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Operadora: Senhoras e senhores, neste instante iniciaremos a áudio conferência. 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 áudio conferência, basta
teclar “asterisco zero”. Cabe lembrar que esta áudio conferência está sendo gravada.
Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Lazar, da Thomson Financial Investor
Relations. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Sr. Carlos Lazar: Bom dia senhoras e senhores, obrigado por nos aguardarem e sejam
bem-vindos à teleconferência da Ultrapar Participações S.A., onde serão discutidos os
resultados do terceiro trimestre de 2003 e perspectivas para os negócios.
Caso algum dos senhores não tenha 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 esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da Companhia,
projeções e metas operacionais e financeiras, e relativas ao potencial de crescimento da
Companhia, constituem-se em 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. Fabio Schwartzman, Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores. O Sr. Fabio inicialmente fará um comentário sobre o
desempenho da Ultrapar no terceiro trimestre de 2003 e após, os executivos estarão
respondendo às questões que eventualmente sejam formuladas.
Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Fabio Schwartzman. Por favor pode
prosseguir.
Sr. Fabio Schwartzman: Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui novamente
acompanhando os nossos comentários sobre o desempenho da companhia no terceiro
trimestre.
Eu gostaria de iniciar dizendo que o trimestre se comportou de maneira muito semelhante
àquela que nós havíamos antecipado no último conference call, ou seja, nós tivemos um
desempenho bastante bom no terceiro trimestre deste ano, ficando a Ultrapar numa
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situação ligeiramente inferior ao EBITDA produzido no mesmo período do ano passado.
Não obstante, em comparação com o segundo trimestre deste ano - nós tivemos uma
evolução bastante forte de trimestre a trimestre.
Em termos de investimentos, nós superamos a R$ 150 milhões em investimentos correntes
na companhia em adição às aquisições já anunciadas, da Shell Gás e da Canamex.
Muito bem, descrevendo rapidamente o desempenho de cada um dos nossos negócios, eu
gostaria de iniciar com a Ultragaz mencionando que depois de um primeiro trimestre
bastante fraco, nós tivemos uma recuperação no segundo trimestre que se consolidou no
terceiro trimestre deste ano, ou seja, o desempenho da Ultragaz em termos de resultados
gerados e em termos de EBITDA em comparação com o terceiro trimestre do ano passado
foi basicamente flat (significando essa consolidação de recuperação que eu mencionava)
vis-à-vis o começo do ano.
O mercado continua fraco, ou seja, continua apresentando queda de volume em
comparação com o mesmo período do ano passado, para o setor como um todo; não
obstante, em menor grau do que vinha acontecendo durante o primeiro semestre do ano,
ou seja, a queda de volume agora é menor do que vinha sendo. Nós estamos falando do
setor como um todo perdendo aproximadamente 7% em volume neste trimestre, com
relação ao ano passado.
Com relação à aquisição feita da Shell Gás, o processo de integração e de consolidação da
Shell Gás a Ultragaz, vem ocorrendo de acordo com a previsão, aliás, melhor do que o
previsto; está sendo feita uma integração em grande velocidade, a integração
administrativa já foi integralmente feita e nós estamos processando agora a integração
operacional entre as unidades industriais. É claro que o resultado dessa integração vai se
mostrar de maneira mais clara, a partir de 2004.
Do outro lado, agora falando um pouquinho sobre a Oxiteno; a Oxiteno teve no terceiro
trimestre uma conjuntura razoavelmente desfavorável, porque sofreu uma combinação de
aumento do preço do eteno – 22% em Dólar. Se nós compararmos terceiro trimestre deste
ano com terceiro trimestre do ano passado, uma forte apreciação do Real, que também
prejudica os nossos produtos, especialmente no mercado de exportação.
Mesmo assim nós acreditamos que a Oxiteno teve um desempenho bastante bom neste
trimestre, se bem que obviamente inferior àquele do terceiro trimestre do ano passado –
aliás, de acordo com o quê tínhamos previsto.
Com relação à Ultracargo, ela continua apresentando trimestre-a-trimestre, um
crescimento do seu desempenho, um crescimento do EBITDA, da geração de caixa, muito
forte, tendo em vista os investimentos que vem sendo continuamente feitos no negócio e
que consequentemente começam a produzir resultado a cada trimestre.
Antes de falarmos à frente eu queria fazer uma rápida menção à Canamex também: a
Canamex, como vocês sabem, nós fechamos o contrato de compra, devemos fazer a
liquidação financeira do negócio dentro dos próximos dias. A operação passará ao nosso
comando; consequentemente o reflexo de Canamex dentro do ano de 2003, será
basicamente pequeno, nada de relevante - todo o efeito ocorrerá em 2004. Não obstante,
nós estamos muito entusiasmados com as perspectivas no mercado mexicano desta
empresa. Uma vez que nós acreditamos que a nossa tecnologia e conhecimentos de
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mercados, somados com a posição que a Canamex já tem no mercado, nos dará uma
alavancagem e uma possibilidade de crescimento naquele mercado, muito interessante e
que deverá começar a se materializar já o ano que vem.
O desempenho previsto para o quarto trimestre deste ano, há expectativa de nós termos
um bom quarto trimestre, diferenciado entre os negócios. O negócio da Ultragaz, mantémse basicamente nesse processo que já se consolidou de recuperação de geração de
resultados e portanto deverá ter um desempenho no quarto trimestre desse ano, bastante
superior ao desempenho da Ultragaz, no quarto trimestre do ano passado.
A Oxiteno neste quarto trimestre, especialmente, enfrentará uma comparação com o
quarto trimestre do ano passado, que foi fortíssimo; porque naquele momento nós
tínhamos uma combinação de desvalorização máxima da moeda nacional associada a uma
antecipação de compras para estoque, devido à perspectiva da guerra no Iraque, que
depois veio a se realizar.
No quarto trimestre deste ano nós não temos nada disso e adicionalmente nós temos a
Nafta e portanto, o eteno num preço significativamente mais alto do que no quarto
trimestre do ano passado. Mesmo assim, o desempenho da Oxiteno deverá ser bastante
bom, mas obviamente inferior ao do quarto trimestre do ano passado.
A Ultracargo continua basicamente apresentando um bom desempenho, com um
crescimento importante com relação ao ano passado.
No conjunto isso deverá produzir para a Ultrapar, um resultado bom, um EBITDA bom no
quarto trimestre se bem que ligeiramente inferior ao quarto trimestre do ano passado,
consequentemente nos levando a fechar o ano com um resultado, para o ano como um
todo, melhor que do ano passado.
Esses são os nossos comentários com relação aos resultados da companhia. Neste
momento, estou à disposição de vocês para responder qualquer pergunta específica. Muito
obrigado.
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, digite a tecla sustenido (#).
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Gilberto Souza, do Itaú.
Sr. Gilberto Souza: Bom dia Fabio, bom dia a todos. Algumas perguntas: em relação a
Oxiteno, o que a gente viu no terceiro trimestre foi uma bela recuperação de volume no
mercado doméstico, mas o que a gente verifica é que houve uma queda de preços,
diferente do que aconteceu no mercado internacional; eu queria saber exatamente o
porquê dessa queda de preços no mercado local e qual é a tendência tanto em volume
quanto a expectativa de preços para o quarto trimestre.
Sr. Fabio: Bom, começando por essa pergunta, Gilberto, de fato nós tivemos uma redução
no preço médio da Oxiteno no terceiro trimestre desse ano no mercado interno e isso se
deveu, basicamente, ao novo volume vendido de glicol, ou seja, uma piora de mix, que
consequentemente produziu essa pequena piora de preços. Com relação ao quarto
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trimestre, nossa expectativa é de volume forte no mercado interno e preços melhores do
que no terceiro trimestre que nós acabamos de passar.
Sr. Gilberto: Agora, em relação a Ultragaz, qual é o processo – quer dizer – quanto tempo
você acha que ainda demora para você conseguir alinhar preços de Shell Gás com preços
de Ultragaz ou rentabilidade de Shell Gás, com rentabilidade de Ultragaz?
Sr. Fabio: Na verdade, se você se recorda, na apresentação que eu tive a oportunidade de
fazer logo após a aquisição da Shell, eu mencionava a vocês que a nossa preocupação
principal é fazer uma integração cuidadosa entre os revendedores da Shell e os
revendedores da Ultragaz de tal forma que a gente não sofra perda de volume; então o
nosso principal objetivo inicial é a manutenção do nível de volume, o quê vem sendo
plenamente atingido. Com relação a preços, nós acreditamos que a integração da Shell a
Ultragaz não trará qualquer mudança no preço ao consumidor final, não obstante, como
nós faremos isso de tal forma a aumentar a produtividade de todo o sistema, aumentando
consequentemente a rentabilidade dos revendedores, é provável esperar uma melhoria de
margem ao longo do tempo, ao longo do ano de 2004, na operação com a Shell.
Sr. Gilberto: Mas então, a gente não deve sentir muito o efeito disso no quarto trimestre,
ainda.
Sr. Fabio: Não. O quarto trimestre de 2003 eu não tenho ainda a expectativa de
mudanças disso. Isso é uma coisa que é feita devagar, bem feita para produzir resultados
permanentes. O reflexo será integralmente – você pode pensar no ano de 2004, como um
ano típico, que nós já teremos a operação integralmente nos nossos padrões.
Sr. Gilberto: Obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar
asterisco um (*1). Obrigada.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Marcos Mundin, da Templeton.
Sr. Marcos Mundin: Bom dia, Fabio. Eu queria saber a expectativa de investimento para
o ano que vem, por favor.
Sr. Fabio: A expectativa de investimento para o ano que vem é de uma redução
importante no nível de investimentos correntes para a Ultragaz, conforme eu já havia
antecipado, no entanto, uma elevação importante no nível de investimentos na Ultracargo.
Consequentemente neste momento, a nossa expectativa para o ano que vem, é alguma
coisa em torno de R$ 200 milhões de investimento para a Ultrapar.
Sr. Marcos: R$ 200 milhões?
Sr. Fabio: R$ 200 milhões.
Sr. Marcos: Obrigado.
Operadora: Lembrando senhoras e senhores, que para fazer perguntas basta digitar
asterisco um (*1).
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Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Grzyboswki, da Skopos Administradora de
Recursos.
Sr. Alexandre Grzyboswki: Bom dia a todos, bom dia Fabio. Minha pergunta é referente
ao fluxo de caixa: nesse trimestre a gente teve uma reversão em função das aquisições, na
posição de caixa ou dívida líquida da empresa, melhor dizendo; vocês vão estar facilmente
revertendo isso rapidamente em função da geração de caixa da empresa; eu queria que
você pudesse falar estrategicamente se há alguma destinação desses recursos quando essa
situação voltar a ser caixa líquido, ou seja, perspectivas para o quê vocês vão fazer com o
fluxo de caixa em 2004. Obrigado.
Sr. Fabio: Obrigado pela confiança, nós vamos reverter muito rapidamente essa condição
de dizer que é também a nossa expectativa que a gente venha a conseguir isso. Não
obstante, nós somos uma empresa muito realista, a gente não destina recursos antes de
recebê-los, então é verdade, na medida em que isso venha a acontecer, nós vamos
destiná-los. Nós temos tido uma política bastante transparente de dividendos da
companhia que tenderá a ser mantida, sem nenhuma mudança. Você tem que lembrar
também que nós ainda não desembolsamos o preço de aquisição da Canamex, coisa que
acontecerá nos próximos dias, então nós teremos, quem sabe ao longo dos próximos
meses, uma reversão dessa posição, podemos voltar a conversar sobre o assunto.
Operadora: Com licença, senhoras e senhores, caso haja perguntas, queiram por favor
digitar (*1).
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gilberto Souza, do Itaú.
Sr. Gilberto Souza: Fabio, você poderia detalhar um pouquinho melhor os investimentos
para 2004; o quê vai ser investido em cada tipo de negócio e comentar um pouquinho o
quê vocês esperam do crescimento de Ultracargo porque o pessoal tem falado pouco nisso
mas o que a gente tem visto é a empresa que está com maior taxa de crescimento nos
últimos trimestres.
Sr. Fabio: O detalhe um pouco mais específico dos investimentos previstos para o ano que
vem, está em discussão agora internamente, porque nós estamos em processo
orçamentário da Ultrapar. Então eu pediria a você a gentileza de aguardar; é provável que
no próximo trimestre, quando eu comentar os resultados do ano, eu possa, com maior
precisão, mencionar especificamente quê investimentos serão feitos em cada negócio.
Com relação aos investimentos da Ultracargo, você tem toda a razão, a Ultracargo tem
crescido 30% o EBITDA em comparação com o mesmo período do ano passado e isso é
fruto de investimentos que a gente vem fazendo continuamente e eu vou pedir, inclusive,
ao Eduardo Toledo que todos vocês conhecem, que agora é o novo Diretor Geral da
Ultracargo – que ele faça um comentário rápido sobre os investimentos em andamento na
Ultracargo, neste momento.
Sr. Eduardo Toledo: Bom dia, Gilberto.
Sr. Gilberto: Bom dia.
Sr. Eduardo: Para falar primeiro sobre esse momento atual. Esse crescimento que a gente
está observando no EBITDA nesse trimestre, ele tem muito a ver com investimentos
passados, especialmente um crescimento nosso na área de transporte de granéis sólidos,
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plásticos em geral. Tivemos um crescimento muito forte e um crescimento nosso também
em transporte de produtos gases do ar: oxigênio, nitrogênio onde nós entramos
fortemente nesses mercados e isso envolveu investimento em frota nosso, ao longo dos
últimos meses. Em relação ao que nós temos em andamento, eu acho que o mais
importante, é o terminal de Santos que está em construção e que deve ficar pronto no
último trimestre do ano que vem, e que vai ser um terminal químico nos moldes do que
nós temos em Aratú - na Bahia. Além disso vai ter também a parte de álcool e de óleo, a
gente está fazendo investimento junto com Cargill, Coimbra e Cristal, nesse terminal. Toda
a operação do terminal vai ser feita pela Ultracargo.
Estamos fazendo investimento em movimentação de combustíveis, nós estamos
construindo um novo terminal em Montes Claros - Minas Gerais. Já faz combustíveis para a
Braskem. Estamos entrando agora em combustíveis como principais clientes: da Ipiranga,
Shell, Esso e Petrobrás – acredito que esse também é um campo importante que a gente
está investindo. Também tem o terminal de Tatuí, que também está sendo construído –
que é na ponta da LL. Nós estamos visando com isso, especialmente à distribuição de
plásticos que vem do polo do Sul, para o mercado de São Paulo.
Acho que esses são os principais investimentos em andamento, e um pouco a situação.
Sr. Gilberto: Obrigado.
Operadora: Senhoras e senhores, para fazer perguntas queiram, por favor, digitar (*1).
Novamente, caso haja uma pergunta, basta digitar (*1).
Encerramos neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a
palavra ao Sr. Fabio Schwartzman para as considerações finais.
Sr. Fabio: Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui durante a nossa
apresentação dos resultados. É com muita satisfação que a gente tem conseguido
performar de acordo com aquilo que a gente tem antecipado a vocês; acredito que o
mesmo se passará no quarto trimestre desse ano, quando nós voltaremos a conversar com
vocês e detalharemos as questões relativas ao quarto trimestre.
Muito obrigado e conto com vocês no nosso próximo conference call.
Operadora: A áudio conferência do Ultrapar Participações S.A. está encerrada.
Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.
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