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Operadora:
Bom dia, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ultrapar
para discussão dos resultados referentes ao 4T09 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 alguma 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 seu encerramento pelo 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 aqui com vocês mais uma vez para discutir os
resultados da Ultrapar, principalmente os resultados crescentes da Ultrapar, e também
discutir o nosso desempenho de 2009, que foi um ano de grandes realizações, mesmo
diante da instabilidade econômica observada no início do ano passado.
Antes de passar para os nossos resultados, eu queria chamar a atenção de vocês para
algumas informações contidas nos slides três e quarto. Esses slides ressaltam os
critérios adotados nas nossas informações financeiras e operacionais que estão contidas
nessa apresentação.
No slide três a principal mensagem é que as informações relativas ao 4T08, que haviam
sido divulgadas há um ano sem as alterações das novas regras contábeis, são
apresentadas neste documento com as novas regras, de modo a permitir a
comparabilidade direta com as informações de 2009 que nós acabamos de divulgar.

1

Transcrição da Teleconferência
Resultados do 4T09
Ultrapar (UGPA4 BZ)
26 de fevereiro de 2010
A segunda mensagem, no slide quatro, é sobre as aquisições que fizemos recentemente.
Nas informações desse 4T temos a consolidação dos resultados da União Terminais,
assim como já tínhamos no 4T08. Nas informações financeiras, temos também a
consolidação dos resultados da Texaco a partir de 1º de abril de 2009, aquisição sobre a
qual falaremos algumas vezes durante esta apresentação.
Passando para o slide cinco, eu queria dar um pouco de contexto para os resultados que
nós apresentamos. Acho que vale a pena gastar alguns minutos sobre a evolução do
ambiente econômico ao longo do ano de 2009, como eu mencionei no slide número
cinco.
No final de 2008 e início de 2009 nós tivemos uma forte desaceleração do PIB, se
refletindo nos nossos volumes diretamente relacionados ao desempenho da economia;
basicamente volumes da Oxiteno como um todo, volume de diesel na Ipiranga e volume
de GLP a granel na Ultragaz, estes dois últimos destacados nos gráficos na parte inferior
deste slide cinco, respectivamente a linha verde e a linha vermelha.
O cenário de incerteza presente na época e a maior aversão a risco reduziram o fluxo de
capital para os países emergentes, resultando em uma forte desvalorização do Real no
4T08, conforme mostra o gráfico ao centro. E a exemplo de outras commodities, preços
de petróleo caíram pela metade no final de 2008 e início de 2009. Esses dois elementos
– a queda do preço de petróleo e a desvalorização do Real – contribuíram de forma
bastante importante para os fortes resultados da Oxiteno no 4T08.
Ao longo dos trimestres seguintes, as medidas adotadas para amenizar os efeitos da
crise, tais como a redução do IPI sobre bens duráveis e a redução de 5% na taxa Selic ao
longo do ano, combinadas com a maior disponibilidade de crédito e a demanda latente no
Brasil, fizeram com que a economia brasileira se recuperasse mais rapidamente que a
economia de outros países.
Do 2T para frente o que se viu foi uma recuperação gradual da economia; a entrada de
investimentos estrangeiros, que culminou com a valorização de 25% do Real em 2009, a
maior da década; e também o retorno da demanda por commodities, com a consequente
recuperação dos seus preços.
Conforme é possível verificar no gráfico superior à direita, o patamar de preço de petróleo
no 4T09 é praticamente 70% maior do que o patamar do 1T09. Esses movimentos, a
significativa elevação no patamar de petróleo e de apreciação do Real ao longo do ano,
afetaram diretamente nos resultados da Oxiteno em 2009.
Chegando ao 4T, apesar de os dados oficiais de crescimento de PIB ainda não estarem
divulgados, os efeitos das medidas que foram feitas ao longo do ano já vêm sendo
percebidos, com a retomada do crescimento do volume de diesel na Ipiranga, o volume
de GLP a granel na Ultragaz, e também nas vendas da Oxiteno no mercado interno,
sendo que essas também influenciadas pelo deslocamento de importações que nós
fizemos ao longo do ano.
Se vocês olharem a linha verde novamente, no 4T do ano o volume de diesel no mercado
cresceu 7%; na linha vermelha, o volume de GLP a granel cresceu 3%, e com esse
resultado voltando a território positivo depois de três trimestres com reduções
sequenciais.
Por fim, nesse gráfico eu queria destacar o desempenho dos volumes de GLP para uso
residencial e o volume de combustíveis para veículos leves, que são gasolina, etanol e
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GNV, que são conhecidos conjuntamente como Ciclo Otto. Como vocês veem nos dois
gráficos da parte inferior, como esperado, esses segmentos de atividade não foram
afetados de forma relevante pela crise econômica ao longo de 2009, pelas razões já
conhecidas de vocês.
O GLP para uso residencial é um produto de primeira necessidade, sendo principalmente
usado para consumo doméstico, e o volume do Ciclo Otto tem a sua evolução atrelada à
evolução da frota de veículos leves, que apresentou crescimento estimado entre 7% e
8% no ano de 2009 em relação ao ano de 2008.
Passando ao slide seis, um pouco sobre os principais acontecimentos de 2009, vocês
devem se lembrar que há mais ou menos um ano nós falávamos que a nossa expectativa
era de um ano de forte evolução positiva nos resultados para a Ultrapar em 2009, com
base no nosso plano de crescimento por meio de aquisições para ganhos de escala,
expansões de capacidade produtiva, de programas de eficiência operacional, além da
característica de resiliência de cada um dos nossos negócios.
Mesmo em face do cenário de retração econômica apresentado, o ano de 2009 foi, de
fato, mais um ano de forte crescimento para a Ultrapar, uma evolução positiva de
resultados trimestre a trimestre, confirmando a resiliência dos nossos negócios e a
realização dos ganhos das aquisições, expansões e programas de eficiência operacional.
No ano, o EBITDA da Ultrapar atingiu R$1,4 bilhão, um crescimento de 25% em relação a
2008, e o lucro líquido atingiu R$477 milhões, 20% acima de 2008. Especificamente no
4T, o EBITDA da Ultrapar totalizou R$389 milhões, 16% de crescimento, principalmente
em função da consolidação da Texaco a partir do 2S09, e do aumento do EBITDA da
Ipiranga, da Ultragaz e da Ultracargo.
O lucro do período no 4T totalizou R$149 milhões, mais do que o dobro do mesmo
período de 2008, em função do aumento do EBITDA e da menor despesa financeira no
período.
No que tange ao nosso plano de crescimento, no lado direito deste slide, nós finalizamos
com sucesso a aquisição da Texaco em março, passando a implementar a integração
das operações de modo acelerado, com execução das principais ações necessárias para
colher os benefícios da aquisição no menor prazo possível.
Paralelamente, demos andamento aos nossos investimentos orgânicos, apesar de o foco
principal ter sido na integração da Texaco, adicionando cerca de 100 postos em 2009
através de embandeiramento e novos postos abertos.
Ao final de 2009 oficializamos mais uma aquisição: adquirimos um terminal para
armazenagem de granéis líquidos em Suape. Como já se encontrava em área arrendada
pela própria Ultracargo, permitiu a imediata integração das operações.
Outro investimento concluído pela Ultracargo em 2009 foi a expansão do terminal de
Aratu, com a adição de 12.000 m² à sua capacidade.
Adicionalmente, em 2009 nós recebemos o ugprade da S&P, que concedeu à Ultrapar o
nosso segundo rating correspondente ao grau de investimento, que já havia sido
concedido pela Moody’s em 2008. Nós consideramos a obtenção desse segundo grau de
investimento em 2009 mais uma demonstração da resiliência dos nossos negócios, da
solidez da nossa estratégia financeira, e da eficiência na alocação de capital.
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Em particular, nós acreditamos que essa demonstração é muito importante por ter
ocorrido exatamente em um ano marcado por restrição de crédito e aversão a risco no
mundo.
Em 2009, a nossa atenção a esses aspectos relacionados à geração de caixa e alocação
de capital foi redobrada, com foco na preservação da nossa sólida posição financeira e
estar preparado para fazer frente ao ambiente econômico com mais incertezas. Tudo isso
resultou em uma expressiva redução no endividamento líquido da Ultrapar ao longo do
ano.
Todo esse processo de planejamento e execução da nossa estratégia gerou um retorno
substancial aos nossos acionistas. O retorno obtido com a valorização das ações da
Ultrapar ao longo dos últimos dois anos foi significativamente superior ao do Ibovespa,
evidenciando novamente a resiliência da Ultrapar ao longo dos ciclos econômicos.
Aliás, essa combinação de resiliência, momentos difíceis e crescimento nos momentos
de economia forte são característicos da Ultrapar, claramente demonstrados ao longo
dos dez anos de companhia aberta. Nesses dez anos, o EBITDA da Ultrapar cresceu
15% ao ano e o lucro cresceu 18% ao ano, ao longo de um período significativo; são dez
anos em que nós tivemos economia boa, economia ruim, câmbio valorizando, câmbio
desvalorizando, preços de petróleo alto, preços de petróleo baixo. Tivemos todas as
combinações macroeconômicas possíveis e, com tudo isso, crescimentos bastante
expressivos ao longo de dez anos no EBITDA e no lucro líquido.
Os resultados crescentes deste ano e a forte geração de caixa do ano permitiram um
aumento de 17% nos dividendos declarados de 2009, totalizando R$279 milhões no ano,
o que corresponde a 60% do lucro do ano.
Passando agora ao desempenho de cada negócio, a começar pela Ipiranga, no slide
número sete. Com relação aos volumes, mais uma vez a evolução foi positiva em relação
ao 4T08, obviamente em grande parte devido à consolidação da Texaco. O crescimento
foi de 61% no volume total, nossa maior progressão de volume desde a aquisição da
Texaco.
Além da consolidação da Texaco, esse crescimento também se deve a mais dois
elementos. O primeiro deles é o crescimento da frota de veículos leves, tendência que
temos verificado ao longo dos últimos anos, incluindo todos os trimestres do ano
passado, como eu mencionei há pouco.
Em 2009, foram adicionados mais de 3 milhões de veículos à frota brasileira, recorde
histórico da indústria automobilística, resultando naquele crescimento de 7% a 8%
estimado da frota brasileira, que eu mencionei agora há pouco.
Apesar de todo esse crescimento, eu lembro a vocês que a frota brasileira ainda tem um
grande potencial de crescimento para os próximos anos. Esse potencial continuado para
o crescimento é devido à baixa penetração de veículos no Brasil, que é em torno de 15%
comparada a, por exemplo, a penetração em países próximos da gente, como Argentina
e México, onde a penetração é superior a 20%, e significativamente menor que a
penetração em países desenvolvidos como, por exemplo, Estados Unidos, onde essa
penetração é 80%.
O segundo elemento que contribuiu para o crescimento de volume foi a recuperação da
economia já no 4T, que influenciou positivamente o consumo de diesel, inclusive
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resultando em crescimento em relação ao 3T09, que é um trimestre sazonalmente mais
forte.
Para o ano como um todo, o volume da Ipiranga totalizou 17,2 milhões m3, 43% acima de
2008. E eu lembro a vocês que em 2009 nós passamos a consolidar os volumes da
Texaco somente a partir do 2T do ano.
Passando agora ao desempenho financeiro, vocês podem observar no gráfico superior à
direita a consistente evolução de rentabilidade apresentada pela Ipiranga desde o início
da consolidação da Texaco, fruto dos benefícios da maior escala e da implantação
acelerada do plano de negócios dos postos adquiridos.
No 4T, além da evolução decorrente da aquisição da Texaco, os resultados também se
beneficiaram pela melhor composição sazonal de vendas. Eles têm se intensificado pela
menor competitividade do etanol e consequente maior consumo da gasolina, que possui
margens mais altas que o etanol, segmento onde ainda ocorre alto grau de informalidade.
Assim, a margem EBITDA unitária da Ipiranga no 4T09, excluindo as despesas nãorecorrentes, foi de R$55 por m3, praticamente em linha com a margem unitária do 4T08,
antes, portanto, da aquisição da Texaco. Para o ano completo de 2009, o EBITDA
excluindo as despesas não-recorrentes da integração da Texaco totalizou R$ 846
milhões, 40% acima de 2008, portanto uma forte evolução, mas ainda com potencial de
crescimento para 2009, pois o plano de integração da aquisição da Texaco foi
implementado ao longo do ano de 2009.
Passando ao slide oito, queria exatamente atualizá-los a respeito do estágio de
integração da Texaco. Na parte de ganhos de eficiência e diluição de custo, em
novembro nós concluímos a incorporação societária da Texaco e da Ipiranga, resultando
em ganhos adicionais com a simplificação da estrutura societária, que junto com a
integração dos sistemas de informação, realizado em agosto, compõe uma etapa
relevante no nosso processo de captura de ganhos operacionais e sinergias.
Como vocês podem verificar no gráfico à esquerda, os ganhos até agora se traduzem em
uma redução de 9%, ou R$5 por m3, no nível de despesas unitárias da Ipiranga em
relação ao 4T08.
No lado da implementação do modelo de negócios da Ipiranga, continuamos avançando
no processo de conversão dos postos Texaco, que atingiu ao final de 2009 75% da rede
do Sul e Sudeste, equivalente a mais de 1.000 postos e 200 lojas de conveniência. A
nossa expectativa é que até o final deste 1T nós tenhamos concluído a conversão dos
postos remanescentes nessa região.
Um dos pilares estratégicos da aquisição da Texaco foi iniciar a nossa expansão ao
Conen, que é como nós chamamos as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, e com
isso atingir uma cobertura nacional. Essa cobertura nacional já tem nos proporcionado
inúmeras oportunidades comerciais. Desde a assunção da Texaco em abril, nós
conquistamos cerca de 300 novos clientes no Conen, em grande parte fruto da cobertura
nacional decorrente da aquisição.
Em adição, agora que avançamos significativamente na integração da Texaco, estamos
trabalhando para expandir nossa atuação no Conen, com o objetivo de maximizar os
benefícios do potencial crescimento dessas regiões, que em 2009 foi quase o dobro do
crescimento verificado nas regiões Sul e Sudeste.
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Além disso, aproximadamente 30% do volume de combustíveis do Conen é
comercializado por distribuidores que não fazem parte do Sindicom, permitindo assim
uma estratégia de crescimento maior do que o mercado, através de embandeiramento e
aquisição de redes regionais.
Passando ao slide nove, como vocês sabem, a Ipiranga possui um posicionamento
mercadológico baseado em diferenciação; posicionamento este que é concretizado
através de um forte investimento na marca Ipiranga, um excelente relacionamento com
os nossos revendedores e da oferta diferenciada de produtos e serviços ao consumidor
final.
O elemento central nessa estratégia de diferenciação é, portanto, o desenvolvimento
constante de novos produtos e serviços que contribuam para a geração de tráfego em
nossos postos e resultem em benefícios para a cadeia como um todo. Em outras
palavras, o nosso consumidor final usufrui de produtos e serviços que oferecem
comodidade e praticidade em sua visita ao posto de serviço, gerando oportunidades de
negócios e rentabilidade para os nossos revendedores e para a própria Ipiranga.
Neste slide nove, nós trouxemos para vocês uma breve atualização sobre as iniciativas
de varejo e fidelização da Ipiranga, fundamentais para esse posicionamento diferenciado
de mercado e que contribui de forma importante para as vendas de combustíveis.
Começamos pelo canto superior esquerdo, nós terminamos 2009 com quase 1.000 lojas
de conveniência franqueadas, fazendo da am/pm a maior rede de lojas de conveniência
do Brasil.
Para 2010, o nosso foco será expandir o número de lojas e ampliar a oferta de produtos.
Para isso, contamos com algumas iniciativas inovadoras no que tange à rede de
conveniência. Elas incluem, por exemplo, o lançamento de produtos com marca própria,
incluindo bebidas energéticas e salgados.
Outra iniciativa neste sentido será a expansão do número de padarias am/pm que
operam, das quais nós já temos 40 em operação dentro da própria loja am/pm e que se
mostraram um grande instrumento para aumentar o tráfego e a conveniência das visitas
do cliente ao posto de serviço.
Ainda com relação às franquias, as unidades JetOil, nossa franquia de troca de
lubrificantes e serviços automotivos, também trarão novidades. Para 2010 a estratégia
será ampliar a oferta de produtos complementares, por exemplo, com a venda de kits de
ferramentas, e continuar expandindo a JetOil Motos, a primeira franquia dedicada a
motos, lançada em 2009. Nós começamos 2010 com 50 unidades da JetOil Motos e até o
final do ano devemos dobrar este número.
Como vocês devem saber, nos últimos anos a frota de motos aumentou
significativamente no Brasil, e o consumo anual de lubrificantes para uma moto é similar
ao de automóvel. Essas duas coisas trazem, portanto, um grande potencial para essa
iniciativa.
Nosso plano de marketing para 2010 também prevê maximizar os benefícios do
IpirangaShop.com, serviço que explora o potencial de negócios resultante do alto fluxo de
consumidores dos postos da rede para comercialização de produtos associados a carro e
também a oferta de cerca de 35.000 itens em site da Internet, em parceria com uma
empresa especializada em varejo eletrônico. Para 2010 a grande novidade será a
possibilidade de gerar crédito através da compra de certos produtos no site, que poderão
ser utilizados na compra de combustível.
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Outra iniciativa já consagrada da Ipiranga são os cartões de crédito, implementados de
maneira diferenciada, permitindo o alinhamento de incentivos entre todos os
interessados. Permitem descontos e outras vantagens comerciais aos clientes, menores
taxas aos revendedores e maior remuneração variável aos atendentes dos postos.
Por fim, o programa de fidelização Km de Vantagens passa a ser o ponto de contato
entre todas essas iniciativas. O Km de Vantagens consiste no acúmulo de pontos a cada
compra realizada na rede Ipiranga, permitindo não somente as trocas de produtos e
serviços dentro da rede, mas também por produtos e serviços de parceiros, como a troca
de pontos por assinaturas de revistas, ingressos de cinema, milhas aéreas através da
parceria Multiplus Fidelidade, entre outros.
Esse programa se mostrou um grande sucesso em 2009, com mais de 2,4 milhões de
transações e resgates realizados. Para 2010, o foco será ampliar as parcerias do
programa e potencializar a sua contribuição para o fortalecimento do posicionamento de
mercado da Ipiranga, com consequente melhoria nas vendas de combustível.
Falando um pouco agora sobre a evolução de resultado para o trimestre em curso, as
nossas expectativas são muito positivas. Volumes de diesel continuam em forte
recuperação, acompanhando a tendência do PIB, e temos assim visibilidade para
crescimento entre 1Ts maior do que o apresentado no 4T09 em relação ao 4T08.
Já o volume de Ciclo Otto está apresentando um crescimento inferior ao apresentado
entre 4Ts, devido à intensificação da migração do etanol para gasolina, o que reduz o
volume combinado devido à diferença de poder energético dos dois combustíveis, mas,
por outro lado, produz uma melhor composição de margens.
No cômputo geral, nossa expectativa neste momento é que o volume total da Ipiranga
apresente neste 1T crescimento maior do que o verificado no 4T09 em relação ao ano
anterior.
Com relação aos resultados, como parte significativa do trabalho de integração da
Texaco executado, a nossa estimativa de despesas não-recorrentes para o 1T se reduz
para R$15 milhões, em grande parte relacionada à conversão de postos restantes no Sul
e no Sudeste.
Com relação ao EBITDA, esse estágio avançado de realização dos ganhos de aquisição
e as atuais condições de mercado nos permitem prever uma margem unitária de EBITDA
ex-não-recorrentes para o 1T10 similar à margem que apresentamos no 4T09.
Passando para o nosso segundo negócio de varejo, no 4T os volumes da Ultragaz
apresentaram uma evolução positiva em relação ao 4T08, um crescimento de 2%
impulsionado pela retomada do segmento granel, que cresceu 6% no período. Esses
crescimentos foram o dobro do crescimento apresentado no mercado.
O EBITDA do 4T09 continua apresentando crescimento, a exemplo dos outros trimestres
do ano, totalizando R$61 milhões, 23% acima do 4T08.
Excluindo efeitos extraordinários dos R$7 milhões referentes a uma contingência fiscal, o
crescimento do EBITDA teria sido superior a 30%, equivalente ao verificado nos 9M09 e
no mesmo patamar do ano como um todo.
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Com relação ao volume, em 2009 o volume da Ultragaz apresentou uma redução de 1%;
segmento de envasados cresceu 1% fruto de sua natureza resiliente, como eu mencionei
também por primeira necessidade, mas também decorrente de iniciativas comerciais da
Ultragaz, que incluíram a entrada em novos mercados, principalmente explorando nichos
de mercados que cresceram mais do que a média nacional.
O segmento granel, este mais afetado pela crise econômica na parte inicial do ano,
apresentou redução de 4% em 2009, porém no nosso caso esta redução está muito mais
relacionada ao consumo de 15.000 toneladas de um grande cliente em 2008, que era
sabidamente temporário. Se excluirmos este efeito da base, o volume da Ultragaz no
segmento granel em 2009 teria se mantido constante em relação a 2008.
Por fim, com relação aos resultados do ano, pudemos verificar ao longo de 2009 os
efeitos positivos da recuperação das margens para o qual contribuíram programas de
eficiência operacional e as iniciativas comerciais implementadas nos 12 meses, gerando
assim um aumento de 34% no EBITDA em relação a 2008.
Dentre as iniciativas da Ultragaz foram desenvolvidos programas de relacionamento com
os revendedores para a adequação do novo modelo de gestão das revendas, como, por
exemplo, programas de qualificação da revenda. Esse programa promoveu em 2009 um
diagnóstico de revendedores e implementou iniciativas para o aumento do nível de
informatização e treinamento dos funcionários das revendas, visando o apoio na gestão
dos seus negócios, otimizando a rentabilidade, o retorno sobre investimentos, além de
promover compartilhamento das melhores práticas entre revendedores.
Outro programa implementado segue o mesmo racional, é o programa de soluções de
marketing aplicadas à revenda, através do qual a Ultragaz oferece treinamentos
específicos na Academia Ultragaz, que promovem a qualificação e desenvolvimento dos
revendedores.
Em 2009, a Ultragaz também desenvolveu o treinamento especialista em atendimento,
parte do novo posicionamento da marca “Ultragaz, especialista no que faz”. Esse
treinamento e esse posicionamento reforçam os atributos de qualidade e diferenciação
dos produtos e serviços oferecidos pela Ultragaz, e que em 2009 teve divulgação na
mídia impressa e rádio. O foco do treinamento especialista em atendimento é aprimorar o
conhecimento técnico da revenda e melhorar o atendimento aos clientes da revenda.
Com relação aos resultados do trimestre em curso, a nossa expectativa é de uma
progressão de volume ano contra ano similar à que tivemos no 4T. Em outras palavras,
uma evolução entre os 1Ts similar à que tivemos entre 4Ts, exceto pelo volume do
segmento granel, cuja nossa expectativa é de um crescimento ligeiramente menor, pois o
4T08 tinha apresentado uma redução forte de 6% sendo, portanto, uma base de
comparação mais fraca.
Com relação ao EBITDA, a nossa expectativa neste momento é de uma evolução em
relação ao 1T09 um pouco superior à apresentada entre 4Ts, dado que no 4T09, nós
tivemos uma concentração de despesas e custos. Em outras palavras, evolução similar
de volume, um pouco menos pela base de comparação do granel, mas resultados um
pouco melhores na comparação 1T contra 1T versus 4T contra 4T devido à concentração
de despesas que nós tivemos no final do ano passado.
Vamos passar agora à Oxiteno, slide número 11. O volume de vendas da Oxiteno
apresentou crescimento de 36% em relação ao 4T08. No mercado interno, o volume
vendido de especialidades cresceu 33%, com forte desempenho das especialidades
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destinadas às indústrias de cosméticos, detergentes, agroquímicos, tintas, vernizes e
petróleo. Esse crescimento foi viabilizado principalmente pelas expansões de capacidade
e pela retomada da atividade econômica do 4T.
No mercado externo, o volume vendido apresentou um crescimento de 42% em função
do aumento da venda de especialidades, decorrente também das expansões realizadas.
Vale lembrar que logo após grandes expansões de capacidade, como nós tivemos no
final de 2008, é esperado e natural que as exportações aumentem em um primeiro
momento e sejam redirecionadas ao mercado interno à medida que este cresce,
reduzindo a proporção das exportações ao longo do tempo. Esta migração para o
mercado interno ao longo do tempo é parte da estratégia da Oxiteno de manter a sua
capacidade de produção à frente da demanda local, vendendo o excedente para o
mercado externo.
Em 2009, o volume de vendas da Oxiteno apresentou um crescimento de 12% em
relação a 2008. As vendas de especialidades no ano cresceram 15%, viabilizadas pelas
expansões. Lembrando um pouco o cenário existente antes da crise, a demanda por
especialidades químicas vinha crescendo em um ritmo bastante acelerado em 2008,
enquanto nós estávamos expandindo as nossas plantas. Como consequência, o mercado
foi sendo crescentemente atendido por importações.
Neste ano de 2009, baseado nas vantagens de fornecimento local e através de iniciativas
comerciais da Oxiteno, recuperamos esse volume perdido para importações e a Oxiteno
retomou o crescimento de volume através do deslocamento das importações, o que
permitiu o crescimento de volumes mesmo nos trimestres de demanda mais
desaquecida.
Com relação à evolução de resultados, o EBITDA da Oxiteno no 4T totalizou R$31
milhões, 67% abaixo de 2008, apesar do crescimento no volume vendido, em função de
três elementos: patamar de câmbio 24% mais valorizado; a elevação nos custos de
matéria-prima em USD ao longo do 4T; e o benefício da desvalorização de 22% do Real
durante o 4T08.
Em 2009 como um todo, o EBITDA da Oxiteno totalizou R$145 milhões, também uma
redução em relação a 2008 de 31% em função do custo ascendente de matérias-primas
ao longo do ano, tendo o eteno iniciado o ano próximo a US$700 por tonelada encerrado
em 2009 a R$1.200 por tonelada.
Em adição, em 2009 tivemos o efeito estimado de R$78 milhões no EBITDA fruto da
diferença entre custo histórico e custo de reposição. Esse efeito é decorrente da
realização de estoques com custos históricos significativamente superiores aos custos
correntes de reposição de 2009. Se excluído este efeito pontual, o EBITDA de 2009 teria
superado o de 2008, apesar da conjuntura econômica desfavorável à Oxiteno.
Para este 1T, a nossa expectativa é que os volumes apresentem evolução ligeiramente
menor que a verificada entre 4Ts, mais uma vez, em função da base de comparação um
pouco mais forte para o 1T09, um efeito similar ao que eu mencionei ao granel da
Ultragaz.
Com relação a o EBITDA, a nossa expectativa é de uma recuperação nos resultados. Um
EBITDA maior no 1T do que obtivemos no 4T09, apesar de o 1T ser sazonalmente mais
fraco que o 4T, porém ainda menor que o EBITDA do 1T09, pelo Real significativamente
mais valorizado e o processo em curso de alinhamento de preços e custos.
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Passando agora para o slide 12, vou falar um instante sobre o nosso negócio de logística.
No 4T, a armazenagem média da Ultracargo medida em m³ foi 4% menor que a do 4T08,
trimestre este que já consolidava a União Terminais. Essa redução é fruto da menor
disponibilidade de etanol e óleos vegetais para exportação. Essa redução foi
parcialmente compensada pelas expansões realizadas no terminal de Aratu, concluídas
em 2009, que adicionaram 12.000 m³ à sua capacidade.
O EBITDA da Ultracargo no 4T foi R$22 milhões, 6% acima do mesmo período de 2008,
principalmente em função das sinergias operacionais oriundas da integração da União
Terminais, que foram parcialmente compensadas pela menor movimentação que eu
mencionei, e em parte por maiores gastos de manutenção dos terminais, aproveitando o
período, o momento de menor atividade.
No ano como um todo, a armazenagem média aumentou 37%, principalmente em função
da consolidação da União Terminais a partir de 4T08, mas também das expansões
realizadas no terminal de Aratu e de um maior volume de operações no terminal de
Suape.
Com tudo isso, o EBITDA da Ultracargo em 2009 superou a casa dos R$100 milhões,
representando um crescimento de 107% em relação a 2008, crescimento bem acima do
aumento na armazenagem média, fruto da aquisição da União Terminais, que resultou
em benefícios de maior escala, resultou em sinergias operacionais e resultou na maior
predominância da atividade de granéis líquidos nos resultados da Ultracargo.
Passando para o slide 13, eu gostaria de destacar algumas informações sobre o terminal
de granéis líquidos que nós adquirimos no porto de Suape no final de dezembro. Para os
que não estão familiarizados com o porto de Suape, ele é um porto com uma localização
geográfica estratégica, ele é privilegiado, sua localização é muito estratégica e é um dos
mais completos pólos portuários do Nordeste, sendo um importante concentrador e
distribuidor de cargas na região.
Outra vantagem no porto de Suape é seu calado operacional, que permite atender navios
de grande porte, característica que em alguns portos do Brasil é um limitador para
crescimento. Nos últimos cinco anos, o crescimento médio anual da movimentação do
porto foi de mais de 20%, sendo os principais produtos movimentados derivados de
petróleo, produtos químicos, álcoois e óleos vegetais.
Com a aquisição deste terminal, a Ultracargo fortaleceu sua posição na região e deu mais
um passo na implementação de sua estratégia de se fortalecer como provedora de
armazenagem para granéis líquidos no Brasil. O terminal foi adquirido por R$44 milhões,
que adicionam uma capacidade 83.000 m³ à capacidade da Ultracargo, um aumento de
15% em sua capacidade total.
Outro aspecto, um último aspecto positivo dessa aquisição, é que esse terminal já se
encontra em área arrendada pela própria Ultracargo; isto é, no mesmo terreno, como
vocês podem ver na foto à direita, o que permitiu a integração imediata das operações.
Para concluir o desempenho dos nossos negócios, um pouco das perspectivas de curto
prazo para a Ultracargo. No 1T10, nós continuamos vendo o cenário de menores
volumes de etanol e óleos vegetais para exportação, inclusive com a indisponibilidade se
acentuando em relação ao 4T09. Por outro lado, no trimestre em curso temos o nosso
novo terminal em Suape, adicionando aqueles 15% à capacidade total da Ultracargo,
com economias de escala em sua operação.
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Com tudo isso, a nossa expectativa é que o EBITDA apresente crescimento no 1T10
mais proporcional ao crescimento na capacidade de armazenagem total proporcionada
pela aquisição de Suape.
Por fim, eu gostaria de ressaltar que todas as expectativas de resultado para o 1T que
mencionei, na Ipiranga, na Ultragaz, na Ultracargo e na Oxiteno, não consideram o efeito
da adesão da Ultrapar ao regime de pagamentos de tributos federais da Lei 11.941, que
estimamos que reduzirá o EBITDA do trimestre em R$21 milhões, substancialmente na
Ipiranga, e o lucro líquido em R$17 milhões.
Vamos falar um pouco do futuro, no slide 14. Como vocês viram, nós terminamos 2009
de forma muito positiva e estamos iniciando 2010 com visibilidade para resultados fortes
no 1T. Porém, o mais importante é que temos boas razões para estarmos otimistas
também no médio e longo prazo, e algumas dessas razões estão elencadas no slide 14.
Em 2009, a resiliência dos nossos negócios foi fundamental para termos um forte
crescimento de resultados em um ano de incertezas e economia mais fraca. Em 2010,
com a retomada do crescimento da economia, a posição de liderança nos mercados que
atuamos aliada aos investimentos feitos nos últimos anos coloca cada um dos nossos
negócios em posição privilegiada para se beneficiar do significativo potencial crescimento
do mercado brasileiro.
Para a Ipiranga, o crescimento continuado da própria e a retomada da demanda por óleo
diesel em consequência da retomada do crescimento econômico, permitem vislumbrar
volumes crescentes de venda. Em adição a maximizar os benefícios desse crescimento
orgânico, a Ipiranga continuará capturando os ganhos proporcionados pela aquisição da
Texaco e explorando o potencial existente para rede por meio de embandeiramento em
postos e aquisições regionais, principalmente na região do Conen.
A Ultragaz, que teve crescimento expressivo em seus resultados em 2009, está
posicionada de forma única para aproveitar a retomada do crescimento dos volumes no
segmento granel, que tem o seu desempenho diretamente relacionado ao
comportamento da atividade econômica, no qual a Ultragaz é líder destacada. Em adição,
a Ultragaz pretende dar continuidade à sua estratégia de crescimento em nichos de
mercado.
Já na Oxiteno, as expansões da capacidade de produção de especialidades já realizadas
e a forte presença nos segmentos da economia com significativo potencial de
crescimento, como cosméticos e detergentes, agroquímicos, tintas e vernizes, petróleo e
gás, devem permitir benefícios para a Empresa através do aumento do seu volume de
vendas e consequente alavancagem operacional; benefícios esses que dependerão
também da velocidade e amplitude do Real e da elevação nos preços do petróleo ao
longo do tempo.
Finalmente, a Ultracargo, que em 2009 assumiu papel central no processo de
consolidação do segmento de armazenagem de granéis líquidos, papel central que ela
assumiu com a integração da aquisição da União Terminais e a compra do terminal em
Suape no final do ano, tem a expectativa de colher os frutos do maior grau de abertura da
economia brasileira, processo este que passará pelos portos onde ela está posicionada e
beneficiará os segmentos atingidos pela Companhia.
Com isso, eu agradeço a atenção de vocês e estou aqui junto com os diretores de
administração e controle de cada um dos negócios, a equipe de RI e pessoas da área
financeira, disponíveis para responder perguntas que vocês eventualmente tenham.
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Diego Mendes, Itaú Securities:
Bom dia a todos. A primeira pergunta é com relação à Ipiranga; na verdade, as duas. Nós
sabemos que nesse trimestre houve uma ajuda bastante forte do mercado como um todo,
onde vocês venderam mais gasolina que etanol e isso ajudou a puxar um pouco a
margem. Eu queria saber qual seria uma margem por m³ se excluíssemos esse efeito, ou
seja, se mantivéssemos o mix de venda antigo.
E a segunda pergunta é relacionada ao guidance: vocês já atingiram a margem de 53
que tinham dado como guidance no passado? E o que podemos esperar daqui para
frente, principalmente um guidance para o ano inteiro de 2010?
André Covre:
Obrigado pela sua pergunta. Confesso que nós fizemos um bolão aqui para saber qual
seria a primeira pergunta, e todos nós acertamos a primeira pergunta, e é de fato uma
pergunta importante, sobre as margens da Ipiranga.
Diego, nós tínhamos um plano de realizar os ganhos da aquisição da Texaco ao longo de
dois anos, onde o primeiro ano era muito intenso em ações e o segundo ano era muito
intenso na materialização dos benefícios. Então, quase terminamos o primeiro ano,
tivemos na verdade a possibilidade de executar as nossas ações com mais velocidade do
que tínhamos imaginado anteriormente e, com isso, capturar mais rápido os benefícios
da aquisição.
Segundo lugar, principalmente na segunda metade do ano, em particular no 4T, o
mercado de combustível nos ofereceu uma série de oportunidades que a Ipiranga
aproveitou, você mencionou uma delas, por exemplo, a melhoria de mix através da
gasolina em detrimento ao etanol, e, com isso, as margens no 4T atingiram um patamar
similar ao do 4T08. Esse mercado melhor também ajudou a acelerar a captura dos
benefícios da aquisição da Texaco.
Não é por outra razão, e eu mencionei que nossa atual previsão de margem para o 1T é
ao redor dos mesmos R$55 que eu mencionei antes em relação ao 4T, mantidas as
condições atuais de mercado. Nas condições atuais de mercado, essa é uma margem
para a qual temos oportunidade, sendo que ainda resta algum benefício relacionado à
aquisição da Texaco para se materializar ao longo do ano.
Diego Mendes:
E esse benefício a se materializar ainda seria de mais ou menos quanto? Você pode nos
passar isso?
André Covre:
Eu confesso que não fiz esse cálculo. Mas é um cálculo que eu sei que você pode fazer,
tendo conhecimento de ordem de grandeza de quais são os nossos volumes e nossas
margens.
Diego Mendes:
OK. Obrigado.
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Gilberto Pereira de Souza, Banco Espírito Santo:
Bom dia, André. Na verdade, ainda relacionado à Ipiranga, e depois eu queria fazer uma
pergunta em relação à Oxiteno. Você tem alguma meta para crescimento de volume de
vendas ou de expansão de market share da Ipiranga nas regiões Centro-Oeste, Nordeste
e Norte para 2010?
No caso da Oxiteno, você tem alguma perspectiva de comportamento de preço de glicol e
de especialidades ao longo de 2010, em termos de recuperação de margem ou de
mudança de tendência de ciclo?
André Covre:
Obrigado, Gilberto. Com relação a metas de market share na Ipiranga, a resposta é não,
não temos nenhuma meta de market share. O market share, na forma como vemos o
negócio, não é um objetivo em si. Ele é um viabilizador de escala, e o que é muito
importante no nosso negócio, como você sabe, para a rentabilidade, é uma escala
adequada.
O market share que adquirimos com a Texaco no Conen, que é aproximadamente 10%, é
um market share muito bom para começar, mas não é um market share que nós
consideramos adequado para operar. Se você olhar a diferença entre o Sul o e Norte,
nosso market share no Sul é da ordem de 28% e no Norte é da ordem de 10%. Então,
nossa intenção é trazê-los para os mesmos patamares, obviamente não reduzindo o do
Sul, mas crescendo o do Norte.
Com relação à Oxiteno, os preços de glicol, as previsões que nós temos acesso – nós
não fazemos previsões de preços de glicol, são as previsões das consultorias
especializadas – não são de evolução forte do preço de glicol neste ano. Não
consideramos em nosso planejamento nenhum benefício da melhoria de preços de glicol
para o ano. Pode sempre acontecer, mas não está nos nossos planos.
Com relação aos preços de especialidades, aqui sim ainda estamos em andamento no
nosso processo de alinhar o patamar de preços das especialidades às evoluções de
custo que ocorreram recentemente. Como você sabe, fazemos isso sempre trazendo ao
nosso cliente um valor adicionado maior que seja compatível com o preço que estamos
cobrando do cliente.
Gilberto Pereira de Souza:
Então, a tendência, no último trimestre em especial, você ampliou a sua presença de
mercado substituindo algumas importações, e acredito que tenha havido neste primeiro
momento um sacrifício de margem. Então, a expectativa é que a margem melhore pela
recomposição de preços, não só pelo repasse do aumento de matéria-prima, mas
também porque agora vocês já ocupam o espaço.
André Covre:
Correto.
Gilberto Pereira de Souza:
OK. Obrigado.
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Lucas Brendler, Banco Geração Futuro:
Bom dia. Eu tinha, na verdade, duas perguntas, a primeira já foi respondida, e inclusive
colaborou para o bolão de vocês. E a segunda, eu gostaria que você desse uma luz um
pouco melhor em relação a esse Refis que vocês fizeram para adequação da lei, e se
você pudesse repetir os valores dos benefícios que vocês deixaram de ter em relação ao
EBITDA, que reduziu o EBITDA de vocês em 2010.
André Covre:
Nós decidimos aderir a esse programa de pagamento de impostos, da Lei 11.941,
basicamente julgando a jurisprudência recente em cada um dos processos que nós
questionamos tributos, a complexidade de cada um e sua complexidade de execução.
Com isso, a vasta maioria dos processos em que estamos nos qualificando era de
assuntos que estavam provisionados; tem uma pequena parte que afeta o resultado, e os
números que eu mencionei são um efeito de R$21 milhões no EBITDA no 1T10, valor
este substancialmente na Ipiranga, e um efeito no lucro líquido de R$17 milhões.
Lucas Brendler:
OK. Obrigado.
William Teixeira, Banco SICREDI:
Em primeiro lugar, parabéns pelos resultados. Nos slides oito e 14 vocês indicaram que
pretendem ampliar o market share na região do Conen. Eu queria saber como vocês
pretendem fazer isso, dado que a bandeira Ipiranga está nas mãos da Petrobras até
março de 2012 nessa mesma região. Obrigado.
André Covre:
Até março de 2012 nós operamos e operaremos na região do Conen com a marca
Texaco. Portanto, os embandeiramentos de postos e eventuais aquisições de redes
regionais que fizermos utilizarão a marca Texaco, e a partir de 2012, quando o período
de utilização da marca Ipiranga pela Petrobras termina, procederemos a mudança da
marca de todos eles para Ipiranga.
William Teixeira:
OK. Obrigado.
Francisco Utsch, M Square:
Bom dia. André, eu tenho uma pergunta um pouco específica. Você mencionou a questão
dos pontos do programa Fidelidade Km de Vantagem. Eu queria entender um pouco
melhor o economics disso. No IPO da Multiplus a gente viu que o preço médio do ponto,
estava em mais ou menos R$0,025 pra cada um ponto. Como é R$1 um ponto o
consumo de vocês, e se for o postoo preferido, R$1 gasto dá dois pontos, com o cartão
Ipiranga, três pontos. Se colocarmos aqui que são R$0,025 para cada R$1 de gasto, dá
2,5%. Como você tem uma margem de 3,1%, tenho a impressão de que se eu for a um
posto favorito, eu com o cartão Ipiranga, você tem prejuízo na operação. Eu estou
enganado, ou não?
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André Covre:
Francisco, eu confesso que não segui a sua matemática porque eu não tenho o benefício
de ter lido o prospecto da Multiplus. Você conhece a Multiplus alguns graus mais
profundamente que eu, mas indo direto à sua conclusão, esse não é um programa que
dá prejuízo à Ipiranga. Ele é um programa que, na verdade, traz fidelização, traz tráfego e
ele tem um pequeno custo que se considera nos custos de marketing.
Francisco Utsch:
OK. Muito obrigado.
Operadora:
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. André para suas
últimas considerações. Por favor. Sr. André, pode prosseguir.
André Covre:
Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência.
Esperamos tê-los de volta no próximo trimestre para divulgar resultados crescentes.
Como mencionei, estamos muito otimistas para este ano de 2010 e o que temos pela
frente. Muito obrigado.
Operadora:
Obrigada. A teleconferência dos resultados da Ultrapar está encerrada. Por favor,
desconectem suas linhas agora.
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