Transcrição da Teleconferência
Resultados do 2T06
Ultrapar
7 de agosto de 2006

Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da
Ultrapar para discussão dos resultados referentes ao 2T06 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. Fabio
Schvartsman, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ultrapar.
Informamos que esse 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 desse 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 essa teleconferência relativas às perspectivas de
negócios da Ultrapar, projeções e metas operacionais e financeiras, constituemse 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. Fabio Schvartsman, que dará
início a teleconferência. Por favor, Sr. Fabio, pode prosseguir.
Fabio Schvartsman:
Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui com vocês.
Como sempre, eu estou na companhia do Eduardo Toledo, que é o diretor
superintendente da Ultracargo; e mais os diretores controladores da Ultragaz,
Américo Genzini e; da Oxiteno, Cynthia, que vão me ajudar nesses comentários
que estaremos fazendo na seqüência.
Em primeiro lugar, preciso registrar minha satisfação por nós termos, basicamente,
desempenhado de acordo com aquilo que, ao final do trimestre passado, nós
antecipávamos a vocês. Acho que podemos considerar a evolução do resultado
do EBITDA da Ultrapar, do 1T06 para o 2T06, como bastante significativo. Nós
atingimos quase 30% de crescimento entre os dois trimestres, o que representa
claramente uma reversão de uma situação que vinha apresentando pioras até o
4T05.
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É importante destacar também que esse resultado não se deu isoladamente em
um dos nossos negócios, mas sim em todos eles. É claro que o destaque foi da
Ultragaz, com um crescimento de 40% no seu EBITDA, o que é muito forte.
Beneficiado tanto por uma situação melhor de mercado quanto, claramente, pelo
nosso programa de reestruturação, que já foi antecipado a vocês há muitos
meses, e que vem funcionando de acordo com o previsto.
Adicionalmente, eu acho que merece um grande destaque o bom resultado
relativo da Oxiteno, porque em um cenário econômico muito ruim, especialmente
para a petroquímica – uma combinação de preço de petróleo mais alto da história
com o preço do glicol sofrendo, com o câmbio agindo desfavoravelmente – nós
temos conseguido não só sustentar nossos resultados, mas também apresentar
uma evolução positiva deles. Então, essa evolução significativa de 15% nesse
cenário, como vocês verão à frente, se deve a um esforço de gestão muito grande
da companhia que, portanto, merece ser ressaltado.
Adicionalmente, nós fizemos neste trimestre, como de praxe ao encerramento do
semestre, uma análise da nossa situação financeira, e resolvemos que era o
momento de pagar um dividendo um pouco maior. Estamos pagando R$ 72
milhões de dividendo, representando aproximadamente 50% do lucro líquido do
exercício. Isso leva a um dividend yield superior a 5% no ano, se anualizado.
E nós estamos também iniciando um programa de recompra de ações, por um
motivo muito simples: nossas ações têm estado no seu patamar mais baixo de
preço dos últimos 12 meses, enquanto é notório que o resultado da companhia
tem evoluído positivamente. Conseqüentemente, nós achamos que o momento
para abrir um programa de recompra dessa natureza era justificado.
Com relação à Ultragaz, eu quero mencionar que nós tivemos, como já comentei
no início, uma combinação de um cenário econômico favorável para a Ultragaz,
com um crescimento de renda - especialmente da parte mais pobre da população
brasileira, conseqüentemente demandando mais. Beneficiamos-nos também da
demanda adicional vinda das incertezas relacionadas ao gás natural. E
conseqüentemente nós tivemos, com o reforço do trabalho grande de revisão da
nossa estrutura de distribuição, nós tivemos um EBITDA de R$ 78 milhões, 40%
superior ao 1T, e também bastante superior ao 2T05, o que representou um
resultado bastante bom.
No caso da Oxiteno, o que eu queria destacar como ações de gestão da
companhia, em primeiro lugar uma clara concentração no mercado interno, onde
nós conseguimos crescer o nosso volume em quase 10% no mercado interno. Ao
fazer isso, nós levamos a nossa distribuição de rendas no mercado interno versus
mercado externo à proporção de 70% a 30%, que eu creio que é a maior da
nossa história.
E também nós reduzimos ao mínimo possível a venda de commodities, muito
prejudicados por aquela combinação que eu mencionei no início, fazendo com
que nós tenhamos 74% de especialidades e 26% de commodities nesse período.
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Reforçando novamente, o efeito da elevação do preço do petróleo do 2T05 para
cá, foi de 35% em dólar. Os glicóis caíram quase 10% no seu preço em dólar e,
além disso, nós tivemos 12% de crescimento e fortalecimento da nossa moeda, o
que foi um cenário muito difícil para as nossas commodities, que justifica o
tamanho da queda do 2T05 para o 2T06. E, em contraponto, existem as nossas
ações de gestão que vêm paulatinamente sustentando, e até mesmo melhorando
ligeiramente os nossos resultados nesse cenário bastante adverso.
A Ultracargo apresentou uma evolução positiva em relação ao 1T. É verdade que,
em comparação ao 2T05, ela tem uma pequena queda; pequena queda essa
justificada pela concentração de itens não-recorrentes no 2T daquele ano.
Quanto a investimentos, eu quero ressaltar que a Ultrapar continua a todo vapor
com seu programa de investimentos, especialmente na área química, onde nós
temos o nosso principal investimento – que é a planta de álcoois-graxos – sendo
construída de acordo com o cronograma, prevendo-se a sua entrada em
operação no 1T07. Assim como a nova planta de etoxilação, que deve ficar pronta
no mesmo período no ano que vem.
Adicionalmente, nós temos uma expansão de uma planta de óxido, que deve
iniciar operação no ano subseqüente, portanto, em 2008.
Muito bem. Como eu sempre procuro fazer antes de nós pegarmos suas
perguntas, eu gosto de dar uma visão de para onde a companhia está indo, e
como é que seus resultados se comportarão, tanto no próximo trimestre como
agora, olhando um pouco mais longe, olhando o ano de 2007 também.
Para o próximo trimestre, eu vejo o desempenho se repetindo em nossos
negócios, a evolução positiva do desempenho se repetindo. Ou seja, a Ultragaz
vai melhorar ainda mais, e, conseqüentemente, vai ter uma comparação bastante
favorável com o mesmo trimestre do ano que vem. A Oxiteno deve continuar a
sua evolução paulatina. E a Ultracargo deverá apresentar aquilo que eu
contemplo ser o início de um novo patamar de resultados. Na verdade, ao invés
de falar sobre isso, vamos esperar fazer o resultado no 3T, e nós comentaremos
posteriormente a sua confirmação.
Isso significa que nós estamos vendo um quadro positivo para o 3T, uma
evolução tanto seqüencial – trimestre a trimestre – quanto, pela primeira vez, uma
evolução claramente positiva com relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
Acho que são boas notícias na evolução da Ultrapar.
Se nós olharmos um período mais longo, incluindo aí também o ano de 2007, nós
teremos no ano de 2007 um início de operação de novos investimentos na
Oxiteno, que permitirão à Oxiteno somar aos seus esforços de gestão um fato
novo, real, que ajudará na produção de melhores resultados. Portanto, nós
veremos os resultados da Oxiteno, especialmente a partir do 2T07, favorecidos
pela entrada em operação desses novos investimentos.
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No caso da Ultragaz, como vocês sabem, quando nós anunciamos o nosso
programa de reestruturação nós tínhamos que parte do efeito seria colhido no ano
de 2006, e parte do efeito seria colhido no ano de 2007. A situação continua
sendo exatamente essa, portanto nós deveremos ter uma evolução positiva
significativa nos resultados da Ultragaz em 2007 também.
E a Ultracargo, como eu já mencionei, deverá ter um bom desempenho,
finalmente atingindo a ocupação adequada do TIS, e resultados adequados
recorrendo disso, assim como uma revisão cuidadosa das suas diversas contas,
focando naquelas de retorno mais adequado.
Não interrompemos, ao contrário, nós estamos reforçando a nossa determinação
de crescer a companhia através de aquisições, especialmente aquisições no
exterior, que continuamos perseguindo com grande vontade.
Tendo dito isso, eu quero agora me colocar à disposição de vocês e responder às
suas perguntas. Muito obrigado.
Daniela Guanabara, Pactual:
Oi, bom dia a todos. A minha primeira pergunta na verdade é sobre o mercado de
GLP. A gente viu a evolução bastante forte aí das margens, como o Fabio
comentou, e eu queria entender se, durante esse 2T, teve algum efeito para essa
melhora de margens a crise da Bolívia. Há aí um desentendimento do que é gás
natural e o que é GLP.
Eu queria saber, dentro dessa evolução de margem, se houve um peso forte da
questão Bolívia ou não.
Fabio Schvartsman:
Veja, Daniela, o efeito Bolívia existiu, ele foi pontual, ele se traduziu em maior
demanda pontual de GLP. Mas é como você mesma diz, gás natural e GLP não
são a mesma coisa, as pessoas rapidamente percebem isso. E esse momento
passa.
O que não passa, e eu acho que essa é a boa informação, é que as margens,
devido especialmente ao nosso programa de reestruturação, estão sofrendo um
processo contínuo de melhora, e, conseqüentemente, nós – apesar de não
podermos contar com o efeito Bolívia no 3T – nós vamos ter uma evolução
significativa no EBITDA da Ultragaz no 3T06.
Daniela Guanabara:
Então a gente pode esperar uma melhora, trimestre contra trimestre, na evolução
de margens da Ultragaz, mesmo considerando que o 2T teve algum efeito
Bolívia?
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Fabio Schvartsman:
Perfeitamente.
Daniela Guanabara:
Está ótimo.
A minha segunda pergunta é com relação à exportação de álcool. Vocês estão
vendo o volume do terminal, especificamente na parte de álcool, aumentar
bastante? Tiveram bastante notícias de jornal de que a exportação de álcool este
ano está vindo muito forte.
Fabio Schvartsman:
Eu vou passar essa pergunta para o Eduardo Toledo, eu acho que ele tem mais
condições de respondê-la do que eu.
Daniela Guanabara:
Está ótimo.
Eduardo Toledo:
Bom dia, bom dia a todos.
Daniela, ainda no começo do ano até abril, em especial, e o mês de abril em
particular, em função da grande demanda de álcool no mercado interno, nós
observamos um volume de exportação bastante baixo, especialmente no mês de
abril.
A partir de então, os volumes de fato têm crescido de maneira importante, e
claramente você percebe uma recuperação e uma aceleração na movimentação
do setor.
Daniela Guanabara:
Aproveitando então a pergunta, e com relação à parte de soja? Como é que está
esse ano, comparado ao ano passado?
Eduardo Toledo:
Nós não temos a base de comparação direta com o mesmo período do ano
passado, porque o TIS partiu apenas em julho ou agosto do ano passado. A parte
de soja tem sofrido um pouco mais no país, vamos dizer assim, o esmagamento
de soja, pelas questões tributárias de ICMS. Então isso tem afetado um pouco o
mercado. Mas, enfim, os volumes, de qualquer maneira, são volumes positivos e
compatíveis com o 3T05, que é quando nós começamos a observar.
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Daniela Guanabara:
Está ótimo. Se eu puder só fazer uma última pergunta. Eu queria perguntar para o
Fabio sobre a evolução dos volumes da Canamex. Eu lembro que tinha algum
efeito não pontual de excesso de eteno no México. Pelo que eu entendo, esse
efeito continua acontecendo.
Eu queria saber se você espera isso até o fim do ano, se a gente pode esperar
volumes maiores na Canamex. E, aproveitando, ter uma idéia de quanto está a
ocupação de capacidade lá.
Fabio Schvartsman:
Bom, a Canamex vai muito bem. Os resultados estão começando a aparecer
dentro dos resultados da Oxiteno, o que eu acho que é uma demonstração clara
de evolução. É fato que nós estamos nos beneficiando de disponibilidade de
óxido no México, e a disponibilidade de óxido no México se deve a um fenômeno
mundial, que é o baixo preço do glicol. Com o baixo preço do glicol, muitas
unidades tiveram sua carga reduzida não só no México, mas em diversos lugares
do mundo, como forma de ajustar a oferta e a demanda.
Conseqüentemente, isso causou disponibilidade de óxido. E a Canamex, por um
lado, está se aproveitando dessa disponibilidade. Por outro, e acho que esse é
um aspecto relevante, está sendo capaz de desenvolver novos produtos em
mercados aonde colocar essa capacidade adicional.
Eu creio que, em grande parte, isso aqui é sustentável. Conseqüentemente, nós
vamos continuar a ver uma evolução positiva nos resultados da Canamex. A
Canamex está operando, neste momento, um pouco abaixo de 70% da sua
capacidade.
Daniela Guanabara:
Está ótimo então, obrigada.
Gilberto Souza, Itaú Corretora:
Bom dia a todos. Bom dia, Fabio. A primeira pergunta diz respeito ao que você
espera de comportamento de preço de glicol nos próximos meses. A gente já viu
que ele caiu e, de uma certa forma, estabilizou. Mas o preço do petróleo continua
subindo e, muito provavelmente, aqui no mercado doméstico – se as notícias que
as outras empresas estão divulgando forem verdade – a gente pode ter um
aumento de preço de eteno. O que a gente pode esperar, em termos de preço de
glicol e preço de especialidade para os próximos trimestres?
Fabio Schvartsman:
Gilberto, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. É aquela coisa que todo mundo fala,
mas na verdade ninguém sabe como é que as commodities vão se comportar
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mesmo nos próximos meses. Nós temos uma visão conservadora sobre isso, nós
não estamos colocando os nossos números, e quando eu fiz um comentário sobre
evolução positiva da Oxiteno para o próximo trimestre, era em um cenário de
pressão sobre o preço do glicol.
Nós não estamos, conseqüentemente, contando com uma evolução positiva dos
preços do glicol, ou para que haja eventual repasse de aumento de custo de
matéria-prima – que eu acho que nesse momento já chegou em uma situação de
margem suficientemente estreita do glicol – que qualquer aumento de preço do
petróleo acaba meio que batendo no aumento do preço do glicol também.
Gilberto Souza:
Perfeito. Uma pergunta um pouco mais de longo-prazo, eu queria ter um pouco de
update sobre como é que está andando o projeto petroquímico do Rio;
principalmente com a preocupação de que o que a gente viu recentemente, com a
entrada da Riopol, foi uma desorganização muito grande no mercado de resinas.
E como o projeto do Rio tem uma capacidade de eteno muito grande, eu queria
saber se os planos de inauguração dessa nova planta estão mantidos – datas,
cronogramas – e como é que isso está andando no curto-prazo.
Fabio Schvartsman:
Olha, eu acho que, com relação à desorganização do mercado, a Riopol de fato
produziu esse efeito. Eu diria que esse projeto, o projeto do Rio, é um projeto que
a gente não tem condições de antecipar nesse momento efeitos, porque ele é tão
lá na frente – se esse projeto for construído dentro dos cronogramas, ele não
entrará em operação antes de 2014. Neste momento as previsões são 2014.
Conseqüentemente, nós estamos falando em efeitos a longuíssimo prazo.
Fora isso, o projeto vem sendo trabalhado normalmente, quer dizer, estamos
nesse momento terminando a etapa dois de projeto com a Petrobras. Estamos
passando agora para a terceira etapa, que é a etapa de projeto básico,
propriamente dito. O projeto está andando direito, mas não tem nenhum fato novo.
E eu certamente não tenho, nesse momento, como imaginar qual será a situação
real de oferta e demanda tão lá na frente, que eu possa dizer: “Olha, esse eteno
adicional vai atrapalhar o mercado ou não”.
Gilberto Souza:
Legal, obrigado.
Reginaldo Pereira, Santander:
Bom dia a todos. Minha pergunta é com relação a uma nota que saiu na imprensa
na sexta-feira, dizendo que alguns empresários do setor de GLP estavam
tentando negociar com a ANP a liberação do uso do gás em alguns segmentos
em que hoje isso não é permitido; por exemplo aquecimento de piscina, veículos,
e alguns setores industriais. Eu gostaria de saber qual é a opinião da empresa
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sobre isso, e se isso realmente está em negociação com a ANP, e quais as
perspectivas que a gente pode esperar.
Fabio Schvartsman:
Reginaldo, eu vou passar sua pergunta para o Américo Genzini, da Ultragaz, que
tem condições de responder em detalhes a sua pergunta.
Américo Genzini:
Reginaldo, bom dia. Efetivamente, por razões históricas, existem algumas
limitações do uso de GLP – por exemplo para aquecimento de piscinas – exceto
para usos medicinais. Por exemplo, também não se pode usar o GLP para
geradores de energia elétrica. Tem sido feito um trabalho pelo Sindigás no sentido
de, dadas as condições de mercado hoje – essas incertezas em relação ao gás
da Bolívia, o aumento da produção nacional de petróleo e, portanto, o aumento do
excedente do GLP no Brasil – para que essas limitações sejam eliminadas,
porque não fazem mais o menor sentido.
E a gente tem escutado um eco muito positivo das autoridades. Existem algumas
questões legais que precisam ser tratadas, que são mais complexas porque teria
que mexer na legislação, mas isso está sendo tratado e a expectativa é que isso
seja resolvido positivamente para o GLP, provavelmente até o final do ano.
Reginaldo Pereira:
Está OK. Obrigado.
Guilherme Mazzilli, Bresser Asset:
Bom dia a todos. Na verdade eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação
à Oxiteno. Eu queria saber qual a flexibilidade que vocês têm para variar entre o
glicol e a especialidade, visto que nesse trimestre a gente teve um volume grande
de especialidade.
Além disso, eu queria saber qual vai ser a política de vocês em relação a isso,
quer dizer, qual a intenção de vocês em relação a essa relação entre glicol e
especialidade.
Fabio Schvartsman:
Não é segredo para ninguém, Guilherme, que nós temos uma total predileção
pela venda de especialidades, em detrimento, especialmente, ao glicol. Existe
uma questão física que é da natureza do processo produtivo do óxido de eteno
que, quando você produzo o óxido, você obtém, inexoravelmente, uma certa
quantidade de glicol. Então, o nosso objetivo ao longo do tempo é convergir para
produção mínima possível de glicol – aliás, eu devo dizer que estamos chegando
muito perto desse mínimo físico possível. E nós gostaríamos, se pudermos, de
manter o mix tão otimizado quanto possível, pró-especialidades químicas.
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Guilherme Mazzilli:
Está OK, obrigado.
A segunda pergunta é em relação à Ultragaz. Eu queria que você falasse um
pouco mais das perspectivas de longo prazo para o GLP, imaginando uma
estabilização da situação na Bolívia. Eu queria que você falasse com relação a
volume do mercado como um todo, e como é que você está esperando a
concorrência, visto que a concorrência trabalha com margens um pouco
apertadas – eu queria saber o que você espera para os próximos dois anos,
2006-07.
Fabio Schvartsman:
Olha, como eu antecipei originalmente, a gente está vendo 2007 com muito bons
olhos. A gente acha que será um bom ano, uma vez que nós temos, além da
situação de mercado – que não temos nenhuma razão de supor que em 2007 ela
seja pior do que a atual, muito pelo contrário – nós temos um programa de
reestruturação da Ultragaz, que é um programa interno, e que vem produzindo
bons resultados e vem ampliando a nossa margem, pouco importando onde é que
esteja a margem da concorrência. Na verdade, a gente consegue aos preços
atuais – que são baixos no GLP – margens bastante adequadas por conta disso.
Um efeito de longo-prazo, eu acho que essa situação que decorreu da crise do
gás da Bolívia foi muito importante para ressaltar alguns aspectos. Em primeiro
lugar, que o Brasil não dispõe de gás natural. O gás da Bolívia é da Bolívia, não é
do Brasil. Conseqüentemente, esse tipo de problema aconteceu e pode vir a
acontecer sucessivamente. Em segundo lugar, o GLP é brasileiro, ou seja, o
Brasil tem uma produção grande de petróleo, a Petrobras inclusive hoje em dia
tem excesso de petróleo pesado, que ela estoca. Crescentemente, esse petróleo
será refinado no Brasil, e produzirá mais GLP nacional.
Então eu acho que foi interessante esse choque de realidade produzido pela
situação na Bolívia, que claramente sinalizou para uma evolução maior do GLP,
especialmente para clientes de médio e grande porte – que eram muito
suscetíveis aos benefícios prometidos pelo gás natural, e que já há alguns meses
vêm revendo os seus planos, o que nos deixa otimistas a longo prazo dos clientes
de granel como demanda crescente de GLP no Brasil.
Então, eu acho que um beneficio de toda essa situação é que a gente pode
esperar que, ao longo dos próximos anos, a demanda de GLP seja crescente no
Brasil.
Guilherme Mazzilli:
Está OK, muito obrigado.
Operadora:
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Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Fabio para as considerações finais.
Fabio Schvartsman:
Senhores, muito obrigado a todos pela presença e pelo suporte contínuo que
vocês nos dão. De fato foi um trimestre que nos deixou satisfeitos pela evolução
positiva dos resultados, conforme antecipado a vocês, e, mais importante, que vai
continuar para frente. Além disso, eu não posso deixar de destacar a solidez da
situação financeira da companhia, que consegue, ao mesmo tempo, proporcionar
importantes pagamentos de dividendos aos seus acionistas e continuar buscando
com a maior determinação aquisições que visem a expansão futura da companhia.
Tendo dito isso, agradeço novamente a vocês e espero encontrá-los no próximo
trimestre, na próxima divulgação de resultados.
Operadora:
O conference call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a participação de
todos, e tenham um bom dia.
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