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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Ultrapar,
para discussão dos resultados referentes ao 4T11. O evento também está sendo
transmitido simultaneamente pela Internet, via webcast, podendo ser acessado no site
www.ultra.com.br/ri, onde a apresentação também está disponível para download.
Hoje conosco está presente o Sr. André Covre, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Ultrapar, junto com executivos da Companhia.
Informamos que 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, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0.
Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no
website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. O
replay deste evento estará disponível logo após o 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 grande prazer estar novamente aqui com vocês, para discutir o
nosso desempenho do 4T11, e também os resultados do ano de 2011 completos. Eu
agradeço em especial o interesse e a participação de vocês nessa véspera de Carnaval.
Sei que é uma data onde todos estão se preparando para o feriado, então agradeço
realmente a presença de vocês.
Estão aqui comigo, para me ajudar a responder as eventuais questões que vocês
possam ter, o José Manoel, da Ipiranga, o Julio Nogueira, da Ultragaz, a Ana Paula
Santoro, da Oxiteno, e o João Marcos Cazula, da Ultracargo, diretores dos nossos
respectivos negócios. Aqui comigo também o Rodrigo Pizzinato, que quase todos vocês
conhecem, Diretor de Planejamento, RI e M&A do Grupo, e a equipe de Relações com
Investidores.
Começando pelo slide número quatro, eu queria contextualizar um pouco o ambiente
econômico que influenciou a evolução dos nossos resultados no trimestre e no ano.
Como vocês podem observar no gráfico superior esquerdo, o PIB do Brasil continua
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apresentando expansão, porém a taxas decrescentes ao longo do ano, chegando a cerca
de 2% no final de 2011.
Essa desaceleração do crescimento da economia teve menor efeito nos setores ligados
mais diretamente ao consumo, como é o caso de vários dos nossos negócios. Isso é
reflexo principalmente das boas condições do mercado de trabalho, que vem
apresentando índices de desemprego historicamente baixos, e da maior disponibilidade
de crédito, que atingiu patamar recorde de 49% do PIB do 4T11.
Esse patamar contribuiu para mais um bom ano da indústria automobilística, cujas
vendas de veículos leves cresceram 3% em 2011, adicionando 3,4 milhões de veículos
novos à frota, permitindo que a frota tivesse mais um ano de crescimento significativo, e
com isso influenciando os nossos volumes na Ipiranga.
O IPCA se manteve em patamares elevados, fechando 2011 em 6,5%. No cenário
externo, as coisas continuaram instáveis, principalmente no 2º semestre em função dos
efeitos da crise europeia, que contribuiu para a desvalorização do Real frente ao dólar,
revertendo o cenário de valorização observado no 1º semestre. Entretanto, em 2011, o
Real médio ainda esteve 5% mais apreciado frente ao dólar quando comparado a 2010.
O petróleo, por sua vez, esteve em patamares mais elevados em 2011, fechando o ano
com uma média de US$ 111 por barril, 39% acima do preço médio de 2010.
Passando agora para o slide cinco, a Ultrapar começou muito bem a nova década, com
um ano de realizações e bons resultados. 2011 representa um marco na história da
Companhia. Implementamos, de maneira pioneira, a nova estrutura de governança
corporativa da Ultrapar.
Resumidamente, trocamos cada ação PN por uma ação ON e aderimos ao Novo
Mercado. Incluímos em nosso estatuto alterações e práticas que vão além dos requisitos
desse segmento de negociação.
Na nossa visão, ao aprofundar o alinhamento de interesses e ampliar a capacidade de
investimento da Companhia, a nova estrutura fortalece a Ultrapar, criando condições para
sua perenização e de seu crescimento. Merecem destaque também os investimentos
realizados em 2011, que somaram mais de R$ 1 bilhão.
A Ipiranga expandiu a sua rede de revendedores em 424 postos através de
embandeiramento de postos de bandeira branca e abertura de novos postos.
2011 foi um ano significativo na implementação de nossa estratégia de expansão na
região do Conen, com um aumento de 27% na nossa rede na região. Tendo iniciado as
nossas atividades no Conen em 2009, com uma participação de mercado de 10%,
decorrente da aquisição da Texaco, nós fechamos 2011 com uma participação de 12%.
Como é de conhecimento de vocês, o consumo de combustíveis na região do Conen
cresce a taxas superiores à média nacional, e é, portanto, uma região de alto potencial,
justificando o nosso interesse e os nossos investimentos.
A Ipiranga também cresceu significativamente sua rede de franquias, com a abertura de
179 novas lojas am/pm e 170 novas unidades JetOil, crescimento de 17% e 24%
respectivamente.
Além da receita direta que essas novas unidades trazem, a expansão de am/pm e JetOil
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atrai tráfego aos postos de serviços e permite fortalecer o nosso posicionamento
diferenciado de mercado, que se traduz em benefícios para todos os participantes da
cadeia produtiva e melhor rentabilidade para a Ipiranga.
Na Ultragaz, nós anunciamos em outubro a aquisição do negócio de distribuição de GLP
da Repsol no Brasil, fortalecendo a posição da Ultragaz no segmento granel, setor do
mercado que cresce atrelado à evolução do PIB.
Na Oxiteno, concluímos a expansão da unidade de oxido de eteno em Camaçari, que
adicionou 26% da capacidade total desse produto, fechando um ciclo importante de
investimentos da Oxiteno e permitindo perspectivas de forte crescimento de volumes para
os próximos anos.
Na Ultracargo, anunciamos algumas expansões que, em conjunto, ampliarão em 15% a
sua capacidade de armazenagem. A primeira expansão, no terminal de Suape, entrou em
operação em setembro, adicionando 26.000 m³ à capacidade da Ultracargo.
Em síntese, mais um ano de realizações significativas para a evolução da Ultrapar, e com
resultados muito positivos, dos quais eu passo a falar agora, no slide seis, começando
pela Ipiranga.
Neste ano, conforme previsto, os nossos volumes continuaram evoluindo positivamente,
com crescimento de 8% em relação a 2010. A evolução positiva de 6% no volume de
vendas do ciclo Otto foi fruto da continuidade do crescimento da frota de veículos leves,
como eu mencionei no início da apresentação, e dos investimentos aos quais me referi
anteriormente também, que foram focados principalmente nas regiões Centro-Oeste,
Norte e Nordeste, o Conen.
Tais fatores foram parcialmente compensados pela maior participação de gasolina na
composição de vendas, em função da menor disponibilidade e competitividade do etanol
em 2011.
Eu noto, porém, que o crescimento do ciclo Otto em gasolina equivalente, ou seja,
equalizando os volumes de gasolina e etanol pelos seus respectivos valores energéticos,
foi de 10% em relação a 2010.
O diesel apresentou crescimento de 9% em 2011, em função do crescimento da
economia e dos investimentos que nós fizemos na captura de novos clientes.
Quanto ao EBITDA do 4T, excluindo as despesas não-recorrentes, totalizou R$ 358
milhões, 11% acima do 4T10. Esse resultado representa uma margem EBITDA de R$
64/m³, R$ 3/m³ acima da margem unitária do 4T10. Destaco aqui, para referência, os
efeitos não-recorrentes que estão no gráfico do lado direito do slide.
Como vocês devem se lembrar, quando adquirimos a Ipiranga em 2007, a Petrobras ficou
com o direito de uso da marca Ipiranga no Conen por cinco anos, até meados de março
de 2012. Portanto, atualmente os nossos postos nesta região ainda possuem as marcas
Texaco e DNP. Nós estamos trabalhando na preparação para conversão desses postos
para a marca Ipiranga, o que ocorrerá simultaneamente em toda região em março de
2012. E no 4T nós tivemos R$ 16 milhões de despesas não-recorrentes relacionadas a
esse trabalho.
No ano de 2011, o EBITDA totalizou R$ 1,286 bilhão, crescimento de 16% em relação a
2010, também desconsiderando aqui os efeitos não-recorrentes nos dois períodos. Esse
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crescimento significativo de EBITDA é fruto principalmente do maior volume vendido e da
melhor composição de vendas, com a maior participação de gasolina, que possui
margens maiores, já que as margens do etanol são afetadas pelo maior grau de
informalidade nesse produto.
Olhando para frente, com relação ao 1T12, a nossa expectativa é de uma evolução de
volumes um pouco maior que a que tivemos em 2011, com a maturação dos
investimentos realizados ao longo dos últimos 12 meses. Esse crescimento de volumes
nos permite a perspectiva de uma margem EBITDA para o 1T12 ligeiramente maior do
que tivemos no 1T11, aqui sempre excluindo os efeitos não-recorrentes com conversão
de marca, que devem ocorrer em montante similar no 1T ao que nós tivemos no 4T11.
Passando para o nosso outro negócio de distribuição, no slide sete, no 4T e no ano, os
volumes da Ultragaz apresentaram evolução positiva, com crescimento de 3% em
relação ao mesmo período do ano anterior. No segmento granel, o volume cresceu 7%
no 4T, impulsionado pelo crescimento econômico, pelos investimentos realizados para
captura de novos clientes e pelo efeito de um pouco mais de dois meses da aquisição da
Repsol realizada em outubro.
A Ultragaz apresentou EBITDA de R$ 51 milhões no 4T11, 10% abaixo do 4T10, e a
variação observada no 4T ocorreu principalmente em função dos efeitos da inflação
sobre custos e despesas, e dos efeitos não-recorrentes relacionados à integração de
Repsol e contingências no 4T11, no valor total de R$ 15 milhões.
Esses efeitos foram parcialmente compensados por despesas não-recorrentes de R$ 12
milhões no 4T10, referentes a estudos e projetos de expansão, e pelo maior volume
vendido.
Se nós excluirmos esses efeitos extraordinários, tanto do 4T11 quanto do 4T10, o
EBITDA da Ultragaz apresentou uma redução de 4%, o que é uma queda menos
acentuada que a redução de 18% observada entre 3Ts. No ano de 2011, o EBITDA
totalizou R$ 282 milhões, 8% abaixo de 2010, pelas mesmas razões.
Bom, nós estamos trabalhando em uma série de iniciativas internas e comerciais para
retornar ao crescimento de resultados. Porém, para o trimestre em curso, considerando
que o 1T do ano passado foi o trimestre mais forte do ano em termos de margem unitária,
a expectativa é de uma evolução de volumes e de EBITDA similar à que vimos entre os
4Ts.
Passando para a Oxiteno, no slide número oito, o volume vendido neste trimestre cresceu
5%, principalmente em função de maiores vendas de glicóis no mercado interno, que
foram parcialmente compensadas pelo efeito da estabilidade da economia mundial sobre
a exportação.
No ano, os volumes da Oxiteno apresentaram uma redução de 4% na comparação com
2010. Os principais fatores que impactaram o volume foram: as paradas não
programadas em Camaçari no 1S do ano, e os ajustes de estoques dos nossos clientes à
desaceleração do ritmo de crescimento da economia, principalmente ao longo do 2T e
3T.
O EBITDA da Oxiteno no 4T foi R$ 80 milhões, 47% superior ao 4T10, devido
principalmente à recuperação das margens ao longo de 2011, ao maior volume vendido e
ao Real 6% mais apreciado entre 4Ts.
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Conforme havíamos antecipado na última divulgação, a margem da Oxiteno retornou a
patamares mais normalizados, após um 3T com fortes efeitos de ajustes nos nossos
estoques. Com o Real mais depreciado, o EBITDA atingiu US$ 247/tonelada, um patamar
acima dos 9M11, que foi de US$ 231/tonelada.
No acumulado do ano, o EBITDA totalizou R$ 261 milhões, 8% acima do ano anterior,
devido principalmente ao processo de recuperação de margens ao longo do ano e melhor
composição de vendas no 1S. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo Real
5% mais apreciado e pela redução de 4% do volume vendido pelas razões que expliquei
há pouco.
Olhando para o 1T, nós esperamos neste momento um crescimento de volume da ordem
de 10%, com destaque para o maior volume de glicóis. Como vocês devem lembrar, no
1T11 o volume da Oxiteno foi afetado negativamente pela parada não programada em
Camaçari decorrente do apagão de energia elétrica no Nordeste. Além disso, tivemos no
3T11 a conclusão da expansão da unidade de óxido de eteno em Camaçari, que
adicionou 26% à nossa capacidade total desse produto.
Com relação ao EBITDA, esperamos neste momento, para o trimestre em curso, uma
margem da ordem de grandeza de US$ 200 por tonelada. Um patamar que é dentro da
normalidade, porém menor que o mesmo trimestre do ano passado e menor que o
trimestre mais recente, o 4T que acabou de terminar.
Vale lembrar que no 1T11 nós tivemos, em algumas linhas de produto, um momento
muito positivo de mercado, com forte demanda, e a Oxiteno aproveitou esse momento e
focou sua produção e venda nessas linhas de produto, o que favoreceu a composição de
vendas no 1T11. Em comparação ao 4T, a evolução se explica principalmente pela
apreciação do Real durante o trimestre.
Por último, falando da Ultracargo, no 4T a armazenagem média foi 13% superior ao
4T10, fruto do início de operação do terminal expandido em Suape, no 3T, em setembro,
e da maior movimentação de etanol no terminal de Santos, cujas importações decorrem
da menor disponibilidade do produto. No acumulado do ano, a Ultracargo apresentou
uma ocupação média 5% superior a 2010.
Com relação aos resultados, o EBITDA da Ultracargo foi, no 4T11, 16% maior,
principalmente em função dos maiores volumes. No acumulado do ano, o EBITDA foi 6%,
em função da maior armazenagem média dos terminais.
Aliás, os resultados da Ultracargo em 2011 só não tiveram uma evolução ainda mais forte
porque os benefícios do crescimento da armazenagem foram parcialmente compensados
pelos efeitos da venda dos nossos antigos negócios de logística interna, armazenagem
de sólidos e transporte rodoviário no final do 2T10.
Outro efeito dessa venda é a evolução significativa de margem EBITDA, que passou de
38% em 2010 para 44% em 2011. Para esse 1T, nós estimamos uma armazenagem
média em nossos terminais maior, advinda da expansão já realizada, resultando em um
crescimento de EBITDA da ordem de 10%. Ao longo de 2012, esperamos uma
aceleração na evolução da armazenagem média e EBITDA, uma vez que teremos a
entrada em operação dos terminais de Santos e Aratu, que adicionarão mais 10% à
capacidade atual.
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Bem, para finalizar, no slide dez, eu gostaria de destacar o bom desempenho dos nossos
negócios de forma consolidada no ano, o que levou a Ultrapar a atingir, mais uma vez,
patamares recordes de EBITDA e lucro líquido em 2011, com crescimentos de 13% e
12% respectivamente. Com isso, o retorno sobre o PL foi de 16% no ano, acima dos 15%
verificados em 2010.
Esta forte evolução de resultados e de criação de valor influenciou o preço das nossas
ações. A ação da Ultrapar teve uma valorização de 22% em 2011, uma das maiores
valorizações no ano entre as empresas que compõe o Ibovespa, inclusive, significativa
em particular quando comparada à desvalorização de 18% no período do índice
Bovespa.
Em adição a esse retorno significativo, aumentamos em 23% os dividendos em relação a
2010, com uma distribuição de mais de R$0,5 bilhão sobre o lucro de 2011, totalizando
61% do lucro do ano, equivalente a um dividend yield de 3,5%.
A evolução dos resultados da Ultrapar ao longo dos últimos anos, aliada à posição de
liderança que temos nos nossos negócios, nos permite uma posição privilegiada para
aproveitar as oportunidades de investimento em todos os nossos negócios.
O plano de investimentos orgânicos da Ultrapar para 2012 totaliza R$ 1,088 bilhão, e visa
o crescimento por escala e ganhos de produtividade, assim como a modernização das
operações existentes.
Com o objetivo de manter a sua estratégia de criação de valor, a Ultrapar fortaleceu em
2011, e continuará fortalecendo em 2012, a escala operacional de seus negócios. Como
exemplo, eu cito a ampliação da rede de distribuição da Ipiranga, que ganhou velocidade
em 2011 e será acelerada em 2012; a aquisição do negócio de GLP da Repsol em
outubro, que posiciona a Ultragaz de forma muito mais forte para capturar o crescimento
do segmento de granel atrelado ao PIB; e a entrada em operação das expansões da
Oxiteno em Camaçari e Ultracargo em Suape.
Eu destaco também as já conhecidas características dos negócios da Ultrapar, parte de
natureza resiliente, parte alavancada no crescimento da economia, com desempenho
comprovado ao longo dos últimos anos dos mais diversos cenários econômicos.
E obviamente, como destaquei nos slides iniciais, o evento mais importante do ano,
implementamos uma nova estrutura de governança corporativa. Ela é um instrumento de
fortalecimento e perenização da Companhia e do seu crescimento.
Além disso, essa iniciativa permite, quando necessário, uma fonte adicional de recursos
para bons investimentos, que somada à capacidade de planejamento e execução que já
demonstramos, acredito criar condições para que a Ultrapar repita, nas próximas
décadas, o desempenho e a criação de valor realizados desde a abertura de capital em
1999, quando os nossos resultados aos acionistas cresceram a um ritmo de 22% ao ano
por, agora, 12 anos consecutivos.
Bem, finalizo aqui o que havíamos preparado para a exposição de hoje. Agradeço mais
uma vez a atenção de vocês, em particular na véspera do Carnaval, e estamos à
disposição para responder perguntas que vocês eventualmente tenham. Obrigado. Auro
Rozenbaum, Bradesco:
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Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas, e as duas com foco na Ipiranga. Em primeiro
lugar, eu gostaria de saber, André, se vocês já têm alguma expectativa de impacto para
esse rebranding dos postos do Conen nas margens.
André Covre:
Nós estamos neste momento fazendo um investimento de conversão da DNP e da marca
Texaco para a Ipiranga. Este investimento foi de aproximadamente R$ 16 milhões no 4T,
e é a ordem de grandeza, o mesmo tipo de investimento para o 1T.
A lógica deste investimento é, obviamente, finalizar o reposicionamento dos postos
Texaco e DNP ao modelo Ipiranga. Nós já fizemos muitas coisas que eram possíveis
fazer mantendo a marca, mas a mudança de marca permite uma série de outras coisas
que não eram possíveis.
Por exemplo, nós podemos ter campanhas nacionais, que antes tínhamos que segregar;
nós podemos ter convenções de uma forma mais simples. Isso simplifica uma série de
questões do ponto de vista operacional, portanto podem levar, em um segundo momento,
a otimizações de despesas, e também fortalecem o posicionamento desses postos na
região.
Quando falamos de fortalecer o posicionamento de varejo da Ipiranga, com as iniciativas
que temos de am/pm, de JetOil, de cartão de crédito, de Km de Vantagem etc., essas são
todas iniciativas que são feitas com o objetivo de obviamente gerar alguma receita per se,
mas de fortalecer o posicionamento da Ipiranga no mercado.
Nós sabemos que isso, em última instância, beneficia a todos: o cliente fica mais feliz,
nosso revendedor tem um melhor negócio e nós temos como medir uma melhor
rentabilidade. Porém, é muito difícil medir de um trimestre para os seguintes esse efeito
precisamente.
Então, não temos uma estimativa precisa para lhe dar, Auro, mas podemos olhar para o
passado e ver que essa é uma estratégia que funciona.
Auro Rozenbaum:
Perfeito. Minha segunda questão é um pouco mais ampla, diz respeito a mercado de
álcool, um melhor supply de álcool: como tem sido a visão de vocês, qual é a expectativa
da produção de álcool para 2012? Nós tivemos uma ruptura no cenário de álcool do que
víamos nos anos anteriores, até anteriores a 2008. Vocês têm algum palpite mais para
futuro disso, de como vai se comportar?
André Covre:
Auro, minha bola de cristal infelizmente não é melhor que a dos próprios usineiros e do
setor. Então, provavelmente vou repetir uma coisa que você já deve ter ouvido deles, que
é o fato de que para que haja uma mudança e uma evolução significativa na
disponibilidade de etanol são necessários investimentos no aumento da área plantada.
Isso está começando a acontecer, mas tem um período de maturação.
Portanto, me parece que o cenário que nós tivemos nos dois últimos anos, 2010 e 2011,
no que tange à disponibilidade de etanol, deve permanecer por algum tempo.
Auro Rozenbaum:
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Perfeito, André. Obrigado.
Vicente Falanga, Santander:
Oi, André. Duas perguntas, na verdade, em linha com o que foi perguntado. Quando nós
poderemos ver essas despesas não recorrentes caindo no balanço? Ou seja, quando
poderemos de fato ver o resultado de Ipiranga em R$ 64/m³? Essa é a primeira pergunta.
A segunda pergunta, também com relação ao etanol, de fato nós vimos o etanol em
queda. Eu queria perguntar se vocês já observaram no 1T um mix mais para etanol, dada
essa queda de preço. Obrigado.
André Covre:
Quanto à primeira pergunta, o processo de conversão que gerou as despesas nãorecorrentes, termina basicamente agora nesse 1T, já que nos voltamos a ter o direito de
uso da marca Ipiranga no Conen no dia 19 de março. Até lá, a nossa expectativa é que
um pouco depois tudo esteja pronto e preparado para ser executado rapidamente depois.
Então, o 2T não deve ter despesas não-recorrentes desta natureza.
Acho que você perguntou também com relação à margem sem essas despesas nãorecorrentes. Nós temos tido, na média, evoluções de margem EBITDA quando
comparado a trimestres anteriores. Mas isso não necessariamente precisa acontecer.
Nós estamos em uma tendência de crescimento de margem EBITDA decorrente de
aumento de volumes, decorrente do fortalecimento do nosso posicionamento de
mercado, decorrente da redução de informalidade no setor.
Mas quando você olha trimestres particulares, você tem flutuações naturais do mercado
de despesas e que podem resultar em alterações de curtíssimo prazo. Mas é a mesma
tendência que nós temos conversado com vocês ao longo do tempo.
Repita a sua última pergunta, por favor.
Vicente Falanga:
Em relação ao fato de o preço do etanol estar caindo, se vocês já observaram nos postos
de vocês, dada a queda no preço do etanol, um mix já indo mais para etanol do que
gasolina.
André Covre:
Acho que sua pergunta é um bom exemplo da variabilidade de margens ao longo do ano,
porque elas são influenciadas pela sazonalidade. E mesmo quando você compara
trimestres iguais, você pode ter efeitos de sazonalidade. Por exemplo, quando a safra de
álcool começa um pouco antes ou um pouco depois, você tem algum efeito entre o 1T e
2T.
Especificamente sobre a sua pergunta, se nós já vimos alguma alteração de mix, é a
tendência que no 2T e no 3T, com o início da safra, em plena atividade da safra, você
tenha preços de etanol em patamares mais atraentes, e, portanto, mude o mix. Nós
vimos muito pouco disso até agora. Nada significativo.
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Vicente Falanga:
Está bom. Obrigado, André.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
Bom dia, André. Eu tinha duas perguntas rápidas. Primeiro, eu só queria entender um
pouco de vocês mais conceitualmente o que eram os resultados extraordinários
relacionados à aquisição da Repsol que foram contabilizados na Ultragaz nesse
trimestre. Só para entender: isso é mais ajuste de base, é write-off? Como entendemos
isso mais do lado operacional?
E a segunda pergunta, eu só queria saber se você poderia nos dar um update sobre
como está a sua cabeça com a possibilidade de aquisições de tamanho relevante; nada
muito pequeno, mas alguma coisa com potencial de drenar mais uns R$ 200 milhões, R$
300 milhões do seu caixa, ou potencialmente levar a uma mudança na estrutura
acionária. Se você pudesse nos falar como está a cabeça de vocês, se vocês acham que
neste ano pode vir a acontecer alguma coisa.
André Covre:
Com relação à Repsol, nós estamos falando principalmente de despesas para a
adequação de estrutura logística de gestão.
Sobre aquisições, como você sabe, Gattass, aquisição é parte integral da nossa
estratégia praticamente em todos os negócios. E do nosso pondo de vista, uma boa
aquisição é uma boa aquisição, ela não tem tamanho pré-determinado.
Obviamente, quando você tem uma oportunidade significativa, isso permite à Companhia
dar um grande passo à frente. Nós estamos de olhos abertos e ouvidos atentos,
procurando essas boas oportunidades. Infelizmente, não tem nada muito mais do que
isso que eu possa falar neste momento.
Gustavo Gattass:
OK. E só para entender uma coisa: do lado de vocês, do ponto de vista do balanço e do
ponto de vista da estrutura, vocês acham que hoje todo o processo de ajuste, ou o
processo de preparação para uma aquisição relevante, já está feito, ou é um negócio que
ainda não seria possível por algum limitador?
André Covre:
Nós terminamos o ano com uma dívida líquida de 1,4x EBITDA. Esse é um patamar
confortável dentro dos nossos parâmetros tradicionais, que é ter em regime uma relação
dívida líquida/EBITDA entre 1x e 1,5x, como eu tenho certeza que você sabe.
Em adição, como a Ultrapar tem um risco de crédito muito baixo, dada a resiliência dos
negócios e o track record que nós temos de ter bons resultados mesmo quando o mundo
está em dificuldade, isso nos permite ter uma posição de caixa, caixa bruto, muito
confortável, e basicamente com um custo de carregamento muito baixo ou nulo.
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Então, isso nos permite estarmos preparados para momentos muito difíceis que a
economia ou a conjuntura possam ter, e nos permite também estarmos preparados para
fazer aquisições rapidamente para conseguirmos desenvolvê-las.
Estamos preparados para fazer aquisições tanto do ponto de vista de estrutura de capital
quanto do ponto de vista de liquidez, e estamos à procura delas, como em geral estamos.
Se você olhar os últimos cinco anos, só para falar de um passado mais recente, todo ano
nós fazemos uma ou duas aquisições – às vezes grandes, às vezes pequenas ou
médias, mas acabamos fazendo uma ou duas aquisições por ano, porque temos um
programa de buscas de boas transações para a Companhia.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Obrigado.
Diego Mendes, Itaú BBA:
Bom dia. Só com relação à Ultragaz, esse gasto não-recorrente com a compra da Repsol,
ainda tem alguma coisa para ser despesada agora no 1T e no 2T12, ou não, já acabaram
as despesas da aquisição?
E a segunda questão é se vocês pudessem comentar um pouco como vocês estão vendo
o mercado de Oxiteno para este ano, principalmente com relação a produto importado,
agora que o câmbio está cedendo um pouco. Obrigado.
André Covre:
Na Ultragaz, grande parte das despesas para integração da Repsol foi feita. Se tiver
alguma coisa no 1T, é residual.
Com relação ao mercado de químicos da Oxiteno, que eu sei que você conhece, Diego,
ele tem uma trajetória muito sólida de crescer a um múltiplo do PIB, (o mercado brasileiro
ex-glicol). E com o ritmo de crescimento do PIB parecendo que parou de cair, isso abre a
perspectiva para um crescimento das especialidades aqui no Brasil a um ritmo de 2x o
PIB, seja lá qual for esse ritmo de PIB.
Em adição, como nós aumentamos a nossa capacidade no ano passado de óxido de
eteno, é natural que vendamos volume maior de glicóis este ano, tanto no Brasil quanto
no mercado externo. Então, a expectativa, se você juntar essas duas coisas, é de um
crescimento de volumes importante para o ano de 2011.
Com relação ao câmbio, a apreciação do Real não afeta a competitividade dos nossos
produtos, porque os nossos preços e custos variáveis são em dólar, então a nossa
margem de contribuição é em dólar, assim como de um produtor internacional.
O que ocorre, obviamente, é que a apreciação do Real, e eu sei que você conhece isso,
reduz a nossa rentabilidade em reais, e este é o desafio, por exemplo, que nós estamos
vivendo no 1T, onde o Real está se apreciando e aí nós temos que lidar com isso, no que
é possível, no curto prazo, e no que não é possível, no longo prazo, como tivemos feito.
Se você olhar os últimos dois anos, as margens EBITDA da Oxiteno passaram a marca
de US$ 200, apesar do Real significativamente mais apreciado se você comparar a cinco
anos atrás.
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Diego Mendes:
Obrigado.

Bruno Varela, Bradesco:
Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida relacionada à Ipiranga. Obviamente, fatalmente o
pessoal compara Ipiranga com Shell, e muito se fala, especialmente em Shell, em termos
do portfólio Premium, especialmente aditivados. Eu queria saber de vocês qual é o peso
de gasolina aditivada dentro do portfólio, e se vocês veem alguma mudança em
estratégia para tentar focar um pouco mais nesse tipo de produto.
André Covre:
Dentro da nossa venda de gasolina, ordem de grandeza, 25% a 30% de gasolina
premium, aditivada. Eu acho, em particular, esse tipo de comparação muito saudável,
porque a competição em inovação e em melhores produtos beneficia os consumidores,
beneficia os nossos revendedores e a própria Empresa. Portanto, é uma oportunidade
única, tanto para nós quanto para a Shell.
Bruno Varela:
Está ótimo, André. Obrigado.
Gustavo Gattass, BTG Pactual:
André, já que tem um pouco de tempo, só vou fazer um follow-up rápido. Na Oxiteno, nas
discussões que tivemos durante este ano, saiu muito uma impressão de que a maior
parte da variabilidade das margens da Oxiteno estava vindo através de montagem de
estoque, e efetivamente o diferencial do seu custo do estoque no tempo.
Só queria ouvir uma ideia: você mencionou que teremos agora no 1T uma margem
esperada mais próxima de US$ 200. Eu queria ouvir de vocês como vocês estão
enxergando isso. Isso é a função de um mix mais tombado para glicol, ou isso é um efeito
de margem, ou é um efeito de mercado mesmo? Como devemos pensar nesses US$
200, e como nós devemos pensar nele para frente, como driver para frente pelo menos?
André Covre:
Como driver para frente, acho que nada muda. Em outras palavras, os parâmetros de
margem, EBITDA em dólar pós- expansões continuam exatamente os mesmos. Estamos
falando aqui da especificidade de um trimestre, e como você viu no ano de 2010, um
trimestre pode ter margens de US$ 280 e pode ter margens abaixo de US$ 200, e
próximas de US$ 100, inclusive.
O que nós vivemos em 2011 foi uma combinação de dois fatores. Primeiro, no 1S11 nós
tivemos algumas linhas de produto com momentos excepcionais por falta de produto em
certos lugares do mundo, e, portanto, a rentabilidade, dada a escassez dessas linhas de
produto, subiu, e nós produzimos tudo que nós pudemos para vender esses produtos.
Porém, nós sabíamos que isso era temporário. Falamos isso abertamente com vocês,
para que não houvesse absolutamente nenhuma dúvida.
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No segundo momento houve uma reversão não gradual, mas muito rápida deste cenário,
e isso coincidiu com o momento em que tínhamos as nossas plantas paradas para
expansão, e daí ficamos com estoques significativos de produtos que vínhamos
comprando nos preços mais altos. Nós tivemos um efeito de estoques no 3T que levou a
margens menores. E o 4T voltou mais ou menos à normalidade e o ano fechou com uma
margem de US$ 236.
Para esse 1T, estamos esperando uma margem da ordem de US$ 200, que é dentro da
normalidade. O que está acontecendo é, sim, um pouco mais de glicol, você está certo,
mas na comparação com o 4T, é muito mais o efeito da apreciação do Real do que
qualquer coisa.
E aqui, você deve se lembrar, Gattass, que quando o Real está se apreciando, isso nos
afeta da seguinte forma: o câmbio que nós usamos para o nosso faturamento é muito
mais recente do que o câmbio usado para comprar as matérias primas, óbvio, porque tem
um período de produção.
Então, os nossos preços em Reais estão se atualizando mais rápido do que os nossos
custos em Reais, e isso faz um efeito naquele trimestre. Estabilizou o câmbio, as coisas
voltam ao normal.
Gustavo Gattass:
Está ótimo. Obrigado.
Vicente Falanga, Santander:
André, mais uma pergunta. Em relação à Oxiteno, vocês preveem essa capacidade
adicional de óxido de eteno migrando para especialidades no futuro? Se sim, em quanto
tempo?
André Covre:
O processo natural da Oxiteno é: quando ela faz uma expansão, os volumes aumentarem
rapidamente utilizando o mercado de exportação como válvula de escoar esse excedente
de disponibilidade de produção, e a exportação tipicamente cresce muito no glicol.
Desta vez, dada a fraqueza da economia mundial, em vez de um crescimento
significativo e rápido, nós devemos ter um crescimento total de volumes gradual, ainda
assim com um crescimento nos glicois, que, ao longo do tempo, à medida que o mercado
brasileiro de especialidades cresça a 2x o PIB, vamos transferindo para o Brasil, e com
isso tem um ganho de mix, já que especialidades são produtos de maior valor agregado
que o glicol e, portanto, permitem uma maior rentabilidade para a Empresa ao longo do
tempo.
Vicente Falanga, Santander:
Obrigado, André.
Operadora:
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. André para
as últimas considerações. Sr. André, prossiga com as suas últimas considerações.
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André Covre:
Muito obrigado. Esperamos tê-los na divulgação do 1T. Desejo a todos um bom Carnaval.
Nos vemos em breve.

Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem as suas linhas agora.
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