Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T08
Ultrapar (UGPA4 BZ)
8 de agosto de 2008

Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar
para discussão dos resultados referentes ao 2T08 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 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, queiram, 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 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 prazer estar aqui com vocês para comentar os resultados da
Ultrapar no 2T08 e perspectivas para o futuro.
Chamo a atenção mais uma vez de vocês, no slide número dois, que a partir de janeiro
de 2008 a EMCA passou a ser consolidada na Oxiteno, e as demonstrações da Oxiteno e
da Ipiranga anteriores a 1º de janeiro de 2008 foram reclassificadas para refletir a
consolidação atual. Consequentemente, as menções ao termo Ipiranga a partir do 1T08
já correspondem exclusivamente aos negócios adquiridos de distribuição de combustíveis
e lubrificantes e às atividades correlatas.
Passando ao nosso 2T08, no slide número três. Esse foi um trimestre de muitas
realizações, com resultados crescentes e passos importantes no crescimento da
Empresa. Na parte de resultados tivemos um crescimento de volumes em praticamente
todos os negócios, levando a um EBITDA consolidado de R$248 milhões, 10% acima do
resultado do 2T07, quando passamos a consolidar a Ipiranga.
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O lucro líquido atingiu R$104 milhões, praticamente o triplo do lucro líquido apurado no
2T07, principalmente em função do crescimento do EBITDA e dos efeitos transitórios no
endividamento e na participação minoritária no 2T07 relacionados à aquisição da
Ipiranga, que estava em andamento naquele momento.
A boa performance desse trimestre contribuiu para uma aprovação de dividendos em um
montante de R$119 milhões, equivalentes a 61% do lucro líquido consolidado no 1S08.
Também durante esse trimestre, a Moody‟s atribuiu para Ultrapar o seu rating DAA3,
correspondente ao Investment Grade, e a Standard & Poor‟s, onde o nosso rating é um
grau abaixo do Investment Grade, elevou a perspectiva do nosso rating de estável para
positivo.
A obtenção do Investment Grade demonstra a capacidade de geração de caixa da
Ultrapar e a sua sólida administração financeira e governança corporativa, reforçando a
nossa estratégia de criação de valores. Aliás, falando em criação de valor, nós
avançamos significativamente nos planos de crescimento dos nossos negócios nesse
trimestre, com destaque para os passos da Ultracargo e da Oxiteno.
Na Ultracargo, nós anunciamos a aquisição da União Terminais, o que levará o nosso
negócio de logística a um novo patamar de porte e escala. Na Oxiteno, concluímos a
construção da unidade óleoquímica em Camaçari, dando início às suas operações, e
também inauguramos o nosso terceiro escritório comercial fora do Brasil, sediado em
Bruxelas, na Bélgica.
Passando aos negócios, iniciando pela Ipiranga, no slide número cinco. Primeiro vou falar
um pouco primeiro do mercado. Nesse 2T, nós verificamos que os curvamentos que tem
contribuído para o forte crescimento da Ipiranga permanecem muito sólidos, conforme
demonstrado neste slide número cinco.
Nos gráficos da esquerda é possível observar a forte evolução no número de novos
veículos licenciados no Brasil em relação ao mesmo período do ano anterior. Vale
ressaltar que as vendas de veículos no 2T08 se comparam a um 2T07 no qual o número
de veículos licenciados já havia apresentado um crescimento de 33%, portanto, um
crescimento continuado bastante forte.
Esse bom desempenho do setor automotivo impulsionado pela maior disponibilidade de
crédito, que em maio de 2008 atingiu 37% do PIB em comparação a 32% do PIB no
mesmo período do ano passado, tiveram um reflexo positivo no volume vendido de
combustíveis.
O mercado de gasolina, álcool e gás natural veicular na região de atuação da Ipiranga
cresceu 13% na comparação de segundos trimestres, impulsionado pelas maiores
vendas de veículos leves. Já o volume de diesel cresceu 11%, resultado do bom
desempenho da economia, da crescente movimentação de produtos no setor agrícola e
também do forte crescimento da frota de veículos pesados, que aqui incluí ônibus,
caminhões e máquinas agrícolas.
Ao mesmo tempo, novas medidas estão sendo implementadas no setor para a contínua
redução nas vendas de produtos fora de especificação e evasão fiscal, elevando assim o
grau de formalização desse mercado. Por exemplo, agora em abril, entrou em vigor a
obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica pelos distribuidores, facilitando o
controle das operações comerciais realizadas no setor, reduzindo burocracia e permitindo
acompanhamento em tempo real.
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No que tange especificamente o mercado de álcool, tivemos em junho a aprovação da
Lei 11.727, resultante da Medida Provisória 413, que inclui a maior concentração da
tributação do PIS?COFINS dos produtores de álcool, além da instalação de medidores de
vazão nas usinas. Essa lei entra em vigor agora, em 1º de outubro.
Conforme eu mencionei, esse é um passo na série de medidas que visam dotar o setor
de um ambiente regulatório mais saudável. E os avanços já podem ser notados,
conforme demonstrado no gráfico do lado direito deste slide, que mostra que a
participação das empresas que fazem parte do Sindicom em relação ao mercado total de
etanol atingiu 60% neste último trimestre, ante uma participação de 54% no mesmo
período do ano passado.
Passando ao slide número seis, ao desempenho específico da Ipiranga, na parte de
volumes, os mesmos fatores que influenciaram o desempenho do mercado também
impactaram positivamente o volume vendido da Ipiranga, que cresceu no total 11% no
2T08 em relação ao trimestre do ano passado. Também nesse 2T, mais especificamente
no mês de maio, o custo do diesel, que estava estável desde setembro de 2005, foi
reajustado pela Petrobras em 9% e gerou um momento de rearranjo nos preços em geral.
O EBITDA da Ipiranga atingiu R$151 milhões, 45% superior ao 2T07. Tivemos ainda um
crescimento de quase 30% no EBITDA por m³ vendido na comparação com o 2T07. Essa
evolução de resultados se deve principalmente a quatro fatores: forte crescimento no
volume vendido; melhoria na legislação e fiscalização do setor; maior alavancagem
operacional; e redução nas despesas gerais e administrativas com maior eficiência, que
nesse trimestre tiveram uma queda de 33% em relação ao ano passado.
Para o 3T, antecipamos a continuidade do ritmo de crescimento do EBITDA apresentado
pela Ipiranga no 2T sob a influência dos mesmos fatores que eu mencionei há pouco. Em
particular, os dados de vendas de veículos em julho mostram uma evolução positiva de
33%, que ainda é superior que o crescimento entre segundos trimestres, e um
crescimento de 12% entre julho e junho, o que é bastante significativo.
Nesse 3T, nós também completaremos mais uma importante etapa no processo de
otimizações organizacionais decorrente da aquisição da Ipiranga pela Ultrapar, com a
integração dos sistemas de informática entre a CDPI e a DPPI como parte da eliminação
das duplicidades entre essas duas empresas.
Falando agora da Oxiteno, slide número oito, novamente, o destaque desse trimestre fico
por conta do volume de venda de especialidades, que foi 7% superior ao 2T07,
decorrente fundamentalmente de três fatores: capacidades adicionais de especialidades
em 2007, nós já tivemos um pouco da capacidades novas entrando no ano passado;
melhor desempenho da economia; e aquisições que nós fizemos no México e na
Venezuela ao longo do ano passado, que conforme vou detalhar um pouco mais à frente,
estão superando nossas expectativas iniciais. Aliás, o volume de especialidades só não
foi maior nesse trimestre devido à parada programada para manutenção na planta em
Camaçari.
Este crescimento na venda de especialidades proporcionou uma melhora significativa na
composição de vendas da Oxiteno, com as especialidades passando de 80% do volume
no 2T07 para 92% nesse 2T08.
Essa melhora na composição de vendas, associada às iniciativas da Oxiteno em
desenvolvimento de produtos, foram fundamentais para atenuar os efeitos negativos do
câmbio e do aumento no custo das matérias-primas.
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Tivemos ainda, como efeito da parada para manutenção, um impacto de R$6 milhões em
custos. Diante desses fatores, o EBITDA da Oxiteno no 2T08 foi de R$27 milhões, 6%
abaixo do mesmo período de 2007.
Nesse 3T, o cenário para petróleo e câmbio segue desafiador. O preço de eteno
atualmente é por volta de US$1,9 mil, o que significa 50% acima do 2T07 e 18% acima
do 1T08. A taxa de câmbio nos últimos dias tem estado por volta de R$1,58, talvez à
exceção de hoje, que subiu um pouco, mas estamos, na média, a R$1,58, significando
um Real 18% e 5% mais valorizado em relação ao 2T07 e ao 1T08.
Em adição, o resultado da Oxiteno também deverá ser impactado pela parada
programada da nossa planta de Mauá, simultânea à parada da PQU, com conseqüente
redução no fornecimento de eteno e adição de custos associados à parada. Com isso, a
nossa expectativa é de um EBITDA no 3T da mesma ordem de grandeza do que foi no
2T08.
Nesse cenário desafiador, a Oxiteno continua trabalhando no desenvolvimento de novos
produtos e na execução das suas ampliação de capacidade, com o objetivo de elevar os
volumes de venda, enriquecer a qualidade dessas vendas e aumentar suas economias
de escala.
O primeiro desses grandes projetos de expansão, que permitirão à Oxiteno mudar de
patamar de resultado, ficou pronto em junho, e está detalhado no slide número nove.
Essa unidade oleoquímica da Oxiteno é a primeira planta na América Latina para
produção de álcoois graxos, um produto largamente utilizado no mercado de cosméticos,
detergentes e agroquímicos, mercados que crescem a taxas da ordem de 10% ao ano.
A Oxiteno é atualmente a maior consumidora de álcoois graxos do Brasil, produto que ela
utiliza na produção de especialidades químicas. Porém, além do consumo interno, essa
planta tem o objetivo de servir o mercado brasileiro e o mercado da América Latina, e ela
faz da Oxiteno a única produtora no continente, posicionamento similar ao que temos no
óxido de eteno.
Esta planta possui uma escala comparável às maiores plantas de álcoois graxos do
mundo, e traz a vantagem de produzir o álcool graxo a partir de matérias-primas de
origem vegetal, no nosso caso, o óleo de palmiste. Ela possui uma capacidade produtiva
de aproximadamente 100.000 toneladas de álcool graxo e seus co-produtos.
O álcool graxo derivado da roça natural possui um grande apelo aos mercados-destino
desse produto, em função da maior biodegrabilidade, e também pelo fato de que grande
das suas aplicação se relaciona à higiene pessoal.
A unidade já está produzindo ácidos graxos e glicerina, de acordo com especificações, e
se encontra em fase de especificação para o álcool graxo. A nossa expectativa é de
começar a faturar produtos especificados a partir do mês de setembro. A receita
estimada à plena capacidade supera US$200 milhões, com base nos preços atuais dos
produtos.
Em particular, a oleoquímica deverá impactar significativamente o volume e os resultados
da Oxiteno a partir do 4T08.
Este é um projeto que possui um desenho muito especial, porque os ganhos de escala, a
maior alavancagem operacional e o mix de produtos mais riscos, já que essas são todas
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especialidades, devem permitir que o impacto positivo nos resultados da Oxiteno seja
proporcionalmente muito maior que o crescimento de volume.
Para completar nossa discussão sobre a Oxiteno, no slide número dez nós trazemos para
vocês uma visão geral da evolução e do sucesso da nossa expansão internacional;
internacionalização essa que está baseada no diferencial de tecnologia em
especialidades e nos relacionamentos comerciais construído ao longo de muitos anos
com clientes multinacionais.
Tudo começou em 2003, quando nós adquirimos a Canamex, hoje Oxiteno México,
entrando no mercado mexicano de especialidades químicas. Naquele momento nós
iniciamos um processo de transferência de tecnologia de produtos e processos da
Oxiteno do Brasil para o México, bem como do relacionamento com grandes clientes, que
têm operações mundiais, para nossa unidade no México.
Com isso, a Oxiteno México passou, em pouco mais de três anos, de uma distante
terceira colocada para ser a líder em etoxilados no mercado mexicano, com um
crescimento médio anual de EBITDA de 34% desde 2004, que foi o primeiro ano
completo de nossas operações.
Esse sucesso no México, onde competimos com várias das principais multinacionais
químicas do mundo, aumentou nossa convicção na habilidade da Oxiteno de competir
com base na sua diferenciação tecnológica, e tem, portanto, permitido os passos
adicionais na expansão internacional da Empresa.
Em setembro de 2007 nós adquirimos a Arch Andina, renomeada Oxiteno Andina, no
único país produtor de óxido de eteno na América Latina onde não estávamos presentes.
A operação da Oxiteno Andina sob gestão da Oxiteno gerou um EBITDA de R$4 milhões
no 1S08, portanto, aproximadamente R$8 milhões anualizados, contra um EBTIDA
negativo de R$2 milhões em 2007, que foi o ano da compra, como eu mencionei, em
setembro.
Mais um passo na internacionalização foi dado em julho, com a inauguração do nosso
primeiro escritório na Europa, localizado em Bruxelas, e o terceiro escritório comercial
fora do Brasil. Já tínhamos aberto Argentina em 2006 e Estados Unidos no ano passado.
Através dos escritórios comerciais no exterior, a Oxiteno busca estabelecer uma
presença local e incrementar suas vendas de especialidades nesses países, além de
servir como um observatório para prospecção de novas unidades de aquisição. Com
esse escritório em Bruxelas, pretendemos estar mais próximos dos nossos clientes dos
mercados da Europa, da África e do Oriente Médio.
Ainda como parte dessa estratégia, está prevista para 2009 a abertura de um escritório
na Ásia, nos colocando ainda mais próximos, ou dentro do mercado asiático.
Esse processo de internacionalização poderá ser acelerado através de outras aquisições
no exterior, com foco, neste momento, na região do NAFTA.
Nessas potenciais aquisições nós buscamos dois principais elementos:
complementaridade no portfólio de produtos e conhecimento dos mercados e/ou das
aplicações dessas empresas, sempre tendo em mente o potencial para uma geração
significativa de valor.
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Passando para Ultragaz, no slide número 12. Nesse trimestre, o volume da Ultragaz
cresceu 2%, ligeiramente acima do crescimento do mercado e impulsionado pelo
crescimento no volume vendido no segmento envasasado, que cresceu 4%. O volume
vendido no segmento granel se manteve constante, apesar da saída programada de dois
clientes de grande porte, que consumiram 8.000 toneladas no 2T07.
Essa performance de volume se deve ao bom desempenho da economia e aos novos
clientes conquistados no segmento granel, em função dos investimentos que estamos
fazendo, e vínhamos fazendo, na expansão do nosso sistema de entrega UltraSystem.
O EBITDA da Ultragaz totalizou R$54 milhões nesse trimestre, uma redução de 31% em
relação ao ano passado, principalmente como conseqüência do ambiente operacional no
segmento envasado, que seguiu desafiador nesse 2T.
Por outro lado, uma notícia positiva, é que o lucro bruto em Reais por tonelada vendida
apresentou crescimento seqüencial, em outras palavras, entre o 1T08 e o 2T08, de 5%
ou R$14 por tonelada vendida na comparação com o 1T. Essa evolução positiva no lucro
bruto abre a perspectiva de uma melhora no próximo trimestre e nos permite a
expectativa de um EBITDA já um pouco superior ao 3T07.
Por fim, seguindo ao slide número 14, da Ultracargo. Ela apresentou um crescimento de
7% no volume de armazenagem em m³, na comparação com o mesmo trimestre do ano
passado, fruto da expansão que nós fizemos no terminal de Aratu em 2007. Nesse 2T,
nós iniciamos algumas novas operações. Notadamente, a operação de logística
integrada, envolvendo transporte de matéria prima, operação da logística interna da
fábrica e entrega de produtos acabados para a Petroquímica Paulínia, já comentada por
ocasião da nossa última divulgação de resultados.
Além disso, nós temos algumas operações novas de armazéns, em particular um
armazém novo em Mauá, que também iniciou operações recentemente. No segmento de
transportes, o total de quilômetros rodados aumentou 4% em função da nova operação
de logística integrada da Petroquímica Paulínia.
Apesar desse crescimento nas operações, a Ultracargo foi afetada nesse trimestre por
maiores custos com frete e pessoal, principalmente decorrentes do aumento do diesel e
de reajustes salariais em função do acordo coletivo anual.
Adicionalmente, ela também incorreu em custos adicionais relacionados às novas
operações em período de maturação, resultando em um EBITDA de R$8 milhões no
2T08, uma redução de 32% em relação ao 2T07. Para o 3T, a nossa expectativa é
concluir a aquisição da União Terminais, iniciando a integração dos negócios adquiridos à
Ultracargo e à Ultrapar.
No que se refere aos resultados, a nossa expectativa atual é de uma evolução bastante
positiva no EBITDA na comparação com o 2T, em função da maturação dos novos
projetos.
Por fim, gostaria de agradecer pela atenção de todos vocês em mais uma divulgação da
Ultrapar. Esperamos tê-los de volta nas próximas conferências, e eu estou aqui
disponível para perguntas que vocês possam ter.
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Gilberto Pereira de Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia, André. Na verdade, duas perguntas para começar. A primeira pergunta é: na
hora em que a planta de álcool estiver operacional, ou seja, a partir de setembro, qual a
expectativa de utilização de capacidade para esse início de operação?
A segunda pergunta, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre como está a
situação de mercado de GLP, principalmente na questão do envasado agora, nesse início
de 3T, em relação a margens e preços.
André Covre:
Bom dia, Gilberto. Obrigado pelas suas perguntas. Com relação à óleoquímica, ela entra
com faturamento em setembro, como eu mencionei, e a demanda está muito forte para
os produtos que ela vai vender. A expectativa é que ela atinja 100% de capacidade em
poucos trimestres; estamos falando de talvez dois ou três trimestres, ela estará operando
a 100% da capacidade, esta é pelo menos a nossa estimativa baseada nas demandas
por produto que nós temos neste momento.
Na verdade, daqui a pouco temos que começar a pensar a expandir já a óleoquímica,
porque o mercado de álcool graxo cresceu, durante o período em que estávamos
construindo a planta, muito mais rápido que a gente imaginava.
Com a relação ao GLP, o mercado agora em julho está tendo sinais positivos de
continuidade do que a gente viu um pouco no final do 2T, que resultou nessa pequena
evolução positiva do lucro bruto. O volume está se comportando bem, o que sempre abre
uma possibilidade para uma melhora no mercado como um todo.
Gilberto Pereira de Souza:
Mas pelo fato de a demanda de álcool estar tão aquecida, você ainda mantém a
expectativa de que 40% do volume da capacidade produtiva seja para abastecimento da
Oxiteno, ou essa proporção muda?
André Covre:
De momento, ela está mantida, porque a demanda por produtos da Oxiteno que usam
álcool graxo está muito grande. Então, nós vamos manter os planos de vender mais ou
menos 60% da produção para fora, de momento.
Gilberto Pereira de Souza:
OK. Obrigado.
Felipe Santos, Raymond James:
Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à distribuição de
combustível. Se vocês podem comentar sobre possíveis aquisições e expansão no
mercado doméstico. Obrigado.
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André Covre:
Felipe, obrigado pela sua pergunta. Como é sabido, a aquisição da Ipiranga pela Ultrapar
teve como uma de suas premissas que esse é um mercado que iria sofrer
transformações ao longo do tempo.
Algumas das transformações já estão em andamento: o mercado voltou a crescer, o
mercado está sendo moralizado; e uma delas também incluía um processo de mudança
de propriedade de várias das empresas. Esse é um processo que é natural, porque a
distribuição de combustíveis é um negócio que se beneficia tremendamente de
economias de escala, e nós temos a intenção de ser parte desse processo. E todas as
oportunidades possíveis de aquisição e de participação na consolidação do setor estão
sendo e serão analisadas.
Felipe Santos:
OK. Obrigado.
Tereza Mello, Citigroup:
Bom dia. Eu tenho algumas perguntas, mas primeiro queria falar um pouco sobre a
Ultracargo. O resultado da Ultracargo seqüencialmente foi bem fraco. Você comentou
sobre preço de diesel, comentou sobre os contratos trabalhistas, e disse que no 3T já
deve ter uma melhora significativa por causa de algumas iniciativas de crescimento. Se
você excluir a aquisição da União Terminais no 3T, que tipo de melhora você já espera
No 3T? E por quê?
André Covre:
Na verdade, a visão de 3T que eu passei, Tereza, exclui a União Terminais.
Tereza Mello:
Exclui? OK. E por que melhoraria?
André Covre:
Um dos elementos é que, como eu mencionei, nesse 2T a gente teve algumas operações
novas onde, em período de maturação, elas oneraram resultado. Elas são operacionais
de maturação mais rápidas que um terminal novo, porque são operações mais ligadas à
logística interna; com mais um trimestre a gente atinge alguma coisa que vai se
aproximando de velocidade de cruzeiro e, portanto, compensa o resultado mais
prejudicado do 2T.
Tereza Mello:
OK. Então você já vê voltando para um nível de margem EBITDA do ano passado no 3T?
André Covre:
Sim. A expectativa é de um crescimento bastante grande, provavelmente levando a um
resultado da Ultracargo no 3T similar ao do ano passado.
Tereza Mello:
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Está ótimo. Outra coisa; a gente viu duas coisas na Ipiranga: uma melhora na margem
EBITDA por m³, mas uma queda no gross margin por m³. Você poderia explicar a razão?
E também, você mencionou que tem alguns desenvolvimentos de tecnologia que vão ser
completados agora no 3T. Isso vai reduzir despesas de alguma forma já no 3T? Você tem
alguma estimativa para essa redução?
André Covre:
Primeiro, com relação à margem bruta por m³, na comparação 2T07 contra 2T08, ela
ficou fundamentalmente igual, acho que cresceu R$1 por m³, quer dizer, bem pouco. Na
comparação seqüencial entre o 1T08 e o 2T08, como você falou, teve uma redução, mas
isso é feito fundamentalmente do mix de vendas. Porque no 2T tradicionalmente vendese muito mais diesel, e em particular nesse 2T, você deve ter notado que a Ipiranga
vendeu 19% a mais de diesel do que no 1T, que é um crescimento acima da
sazonalidade.
Então você tem efeitos de mix que fazem essa evolução. Em geral, as comparações
seqüenciais da Ipiranga são para serem utilizadas com muito cuidado, porque os efeitos
de sazonalidade, até na margem, são importantes. Ela tem sazonalidades de margem
dado ao mix.
Você pode repetir a sua segunda pergunta?
Tereza Mello:
Antes de repetir a segunda pergunta, um dos benefícios no 1T que a gente viu na
Ipiranga foi a eliminação da CPMF; você acha que houve alguma perda dos ganhos com
essa eliminação, ou não?
André Covre:
Essa sua pergunta me fez lembrar qual era a sua segunda pergunta, Tereza.
Tereza Mello:
Eu não me lembro, eu queria lembrar.
André Covre:
Mas eu me lembrei, era sobre a integração dos sistemas da DPPI e a CDPI.
Tereza Mello:
Exatamente, qual é o valor do ganho.
André Covre:
O processo de realizar essas otimizações é um processo que vai em passos. E fazer a
integração dos sistemas é pré-requisito para poder eliminar as duplicidades. Então, a
junção dos sistemas em si não gera um beneficio de redução de custos, é o que ela
propicia e que, portanto, vem um pouco mais para frente no restante do ano, que gera
redução de custos.
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Com relação ao assunto da CPMF, a Ipiranga, como todas as empresas brasileiras,
deixou de pagar CPMF, que deixou de existir; e é um processo que a gente assiste ao
longo do tempo, que rearranjos do mercado isso pode gerar. Até agora a evolução, do
ponto de vista da Empresa, tem sido positiva, mas não dá para garantir que será assim
para todo o sempre.
Tereza Mello:
OK. A última coisa: na Ultragaz, a gente viu algumas notícias nas últimas semanas sobre
possibilidade de vender GLP em posto de combustível. Qual é a opinião de vocês quanto
a isso? Você acha que é uma medida que pode acontecer ou, por causa de segurança, é
difícil?
André Covre:
Tereza, eu acho que essa é uma iniciativa que tem que ser sempre analisada com muito
cuidado, pela ótica da segurança do consumidor. Hoje, quem são os responsáveis por
manter os botijões íntegros? São os donos das marcas. Então, a responsabilidade pelo
botijão que tem o nome Ultragaz é da Ultragaz. Isso se dá como? Se dá no momento em
que esse botijão volta para a base da Ultragaz, ele sofre uma lavagem, sofre uma
verificação, é enchido novamente e volta pra o mercado.
Se você tiver um mercado onde o consumidor pode levar um botijão e levar ao posto de
gasolina, esse processo potencialmente fica prejudicado; o processo de verificação e
manutenção. Portanto, esse assunto tem que ser analisado com muito cuidado para
evitar que o consumidor seja colocado sob risco. Eu acho que nessa questão o ponto
mais importante é o que garante a segurança do consumidor, mais que qualquer outra
coisa, e é nessa ótima que nós estamos olhando esse assunto.
Tereza Mello:
Certo. Obrigada.
Alexandre Delgado, NEO Investimentos:
Bom dia. Minha pergunta é um complemento, na verdade, de um ponto em que você
começou a tocar na pergunta da Tereza, que são justamente as margens brutas por
combustível. Você deu uma idéia do que é o diesel, e eu gostaria que você pudesse
desenvolver sobre a gasolina e o etanol, para a gente entender um pouco melhor a
evolução da receita líquida versus a evolução da margem bruta e da margem EBITDA da
Ipiranga. Obrigado, e parabéns pelos resultados.
André Covre:
Obrigado, Alexandre. Acho que primeiro a gente tem que separar o negócio de
combustíveis para veículos leves e para veículos pesados. Para veículos pesados, o
combustível é fundamentalmente o diesel, e é um mercado em geral que se lida com
consumidores de porte maior; caminhões que estão sendo reabastecidos, empresas de
ônibus etc.
No mercado de veículos leves, você tem fundamentalmente a gasolina e o etanol. E hoje
existe uma diferença de rentabilidade nesses dois produtos, que é fundamentalmente
devida ao fato de que a gasolina é um produto cuja regulamentação de fiscalização já
evoluiu muito, e a do etanol está em processo de evolução, com algumas medidas
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importantes tendo sido tomadas recentemente, e uma delas entrando em vigor no futuro
próximo.
Dado que o etanol e a gasolina estão rapidamente se tornando substitutos perfeitos no
crescimento da frota flex, no longo prazo, com regulamentações parecidas, esses dois
produtos não deveriam ter, na minha opinião, rentabilidades que sejam estruturalmente
diferentes.
Alexandre Delgado:
OK. Obrigado, André.
André Covre:
Eu tenho aqui comigo uma pergunta que veio através da Internet. Eu vou ler para vocês,
veio do Ricardo, do Gávea. Ele diz: “Bom dia a todos, e parabéns pelo resultado
apresentado. Minha pergunta é em relação à distribuição de dividendos. Vocês têm
algum guidance para distribuição de dividendos em 2008 e 2009?”.
Ricardo, nós temos uma prática de dividendos desde a abertura de capital que é muito
simples. Ela é basicamente o seguinte: nós pagamos no mínimo 30% do lucro líquido; em
anos onde nós temos uma posição de caixa confortável, em particular foi freqüente no
passado anos onde nós não fizemos aquisições, pagamos um dividendo muito maior. E
já fizemos isso em algumas ocasiões.
Para os anos de 2008 e 2009 a expectativa é obviamente de manter essa prática,
portanto, o tamanho do dividendo final do ano de 2008 depende do nosso processo de
investimento e, em particular, de aquisições potenciais que a gente possa fazer. Mas, de
qualquer forma, no mínimo 30% do lucro do ano.
Gustavo Gattass, UBS Pactual:
Eu tenho três perguntas aqui, duas delas referentes à Ipiranga. A primeira parte da minha
dúvida sobre a Ipiranga diz respeito àquele corte de custos que foi feito no ano passado.
Eu só queria entender se a partir desse 2T a gente já está 100% refletindo todo o corte
que tinha sido planejado lá atrás, com a mexida na área administrativa, ou não.
André Covre:
Ainda não, porque os passos dois e três, que são respectivamente a integração da área
financeira da Ipiranga à Ultrapar e a eliminação de duplicidades em DPPI e CDPI estão
em processo; particularmente a terceira. A integração da área financeira está
fundamentalmente terminada, porém, ao longo deste ano, na comparação com ano
passado, você vai ver os benefícios disso.
E a parte de duplicidade entre DPPI e CDPI, as ações ainda estão em andamento;
conforme eu mencionei, um passo importante para permitir que esse processo se finalize
vai ser dado nesse 3T, que é a integração, a unificação dos sistemas das duas
empresas, e a partir daí a gente vai poder ter o restante dos benefícios de custo que a
gente planejou na época da aquisição.
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Gustavo Gattass:
Está ótimo. A minha segunda pergunta é talvez uma tecnicalidade, mas eu só queria
entender se por acaso houve algum impacto, seja nos resultados ou seja no working
capital, a mudança que o Governo fez da CIDE para gasolina e para o diesel, sob a ótica
de que você provavelmente tinha uma posição de estoque antes do dia 2 de maio. Eu só
queria entender: existe algum impacto que pode ser transitado nesse trimestre, para o
bem ou para o mal, referente a essa mudança, quando aconteceu o último reajuste de
preço?
André Covre:
Não, Gattass, no caso da CIDE, não. Obviamente pelo aumento do preço do diesel que a
Petrobras cobra da gente, você tem aumento na cadeia, no capital de giro refletindo esse
aumento de custo de estoque etc. Mas não por causa da CIDE.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. E a última pergunta que eu tinha diz respeito à planta de álcool graxo. Você
teriam como dar uma atualização para a gente de como está o financeiro, quer dizer, o
que vocês estão enxergando de preço médio de venda ou custo para a Oxiteno, no caso
do álcool graxo hoje em dia? E efetivamente, se tem alguma mudança no caso de
expectativa de margem EBITDA para a unidade.
André Covre:
Gattass, se a combinação de custos e preços em USD evoluiu positivamente das nossas
premissas de 2004, tanto o preço dos álcoois graxos subiu muito, quanto também o preço
do óleo de palmiste também subiu. Porém, no cômputo geral, o preço médio dos
produtos a serem vendidos pela oleoquímica está na casa de US$2,2 mil, e o custo
médio dos insumos por volta de US$1,2 mil. Obviamente, esse é o spread nominal, não é
o spread real, porque você tem que levar em consideração quanto vai de produtos para
fazer cada um dos produtos finais. Mas esse spread é maior do que era na época do
investimento.
Por outro lado, o câmbio se apreciou bastante desde o final de 2004, que foi a época da
aprovação do investimento, e tudo isso considerado ainda faz desse projeto um projeto
de excelente rentabilidade, muito acima do nosso custo de capital atual.
Gustavo Gattass:
OK. Então as vendas começam em setembro. Quando vocês acham que vocês vão rodar
ele cheio?
André Covre:
Eu mencionei há pouco que a expectativa é de atingir plena capacidade em dois ou três
trimestres, e essa expectativa se baseia na prospecção de demanda que existe neste
momento. A demanda para esses produtos está muito forte e permite um ramp up
razoavelmente acelerado.
Gustavo Gattass:
Dois ou três trimestres a partir de setembro, então?
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André Covre:
Isso.
Gustavo Gattass:
OK. Ótimo. Obrigado.
Tereza Mello, Citigroup:
Só mais duas perguntas de follow up. Primeiro, quanto à taxa efetiva de imposto de
vocês, qual é a expectativa para os próximos trimestres?
André Covre:
Conforme mencionado desde a aquisição da Ipiranga, Tereza, a nossa expectativa é de
uma taxa de imposto de renda da ordem de 20% ao longo do tempo para Ultrapar, talvez
um pouco mais. Isso para o cômputo de um ano; conforme você sabe, isso varia ao longo
de trimestres.
Tereza Mello:
Certo. E a outra coisa: você poderia me lembrar se ainda existe algum contrato na
Oxiteno para comprar de nafta que é baseada em margem share? Eu pergunto isso
porque a gente sabe que as empresas petroquímicas Braskem e (Inaudível) estão
falando que eles tão tentando renegociar o preço de nafta com a Petrobras, um desconto
maior relativo ao preço ARA. Isso teria algum impacto na Oxiteno, ou vocês estão
comprando o eteno realmente a preço da Europa?
André Covre:
Os nossos contratos são baseados, neste momento, em preço internacional.
Tereza Mello:
Tanto na Braskem como na PQU?
André Covre:
Sim.
Tereza Mello:
OK.
Lucas Brendler, Geração Futuro:
Bom dia, André. A minha pergunta é em relação à Oxiteno, também em linha com o que
a Tereza acabou de perguntar. Eu gostaria de ter uma idéia da perspectiva de vocês
quanto aos preços de eteno, e se a gente pode visualizar um spread positivo em relação
às especialidades vendidas pela Companhia.
E também, na mesma linha, se o crescimento que foi realizado no mercado externo de
especialidades agora no 2T é um movimento consistente que a gente pode continuar
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enxergando para os próximos trimestres, ou foi um evento não recorrente sazonal?
Obrigado.
André Covre:
Obrigado pela sua pergunta. Com relação à segunda parte, o que causou o crescimento
das especialidades no mercado externo foram, fundamentalmente, a aquisição da
Oxiteno Andina no ano passado e o crescimento da Oxiteno México, combinado com a
abertura do escritório nos Estados Unidos. Não foi, portanto, uma oportunidade isolada
de vendas para um particular cliente, mas na verdade um movimento que tem a
pretensão de ser um crescimento estrutural nessas regiões.
Então a expectativa é, sim, que o volume de especialidades vendido no mercado externo
cresça através do crescimento da Oxiteno Andina e da Oxiteno México, e com a abertura
do escritório nos Estados Unidos, que ocorreu no ano passado, e o de Bruxelas, que nós
acabamos de abrir agora.
Com relação ao preço do eteno, conforme eu mencionei há pouco, no curtíssimo prazo o
eteno continua subindo, está neste 3T já na ordem de US$1,9 mil, que é um crescimento
importante em relação ao 2T07. Existe, porém, a perspectiva, conforme eu mencionei no
último conference call, de um comportamento de preço de eteno talvez um pouco mais
benigno no médio prazo, porque existe um volume muito grande de capacidade de eteno
entrando em operação no Oriente Médio a partir do ano que vem. E isso abre uma
perspectiva de um eteno talvez não subindo tanto, ou eventualmente até caindo, pelo
menos em relação ao petróleo.
Lucas Brendler:
E quanto aos spreads em relação às especialidades, a gente pode ver uma ascensão, ou
eles praticamente ficam mantidos? Existe possibilidade de um ganho de margem maior
em relação ao preço de especialidades vendidas?
André Covre:
Nós devemos ver uma evolução na margem da Empresa a partir do 4T08 com a entrada
das novas capacidades de produção, que são todas em especialidades. Portanto, você
está adicionando um mix de produtos mais rico ao mix existente. Então, a expectativa é,
sim, de uma melhora na margem como um todo através de um mix mais rico e de ganhos
de escala.
Lucas Brendler:
Está bom. Obrigado.
Paula Kovarsky, Itaú Corretora:
Bom dia a todos. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta que permeia os três
negócios. A primeira delas é como está o repasse de preços de GLP para os seus
clientes industriais, e se existe a expectativa de que isso permita alguma melhora de
margem para a Ultragaz.
Mesma pergunta para a Oxiteno, como está o repasse de custo mais alto de eteno, e
uma moeda menos favorável para os preços de especialidade? Como o mercado de
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especialidades está reagindo a esse aumento, e se você vê espaço para um aumento
continuado.
E aí, dentro de Oxiteno ainda, se esse novo mix de especialidades e commodity é um mix
sustentável, se ele tem uma tendência para cima ou para baixo, e como isso deve afetar
suas margens.
André Covre:
Bom dia, Paula. Obrigado pela sua pergunta. Começando pelo começo. Com relação a
aumentos de custo que a Petrobras fez no GLP, o mercado de distribuição de GLP opera
com margens profundamente apertadas, como você conhece. Portanto, qualquer
aumento de custo no produto a ser vendido, no caso, GLP, requer uma ação imediata de
todas as empresas, e foi isso que aconteceu nesse trimestre.
Com relação à Oxiteno, o aumento do custo de eteno e a apreciação do Real são lidados
como duas coisas separadas, porém interligadas. A primeira, o aumento do custo de
eteno, a gente lida através de lançamento de novos produtos que enriqueçam o mix da
Empresa; sejam eles porque nós estamos vendendo menos glicol e mais especialidades,
ou porque nós estamos vendendo novas especialidades com mais valor agregado. E este
é o processo pelo qual estamos passando, e já passamos outras vezes, como você sabe,
para lidar com o aumento do custo de eteno.
O câmbio, que faz com que a rentabilidade, a receita da Empresa em Reais caia, a gente
está lidando, e vai lidar particularmente a partir agora do 4T, com aumento de volume,
que tem o objetivo de não só compensar essa queda, essa valorização do Real, mas
através de maior alavancagem operacional, produzir um crescimento no EBITDA da
Empresa.
Paula Kovarsky:
Mas a margem, em termos de margem unitária, não necessariamente isso vai gerar um
ganho. É isso? Porque você está crescendo no volume.
André Covre:
Deve gerar um ganho, porque os produtos que a gente lança ou entram em novas
capacidades de produção têm um valor agregado maior. Então, sim.
Paula Kovarsky:
OK. E com relação ao mix? A gente deve ver um mix dessa natureza ou até melhor daqui
para frente?
André Covre:
A equação do mix especialidades versus glicol da Oxiteno está mudando. No passado,
existia um limite físico para este mix, que é o fato de que quando você produz óxido de
eteno, produz um pouco de glicol. Então, existia um limite para quanto de especialidade
você pode ter de glicol.
Essa equação está mudando por duas razões: primeiro, nós estamos agregando à nossa
linha de produtos, produtos que não derivados diretos do óxido de eteno. Toda a linha da
oleoquímica, que é relacionada à linha do eteno mas não é derivada de óxido de eteno, é
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uma especialidade, e portanto vai fazer com que o mix, a participação de glicol seja muito
menor do que era no passado.
Além disso, nas nossas operações internacionais nós não produzimos glicol, nós
produzimos somente as especialidades químicas, o que é mais um elemento que faz com
que aquele mix antigo, o limite que existia não exista mais.
Eu não vou poder precisar se ele vai ser sustentável a 92%, um pouco mais ou um pouco
menos, mas essa é uma tendência muito forte e que tem elementos novos em relação ao
cenário anterior, onde a gente só produzia no Brasil, e produzia derivados de óxido de
eteno, gerando, portanto, um pouco de glicol.
Paula Kovarsky:
OK. Indo para Ipiranga então, você consegue nos dar uma idéia de quanto foi a melhora
de margem no diesel por conta da oportunidade de repasse de preço? E se você tem
algum tipo de expectativa com relação a uma eventual melhora na margem de álcool; a
partir do momento em que o PIS/COFINS for cobrado na porta da usina, a gente deve
esperar um movimento parecido com o que houve quando a Petrobras levou toda a
taxação para a porta da refinaria?
André Covre:
Na parte do diesel, o que ocorre fundamentalmente é um movimento de realinhamento de
preços. Podem haver pequenas variações ao redor do aumento de custo, mas é
fundamentalmente algo assim que ocorre no trimestre onde você tem um aumento de
custos.
Com relação ao álcool e ao efeito que a nova legislação pode ter, isso é realmente muito
difícil de precisar. O que a gente vê, você consegue notar ao longo dos 18 meses em que
nós tivemos uma série de medidas, é uma melhora na rentabilidade das vendas do álcool
decorrente de uma menor participação de distribuidoras e postos que fazem evasão fiscal
ou vendem produto adulterado.
Mas é muito difícil precisar o efeito que uma medida em si terá na margem. É certamente
positivo, mas quantos Reais é muito difícil precisar. Teremos que ver o tempo passando
para ter essa visão.
Paula Kovarsky:
OK. Obrigado.
André Covre:
Eu tenho aqui uma pergunta do webcast, que veio do Breno, da Mellon, e é: “Outra
pergunta da Ipiranga; com a elevação do preço do diesel no 2T, seria de se supor que a
margem fosse mais alta pela venda de estoque adquirido por preços inferiores. Você
poderia comentar?”.
Existe sim um pequeno benefício com relação a isso. Porém, o mercado é muito
dinâmico, então ele foi provavelmente compensado por pequenas variações nos outros
combustíveis, eventualmente nesse trimestre, que não tem sido todas positivas, na
mesma direção.
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Tenho mais uma pergunta aqui, também do Breno: “Assim como a margem bruta por m³
cai sazonalmente no 2T em relação ao 1T, parece haver uma redução sazonal de
despesas de vendas e comerciais neste período. Isso procede?”.
Breno, não procede. Na verdade, as vendas do 1T para o 2T cresceram algo como 13%,
as vendas da Ipiranga cresceram 13% entre o 1T e o 2T; e as despesas de vendas
caíram entre o 1T e o 2T, parcialmente porque no 1T08 nós tivemos maiores despesas
com propaganda e marketing. Esse é o principal elemento dessa variação, despesa de
vendas e maior volume.
Ricardo Hatschbach, Gávea Investimentos:
Bom dia a todos. Resolvi entrar aqui para fazer uma pergunta em relação à sua resposta.
Quando você falou que pelo menos pagaria 30% de dividendos no lucro líquido, e quando
eu olho o quanto foi distribuído no 1S08 versus 1S07, no 1S foi 61% do lucro líquido, e
em 2007 foi 132% do lucro líquido, significa o quê? Que eu posso esperar alguma notícia
vinda de aquisição este ano? Obrigado.
André Covre:
Boa pergunta, Ricardo. Muito obrigado. Você, na verdade, me dá oportunidade para
trazer o fato de que nós estamos passando por um pequeno momento de transição
também nessa questão de dividendos, porém, dentro da linha geral que eu anunciei
antes, que é mudar um pouco a estrutura de capital da Empresa, fazendo com que ela
tenha um pouco de endividamento. Nada muito grande, continuaremos sendo uma
Empresa prudente do ponto de vista financeiro, mas ter um pouco de endividamento é
saudável.
E uma das formas de gerar esse endividamento é pagar dividendos um pouco maiores
durante um período de tempo. Nós fizemos isso em 2007; corretamente, como você
pontuou, fizemos no 1S. Um outra forma de fazer isso é o programa da recompra, e
nesse 1S08 nos recompramos o equivalente a R$100 milhões em ações da Empresa; e
uma terceira forma de fazer isso é investir no nosso negócio, inclusive através de
aquisições.
E nós temos aquisições dos nossos diferentes negócios sendo analisadas, em estágios
de andamento diferentes, e sempre que tivermos uma para anunciar, traremos a vocês
com todas as informações relevantes.
Ricardo Hatschbach:
Obrigado.
Francisco Utsch, Cox Capital:
Boa tarde, André. Eu gostaria de fazer duas perguntas sobre Oxiteno. A primeira delas,
eu queria entender um pouco sobre a dinâmica dos álcoois graxos da nova planta; queria
entender se esse produto que você falou, que seria uma especialidade, se você teria
alguma cotação internacional disso, se tem algum país com alguma vantagem
competitiva estrutural nisso, se a Oxiteno seria tão competitiva quanto os peers
internacionais. Enfim, queria entender um pouco mais a dinâmica desse mercado.
E a outra coisa, eu estava fazendo a conta, agora que você colocou os EBITDAs e o
volume das operações internacionais, é que a Oxiteno México tem um EBITDA por
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tonelada de R$291, a Andina, R$421 e a Oxiteno média é R$201. Eu achei que fosse
uma situação um pouco diferente, dado que a operação do Brasil tem uma escala muito
grande, o óxido de eteno é integrado com a especialidade, então eu não esperava que
haveria uma diferença, por exemplo, acima de 100% na Andina e 30% no México. Eu
queira entender a razão.
André Covre:
Com relação aos produtos da oleoquímica, na parte de insumos, existem alguns países
asiáticos que são grandes produtores de óleo de palma e óleo de palmiste, basicamente
Indonésia e Malásia. Em um primeiro momento, o nosso fornecimento de matéria-prima
se baseia em contratos de fornecimento com empresas nesses países.
Existem aqui no Brasil alguns projetos de óleo de palma e óleo de palmiste. Isso significa
que, em algum tempo, podemos passar a ter fornecimento local.
Com relação aos produtos finais, os mais variados álcoois graxos, eles são, de verdade,
os mais variados. „Álcool graxo‟ é quase uma denominação genérica para uma longa lista
de produtos. E existe, sim, para alguns, algum grau de referência internacional, mas com
uma precisão muito baixa. Então, nesse sentido, a grande maioria deles se comporta
mais como uma especialidade que como qualquer outra coisa.
Com relação às nossas operações no exterior, fico feliz que você notou as diferenças de
margens, porque esse é um dos elementos que demonstra que nosso processo de
internacionalização está sendo positivo, está criando valor. Devo notar que você está
comparando com um momento da operação da Oxiteno aqui no Brasil que é o momento
no qual está se lidando com um câmbio que está se apreciando, e um momento de eteno
bastante importante.
Lembre-se que uma das razões que nos levou a esses países, o México e a Venezuela, é
a maior abundância de matéria-prima, e portanto, em geral, cenários mais benignos de
custos de matéria-prima. Isso colabora também, em adição aos outros elementos, para
uma rentabilidade, neste momento, maior que a do Brasil.
Francisco Utsch:
OK. Muito obrigado.
Breno Guerbatin, Mellon Asset:
Bom dia, André. Esclareceu ter respondido parte das perguntas que eu mandei pela
Internet, mas eu queria só reforçar a pergunta que eu fiz quanto às despesas de vendas
comerciais. Essa mesma evolução que a gente viu do 1T08 para o 2T08 aconteceu em
2007 e também em 2006, na Ipiranga. Eu queria entender se realmente não tem nada
sazonal nessa redução de despesas do 1T para o 2T, seja por venda de diesel de
alguma forma no interior, para a parte de agricultura; não sei se não existe nada que seja
responsável por uma redução sazonal nesses dois trimestres.
André Covre:
Breno, depende do que chamarmos de sazonalidade. Ocorreu no 1T07 também uma
concentração de despesas de propaganda e marketing, e menores no 2T. Parte disso,
lembro a você, que no 2T07 foi a compra da Ipiranga, e naturalmente isso gerou um
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momento de atenção ao processo de aquisição por parte dos executivos da Ipiranga, que
depois retomaram as atividades de propaganda e marketing no 3T07.
Com relação a 2006, confesso que não sei precisar, porque, como você sabe, nós
compramos o negócio em 2007 e eu não olhei esse detalhe de volta a 2006. Mas
podemos fazer isso e retornar a vocês, se acharmos que há este elemento sazonal, como
você está colocando.
Breno Guerbatin:
Está ótimo. Então, para o 3T a gente pode assumir uma despesa por m³ mais próxima da
do 2T08 que da do 1T08?
André Covre:
Creio que sim. Mas alerto que despesa de propaganda é uma coisa que flutua ao longo
do ano. A despesa de vendas da Ipiranga não necessariamente vai sempre seguir o que
acontece com o volume, porque a despesa de propaganda vai sendo jogada à medida
que ela é incorrida, e você às vezes faz programas nesse trimestre que duram o ano
inteiro, por exemplo; ou faz o contrário, você tem despesas só para este trimestre, e não
necessariamente o volume reflete nesse trimestre, mas pode se refletir no trimestre
seguinte.
Essa é a natureza das despesas de vendas da Ipiranga. Eu sei que faz a vida de vocês
ficar um pouco mais difícil para projetar, mas às vezes temos que moldar a realidade à
projeção, às vezes não dá para fazer o inverso.
Breno Guerbatin:
Está ótimo. Obrigado, André.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. André para as últimas
considerações. Sr. André, prossiga com suas últimas considerações.
André Covre:
Senhores, muito obrigado, obrigado pelas várias perguntas, fazem sempre o conference
call ficar mais interessante para mim e para minha equipe, que está aqui me ajudando, e
creio que para vocês também.
Espero ter vocês em nosso próximo conference call. Muito obrigado, e boa tarde.
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Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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