas, provavelmente,
mais uma volatilidade dentro da linha de tendência.
A questão dos medidores de vazão se insere num escopo maior de combate à evasão
fiscal e adulteração de produto. Ela é uma das medidas que poderia fazer uma grande
contribuição e não foi implementada ainda, que está sendo debatida em como
implementar, assim como, na verdade, a agenda que o Sindicon tem de trabalho para
combate à informalidade, isso é uma agenda renovada anualmente, que determina quais
são as ações prioritárias do Sindicon para o combate à informalidade, e medidas de
evasão é uma delas.
Esse é um trabalho contínuo, que não tem efeito de modo imediato, ele não surte efeito
em escadinhas, mas mais de uma forma contínua e consistente. Acho que a melhor
forma de ver isso é a evolução do que aconteceu nas margens do setor como um todo,
desde o início da década. Se você olhar 2000 e agora 2010, temos margens de ordem de
magnitude completamente diferentes, basicamente porque se eliminou, em grande parte
do mercado, as pessoas que faziam adulteração de produto, prejudicando o consumidor,
ou faziam evasão fiscal, prejudicando, em última instância, a todos nós.
Subho Daripa:
André, se me permite mais uma questão, um follow up da questão do Gattass, vocês
fizeram uma contratação de R$900 milhões junto ao Banco do Brasil e realmente os
custos foram extremamente competitivos. Agora, nas notas, o que diz é que esse
empréstimo foi contraído para financiamento de etanol, ou alguma coisa nesse sentido. É
aquele tipo de investimento que está marcado, ele tem um destino que não pode ser
utilizado para outras coisas, ou é uma coisa em que vocês têm certa flexibilidade em
estar utilizando para qualquer fim ou então realocação das dívidas, enfim?
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André Covre:
Nós pudemos fazer esta contratação porque nós somos parte importante da cadeia do
etanol. Nós somos um elo importante na comercialização de etanol no Brasil, nós somos
o segundo maior comprador de etanol do Brasil e, portanto, ajudamos a viabilizar a
indústria de etanol no país, funcionando como um elo entre o produtor e o consumidor
final. Este empréstimo, portanto, está lastreado na nossa atividade de etanol, sendo
usado para, basicamente, atividade de capital de giro da Empresa.
Subho Daripa:
Então ele tem que ser utilizado de forma para esse financiamento de etanol, para
atividades vinculadas ao etanol?
André Covre:
Ele está relacionado à atividade de etanol.
Subho Daripa:
Perfeito. Obrigado.
Marcos Guerra, Credit Suisse:
Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre Ultragaz, você teve uma melhora de margem
bem significativa de um ano para cá, um ano e meio, mais ou menos, muito em cima de
uma melhora no cenário de competição. Queria saber se vocês vêem alguma mudança
nesse cenário, se tem algum sinal ou para melhor ou para pior daqui para frente? Como
vocês esperam a evolução da margem no restante do ano?
E a segunda questão é sobre GLP também, mas sobre M&A, se tem algum update sobre,
principalmente o deal, o potencial deal com a Shell na Europa? Obrigado.
André Covre:
Bom, sobre a primeira pergunta, houve principalmente, nós tivemos principalmente dois
elementos que contribuíram para a evolução positiva de margem nos últimos 12 meses.
O primeiro é uma normalização do mercado, por normalização leia-se o mercado passou
por um momento muito ruim, de margens que não remuneravam a atividade, que não
remuneravam o investimento que existia, para margens mais normais, que permitem
investimentos com rentabilidade de cada uma das empresas do setor.
O segundo elemento é relacionado aos programas internos que a Ultragaz desenvolveu
na área de excelência operacional, e eu já tive oportunidade de detalhá-los um pouco
para vocês, e nós estamos tendo o benefício desse trabalho que vem sendo feito há mais
de dois anos aparecendo nos resultados dos últimos 6 a 12 meses.
Com relação a aquisições relacionadas à Ultragaz, o que eu posso dizer é que nós temos
um histórico de aquisições que geraram retornos muito bons em todos os negócios do
Ultra, inclusive no negócio de distribuição, e nesse sentido, todas as oportunidades
atraentes de aquisição nas nossas áreas de atuação são e sempre serão analisadas e
quando houver alguma coisa tangível vocês certamente saberão e serão informados.
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Marcos Guerra:
Está ótimo, obrigado.
Lucas Brendler, Banco Geração Futuro:
Bom dia André, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, a primeira delas em relação a
Ipiranga. Gostaria, se possível André, se você pudesse dar uma cor na evolução dos
negócios da Ipiranga, é claro que eu entendo que a Ipiranga passou a ser controlada pela
Ultrapar, incorporou uma série de eventos positivos dentro da Ultrapar, tanto em
crescimento de faturamento e crescimento de EBITDA e lucro, mas a partir da
incorporação da Texaco, vimos apenas números consolidados de Ipiranga mais Texaco.
Se você pudesse dar para nós uma evolução de Ipiranga dissociada de Texaco do 2T09
para cá, para termos uma ideia da evolução de cada uma, do que contribuiu cada um
desses negócios, independentemente, seria bastante positivo.
E a minha segunda pergunta, também vai em direção aos possíveis aquisições ou M&A
da Ultrapar. A Paula já comentou na pergunta dela em relação à Ipiranga, o Marcos
comentou um pouco sobre os ativos na Europa, gostaria também de uma noção de como
vocês estão vendo a estratégia da Oxiteno em termos de Oxiteno América, se vocês
pudessem dar um pouco mais de informação para nós nesse sentido. Obrigado.
André Covre:
Obrigado Lucas. Infelizmente eu não vou poder responder a sua primeira pergunta. E não
é porque não quero, mas é porque a natureza de você integrar essas operações faz com
que exatamente você perca a habilidade de separá-las. Então nós tivemos no 2T09 um
trimestre que foi o primeiro trimestre da Texaco com a gente, onde a gente conseguiu ter
alguma noção do que era a Ipiranga e o que era a Texaco porque as operações estavam
no início do seu processo de integração. E naquele período a margem EBITDA da
Ipiranga stand alone era um pouco mais de R$50/m³ e a da Texaco era menos de
R$20/m³, e a soma das duas dava R$43/m³.
A partir do 2T09, como a gente entrou em um processo muito acelerado de integrar as
operações, eliminar as estruturas que eram duplicadas, integrar a área comercial, a área
financeira, trazer a rede de postos para a marca Ipiranga, ficou impossível dissociar.
Então aí o que a gente recomendou que a comunidade de analistas seguisse foi à
evolução da margem EBITDA consolidada, que tinha como objetivo trazer de volta o
conjunto para a margem que a Ipiranga tinha antes, e isso foi atingido ao final do ano,
início desse ano quando estávamos com margens acima de R$50/m³.
Então essa é a melhor foto que eu posso te dar sobre o desenvolvimento desse negócio,
no que tange à aquisição da Ipiranga.
Lucas Brendler:
Só fazendo um complemento, André, as despesas com conversão de postos foram
encerradas, já foram completadas nesse 2T, ou ainda temos alguma coisa para o 3T?
André Covre:
Olha, tem muito pouco agora, estamos falando de R$1 milhão, R$2 milhões por trimestre.
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Lucas Brendler:
OK.
André Covre:
Como você sabe, nós convertemos os postos aqui da Região Sul e Sudeste. Os postos
da região do CONEN nós só podemos iniciar a conversão de marca em abril de 2012, por
conta do licenciamento da marca Ipiranga para a BR na época da compra da Ipiranga
como um todo. Então isso vai voltar a partir de abril de 2012 para a mudança de marca
no CONEN.
Lucas Brendler:
OK.
André Covre:
Sobre a sua segunda pergunta, sobre a Oxiteno e passos que aumentem o seu escopo
geográfico, posso lhe dizer que a internacionalização faz parte da estratégia de criação
de valor da Oxiteno. Isso há muitos anos, em 2003, por exemplo, quando nós fizemos o
nosso primeiro investimento no México, nós transferimos tecnologia de produção e
relações comerciais do Brasil para o México e transformamos aquela empresa que nós
havíamos comprado de uma terceira colocada para um líder no seu mercado local.
A Oxiteno hoje é líder nas suas áreas de atuação na América Latina e está presente
também nos mercados dos Estados Unidos, da Argentina e da Europa, através de
escritórios comerciais, como parte de sua estratégia de internacionalização. À medida
que a nossa presença vai se consolidando nessas regiões, nossos volumes de vendas
passam a crescer, nós passamos a ter um incentivo, e pode fazer sentido termos
produção local, isso provavelmente seria feito através de uma ou mais transações com
players locais. Em ação na expansão internacional, também faz sentido sob a ótica de
diversificação de matéria prima e acesso a novos mercados.
Então tendo dito tudo isto, é uma parte da nossa reflexão e da nossa estratégia, nós não
temos nesse momento nada em andamento nesse sentido, mas é certamente uma visão
que norteará as nossas reflexões e as nossas ações para os próximos anos.
Lucas Brendler:
Bom, obrigado.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. André,
para as suas últimas considerações. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
André Covre:
Pessoal, muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e eu suponho que vocês
sabem o que vem depois do 16º? Vem o 17º. Espero vocês lá, um abraço.
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Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
"Este documento é uma transcrição produzida pela MZ. A MZ faz o possível para garantir a qualidade (atual, precisa e
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