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Previsões acerca de eventos futuros

Este documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais
previsões

refletem

apenas

expectativas

dos

administradores

da

Companhia. Palavras como “acredita”, “espera”, “planeja”, “estratégia”,
“prospecta”, “prevê”, “estima”, “projeta”, “antecipa”, “pode” e outras
palavras com significado semelhante são entendidas como declarações
preliminares sobre expectativas e projeções futuras. Tais declarações
estão sujeitas a riscos e incertezas previstos ou não pela Companhia, e
podem fazer com que os resultados reais sejam significativamente
diferentes daqueles projetados. Portanto o leitor não deve fundamentar
suas decisões apenas com base nestas estimativas.
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Considerações iniciais
 A partir de abril/07, a Ultrapar passou a consolidar os resultados dos negócios adquiridos do
Grupo Ipiranga. Exceto quando mencionado, as demonstrações financeiras consolidadas da
Ultrapar anteriores a abril/07 não incluem a Ipiranga.

 Menções ao termo Ipiranga se referem aos negócios de distribuição de combustíveis no Sul e
Sudeste do Brasil e atividades relacionadas, acrescidos da EMCA (Empresa Carioca de
Produtos Químicos).

 No caso da Ipiranga são apresentadas demonstrações financeiras pro-forma de 2006 e 1T07.
Tais números não foram auditados e têm como único objetivo permitir a avaliação comparativa
dos resultados.

 As demonstrações financeiras da Ultrapar a partir de abril/07 também incluem a consolidação
de 1/3 da atividade de refino de petróleo, adquirida em sociedade com Petrobras e Braskem
(“Refino”).
CC2T07 10.08.2007

2

Ultrapar - Destaques
 Ultrapar 2T07

EBITDA (R$ milhões)

Novo patamar de resultados da Ultrapar

225

%
66

12

Forte performance operacional – crescimento
expressivo de volumes nos quatro negócios

28
136
105

11

46

Crescimento no EBITDA em relação a 2006 em
praticamente em todos os negócios
 Oxiteno impactada pela valorização do Real e
aumento

dos custos das matérias-primas,

78
11

78

2T06

2T07

Ultragaz

Ipiranga

Oxiteno

Ultracargo

principalmente o eteno

Geração operacional de caixa (EBITDA) de R$

 Recompra de ações

225 milhões no 2T07
Até 10% das ações em circulação
EBITDA da Ultrapar no 2T07 praticamente

(~ R$150 milhões)

dobra em relação ao 1T07 (+96%)
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Ultragaz – Desempenho no 2T07
Volume (mil toneladas)

EBITDA (R$ milhões)

EBITDA R$/ton

2%

393

402
78

122

133

271

269

2T06
Envasado

2T07

2T06

78

197

194

2T07

2T06

2T07

Granel

4 Volume de vendas: +2%
 Crescimento em linha com o mercado –
melhor desempenho da economia e aumento
de renda da população

4 EBITDA: estável
 Elevação dos custos de distribuição

 Envasado: maiores vendas no 2T06 em função
de incertezas relacionadas ao gás boliviano
 Granel: maior consumo de grandes clientes
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Ipiranga – Desempenho no 2T07
Volume (mil m3)

EBITDA (R$ milhões)

EBITDA* R$/m3

1,5%
9%

922

23%

1.009

31%

66

55

194

757
240

247
749

2T06

2T07

80

Pro-forma

2T07

2T06
Pro-forma

Álcool

32

105

110

Gasolina

1.665

1.640

GNV

2T06
Pro-forma

26

2T07

2T06

2T07

Pro-forma

Diesel
*Apenas para venda de combustíveis e lubrificantes

4 Volume de vendas total: +4%
 Crescimento do
bi-combustíveis

mercado

4 EBITDA: +31%
de

veículos,

especialmente

 Crescimento no volume de diesel em função de maior
atividade econômica

 Crescimento do volume
 Melhorias implementadas
no setor

 Melhoria na legislação e na fiscalização promovidas no setor
 Investimentos em postos para distribuição de GNV
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Oxiteno – Desempenho no 2T07
Volume (mil toneladas)

EBITDA (US$ milhões)

EBITDA/ton

9%

134

147
24%

21
345

30%

33%
70%

76%

190

14

158
96

2T06
Mercado Interno

2T07

2T06

Mercado Externo

4 Volume de vendas: +9%

2T07

2T06
R$/ton

2T07
US$/ton

4 EBITDA em US$: -33%

 Iniciativas comerciais e desenvolvimento de
novos produtos

 Aumento do custo das matérias-primas,
principalmente o eteno (+21% em Dólar)

 Crescimento pulverizado – melhor desempenho
da economia

 Valorização do Real (+9%)

 Maior disponibilidade de eteno
 Oxiteno México +24%
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Ultracargo – Desempenho no 2T07
Ocupação efetiva em m³ (000)

EBITDA (R$ milhões)

Km rodados (milhões)

17
%

276

11

25%

14%

11

12

9
235

2T06

2T07

2T06

2T07

2T06

2T07

4 Aumento das operações do Terminal Intermodal de Santos
4 Expansão do terminal de Suape
4 Operações de logística interna - aquisição da Petrolog
4 Concentração das operações na prestação de serviços de transporte diferenciados


Redução da quilometragem rodada
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Ultrapar - Investimentos
Investimentos 2T07* (R$ milhões)
902

Aquisições totalizaram R$ 703 milhões no 2T07
 Ipiranga
 Petrolog
 Recompra de ações da Ultrapar para manutenção em tesouraria

Ultragaz – R$ 28 milhões
 Vasilhames e tanques
*Investimentos totais líquidos de desinvestimentos e repagamentos

Ipiranga – R$ 30 milhões
 Renovação e melhorias operacionais nos postos e bases

81

 Expansão da rede de GNV
2T06
Aquisições
Oxiteno

2T07
Ultragaz
Ultracargo

Ipiranga
Outros

Oxiteno – R$ 119 milhões
 Planta de álcoois graxos

*Líquido de desinvestimentos e repagamentos

 Ampliação da capacidade
especialidades químicas

óxido de eteno em

Mauá e

Ultracargo – R$ 10 milhões
 Expansão do terminal de Aratu
 Manutenção das bases de operação
CC2T07 10.08.2007

8

Ultrapar - Perspectivas
 Ipiranga
 Aumento na demanda de combustíveis decorrentes de sucessivos recordes de vendas de automóveis
 Benefícios oriundos de melhora na regulamentação do setor
 Integração à Ultrapar

 Ultragaz
 Melhor desempenho da economia e aumento da renda da população – volumes crescentes

 Oxiteno
 Novas capacidades de produção de especialidades e óxido de eteno
- Crescimento de volume
- Ganhos significativos de escala

 Ultracargo
 Captura da demanda por serviços logísticos diferenciados

 Ultrapar
 Novo patamar de porte e escala
 Finalização da aquisição da Ipiranga
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Conference call de resultados
Sessão de perguntas e respostas
10.08.2007

