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Operadora:
Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem vindos à teleconferência da Ultrapar,
para discussão dos resultados referentes ao 3T07 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 RI 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, 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, 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 a
teleconferência.
André Covre:
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês para comentar os resultados da
Ultrapar neste 3T07 e perspectivas para o futuro.
Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, em função da aquisição do
controle de certas empresas do Grupo Ipiranga em abril deste ano, a Ultrapar passou a
controlar os negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes nas regiões Sul e
Sudeste do Brasil, e a EMCA (Empresa Carioca de Produtos Químicos), produtora de
óleos minerais brancos e fluídos especiais, bem como passou a ter uma participação de
1/3 nas operações de refino.
A partir do 2T, as demonstrações financeiras da Ultrapar consolidam os negócios
adquiridos. E nessa apresentação, as menções ao termo Ipiranga se referem aos
negócios adquiridos de distribuição de combustíveis, juntamente com a EMCA.
As demonstrações financeiras da Ultrapar, para períodos anteriores ao 2T, não incluem
as operações adquiridas. Porém, no caso da Ipiranga em especifico, com o objetivo de
proporcionar uma base de comparação para a análise de evolução de desempenho,
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foram elaboradas as demonstrações financeiras não auditadas da mesma para os
períodos anteriores ao 2T07, aqui definidos como pro forma.
Muito bem, passamos para o slide 3. Iniciando pelo desempenho consolidado da
empresa, nós apresentamos um crescimento operacional em todos os nossos negócios
nesse trimestre, em relação ao ano passado, fruto dos investimentos realizados, aliado a
um bom desempenho da economia.
O crescimento do volume foi particularmente destacado na Oxiteno, cujo volume total
cresceu 8%, oriundo das especialidades, que cresceram 13%; e na Ultracargo, onde a
armazenagem efetiva cresceu 18% – ambos, Oxiteno e Ultracargo, refletindo as
tendências do 2T.
A geração operacional de caixa da Ultrapar, o EBITDA, no 3T foi de R$218 milhões, 38%
acima no mesmo período de 2006. O lucro líquido foi de R$25 milhões, apresentando
uma queda em relação ao 3T06, principalmente pelos efeitos transitórios relacionados à
participação minoritária e alavancagem financeira.
Com a conclusão da operação da aquisição da Ipiranga, nós não teremos mais a
participação minoritária, e a alavancagem financeira será minimizada pelo pagamento da
Petrobras e Braskem após a cisão dos ativos. Desconsiderando esses efeitos, o lucro
líquido do 3T teria apresentado crescimento significativo.
Nós investimos R$252 milhões neste trimestre, principalmente nas expansões da Oxiteno,
que já começam a influenciar o volume vendido de forma positiva. Além dos
investimentos em expansão da capacidade, a Oxiteno continua investindo na sua
internacionalização, e fortaleceu seu posicionamento nas Américas através da aquisição
da Arch Andina, única produtora de etoxilados na Venezuela, e da abertura do primeiro
escritório comercial nos EUA. O valor da aquisição da Arch Andina foi de US$7,6 milhões,
e à plena capacidade essa nova operação deve gerar uma receita líquida anual de
aproximadamente R$60 milhões.
Em separado, a partir de 31 de outubro, a Oxiteno obteve o direito de redução de 75% no
imposto de renda da unidade de Camaçari, válido até o 2016, o que irá reduzir a despesa
total, com o imposto e contribuição social acumulada, até setembro, em R$15 milhões,
uma vez que o incentivo fiscal é retroativo a 1/01/07.
Note que para o fechamento do 3T não foi considerada qualquer redução referente a
essa decisão; se tivesse, a alíquota de imposto de renda da Ultrapar teria sido menor que
20%.
Na Ultragaz anunciamos dois novos projetos: o primeiro se refere ao reforço de sua
presença no Norte e Nordeste do Brasil, passando a vender GLP no Maranhão e no Pará.
A Ultragaz não atuava de maneira relevante nesses estados, e essa iniciativa se baseia
no crescimento do mercado de GLP nessas regiões, acima da média nacional. Como
exemplo, entre 2003 e 2006, o mercado de GLP no Maranhão e Pará cresceu 5% ao ano
na média, enquanto o Brasil como um todo cresceu 1%.
O segundo projeto se relaciona à expansão das suas operações de gases propelentes,
onde a Ultragaz já é líder e vai adicionar dimetil éter ao seu portfólio de produtos, com
vendas previstas a partir do 2S08.
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O dimetil éter, chamado DME de forma simplificada, é considerado um produto
diferenciado no segmento de gases aerossóis, em função do menor custo de formulação
e embalagem para os clientes da Ultragaz, além de benefícios ambientais.
Na Ultracargo anunciamos um programa de investimento de R$110 milhões ao longo de
2008 e 2009, convictos a viabilizar um crescimento de aproximadamente 35% na sua
capacidade atual de armazenagem.
Por fim, com relação à Ipiranga, avançamos em mais uma importante etapa na aquisição,
com a conclusão dos leilões de tag along da RPI, da DPPI e da CBPI, no qual foi
adquirido aproximadamente 77% do valor ofertado, totalizando um desembolso de R$160
milhões para a Ultrapar.
Falando agora especificamente dos resultados de cada negócio, eu inicio pela Ultragaz,
onde os resultados foram impactados principalmente por um mercado mais competitivo
nesse trimestre. O mercado de GLT veio crescendo à taxa de 3% durante os primeiros
seis meses deste ano, impulsionado pelo bom desempenho da economia e o aumento de
renda da população. Entretanto, neste trimestre o crescimento foi mais reduzido, levando
ao momento de re-acomodação entre as empresas, tornando o mercado mais
competitivo nesse período. E essa é a principal razão da redução do EBITDA no trimestre.
A boa noticia é que o mercado já está se ajustando novamente, incluindo volume de
crescimento maior, e a nossa expectativa é de um 4T substancialmente melhor, já no
mesmo patamar do 4T do ano passado.
Passando à Ipiranga, no quinto slide, nós continuamos a ter uma crescente
disponibilidade de crédito e melhoria de renda da população brasileira, resultando em
recordes históricos de venda e de compra de veículos, especialmente os chamados
veículos bi-combustível, que continuaram fortes no último trimestre, compondo um
crescimento significativo nos 9M07. Isso, consequentemente, resultou em um maior
consumo de combustíveis.
No caso especifico do álcool, além do aumento da frota, tivemos também a safra recorde
de cana-de-açúcar, que resultou em uma maior disponibilidade do produto e uma melhor
paridade em relação à gasolina.
Além disso, as melhorias na legislação e fiscalização promovidas no setor, como por
exemplo a resolução, a NP nº. 7, a implantação do chamado CODIP no espaço fiscal e a
adição de corante no álcool anidro, influenciaram positivamente o volume vendido da
Ipiranga, que apresentou crescimento de 6% no 3T07 em comparação ao mesmo período
de 2006; com destaque para a gasolina, álcool e GNV, que juntos cresceram 12%.
O EBITDA da Ipiranga atingiu R$106 milhões, 40% acima do 3T06, em função da
alavancagem operacional promovida pelo maior volume vendido, pelas medidas
implementadas para a melhoria da legislação e da fiscalização do setor, e também, de
forma relevante, os efeitos decorrentes da safra recorde da cana-de-açúcar.
Para o 4T, esperamos vendas de combustíveis com crescimento bastante significativo,
em decorrência dos mesmos determinantes apresentados durante o resto do ano, nos
levando a uma expectativa de EBITDA crescente, porém em menor magnitude na
comparação com o 4T06, pois nesse período já estavam presentes os efeitos positivos
da melhoria do setor, que eu mencionei há pouco, e também da safra recorde de canade-açúcar.
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Passando à Oxiteno, no slide seis, o melhor desempenho da economia, os investimentos
nas expansões, especialidades químicas e as iniciativas comerciais onde se incluem o
desenvolvimento de novos produtos resultaram em um crescimento expressivo, como eu
mencionei antes, de 8% no volume vendido total, e em melhoria do mix de vendas, com
maior concentração nas vendas de especialidades, que cresceram 13% em relação ao
3T06, tendo crescido em praticamente todos os segmentos.
As exportações cresceram 45% nesse 3T, principalmente em função da maior exportação
de glicóis, devido à maior disponibilidade do produto, dada a interrupção no
funcionamento de duas plantas de PET aqui no Brasil, e à menor oferta de produto no
exterior, devido a um acidente em uma das plantas de glicol no Oriente Médio.
O EBITDA da Oxiteno totalizou US$19 milhões no 3T, uma retração de 30% em relação
ao ano passado, principalmente resultado da apreciação de 12% do real e do aumento
dos custos das matérias-primas, principalmente o eteno.
Por outro lado, na comparação com o 2T07, observamos uma tendência positiva com
crescimento de 31% no EBITDA e 19% no EBITDA por tonelada em USD, devido ao
aumento de volume e à recuperação de US$28 por tonelada nos preços médios.
Para o 4T, esperamos um crescimento de volume ainda maior com as novas
capacidades e especialidades químicas, permitindo a recuperação da rentabilidade.
Adicionalmente, a melhor oferta de glicose no mercado externo, à qual me referi há
pouco, favoreceu os preços internacionais, que se elevaram significativamente nas
últimas semanas, e a Oxiteno usará da sua flexibilidade na capacidade de produção para
se beneficiar desta situação.
Por fim, a Ultracargo entrou em um ciclo de crescimento acelerado desde o inicio deste
ano. Neste trimestre, apresentou um crescimento de 18% no volume de armazenagem,
fruto da maior ocupação do terminal intermodal de Santos e das expansões realizadas
nos terminais de Suape e Aratu.
No segmento de transporte, a redução de 17% na quilometragem rodada decorre da
interrupção de algumas operações de transporte, concentrando nossas operações na
prestação de serviços diferenciados.
O EBITDA da Ultracargo foi de R$12 milhões no 3T07, um aumento de 43% em relação
ao mesmo período do ano passado, fruto do aumento das operações de armazenagem e,
também, das operações de logística interna.
A margem EBITDA foi de 21%, um ganho de 5 p.p. em relação ao 3T06. A expectativa
para o 4T é de uma evolução similar à apresentada entre os terceiros trimestres.
Nós planejamos manter o ritmo de crescimento da Ultracargo acelerado nos próximos
anos; nesse sentido, vamos iniciar um importante investimento na expansão dos nossos
terminais, especialmente em Santos e em Aratu, como está demonstrado no slide oito.
A idéia é aproveitar a demanda crescente por infra-estrutura logística aqui no Brasil,
principalmente relacionada a biocombustíveis e ao fluxo de comércio exterior.
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Os investimentos estão estimados em R$110 milhões ao longo de 2008 e 2009, e irão
proporcionar um aumento de 35% na nossa capacidade atual de armazenagem.
Para finalizar, como uma nota geral, nós seguimos bastante otimistas em relação aos
nossos negócios, em específico aos investimentos em andamento na Oxiteno, que já
começaram a influenciar positivamente os seus volumes; e os investimentos anunciados
na Ultracargo e na Ultragaz mostram que os caminhos de crescimento estão
estabelecidos.
Adicionalmente, na Ipiranga seguimos com a implementação do nosso plano de negócios,
baseado em alavancagem operacional e consolidação do setor.
Tendo dito isso, agradecemos a participação de todos em mais esse conference call, e
passo para vocês para perguntas.
Paula Kovarsky, Itaú Corretora:
Bom dia a todos. Eu queria na verdade fazer três perguntas. Primeiro, com relação à
Ipiranga: como é que você está vendo perspectiva de mais melhoria de margem de
álcool? Essas margens vinham deprimidas, enfim, com o cenário de safra mais forte.
Você vê espaço para uma melhoria de margem?
Ainda com relação à Ipiranga, quais as perspectivas de redução de custo, de a gente ver
implementadas todo aquele enxugamento de custo que a gente tinha expectativa de ver
na Ipiranga? Em quanto tempo a gente deve ver os resultados disso?
E por último, você poderia dar uma atualizada para a gente nas perspectivas de
aquisição no segmento de derivados?
André Covre:
Paula, obrigado pelas suas perguntas. Vou começar de trás para frente. Com relação a
aquisições, é sabido nosso interesse em participar da consolidação do setor. Conforme
comunicado ao mercado, existe um processo em curso do qual nós estamos participando.
Nós, por outro lado, não temos nenhuma garantia de que o ativo será efetivamente
vendido, para a gente ou para qualquer um. O processo está em curso.
Com relação à redução de custo, ela está acontecendo. Neste 3T nós já tivemos um
benefício na comparação entre 2T e 3T, fundamentalmente resultado da desmobilização
do estado corporativo, e nós estamos nesse momento em processo avançado de
planejamento da consolidação da área administrativo-financeira, cujos benefícios se
mostrarão a partir do ano que vem.
Com relação às margens de álcool, este ano nós assistimos a uma melhoria das margens
de álcool ao longo do ano, resultado de dois fatores: uma é a melhoria na
regulamentação do setor, este ano de trabalho contínuo, que surtiu efeito ao longo dos
meses do ano e que precisa, para que as margens continuem a se elevar, ser reforçada
com novas medidas. E a Ipiranga, junto com o Sidicom, estão trabalhando neste sentido
com as autoridades de vários estados.
O segundo elemento é mais conjuntural, e se relaciona ao desenvolvimento da safra de
álcool. Este ano foi uma safra bastante grande e com essa disponibilidade maior de
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álcool permitiu movimentos na margem que, não necessariamente, a gente pode garantir
que ocorrerão para o ano que vem – depende do que ocorrer com a safra de álcool.
Paula Kovarsky:
OK. Só mais uma pergunta com relação à Ultragaz. Esse squeeze de margem que a
gente viu nesse trimestre é pontual ou isso é uma tendência de aumento de competição,
enfim, de redução de preço? Essa deve ser a margem média daqui para frente ou é isso
pontual?
André Covre:
Essa não é nossa expectativa. Como eu falei, o comportamento do mercado foi o que
gerou as menores margens neste 3T, seja por efeitos em receitas, seja por efeitos em
custos que não puderam ser trabalhados no mercado. Porém, como eu disse, o mercado
já está se ajustando novamente.
Paula Kovarsky:
OK, obrigada.
Guilherme Mazzilli, Bresser Asset:
Oi, bom dia. Na verdade são três perguntas.
André Covre:
Guilherme, estou te ouvindo muito distante.
Guilherme Mazzilli:
Vou tentar falar mais alto, desculpe. São três perguntas, primeiro com relação à Oxiteno.
Eu gostaria de saber, com relação à planta de álcool graxo, como está a produção, se
vocês já começaram, em que nível que ela está. E você falou em recuperação de
margem na Oxiteno. O que a gente pode esperar? Uma margem parecida com a do 4T06,
e isso ser o recorrente para frente? Você prefere que eu faça as três ou..
André Covre:
Pode fazer.
Guilherme Mazzilli:
Bom, a segunda é com relação à Ipiranga. Houve uma melhoria muito grande nas
despesas gerais administrativas e uma piora nas despesas com vendas. Eu queria saber
por que ocorreu isso e o que é recorrente – se as duas são recorrentes, se não.
E a última é se você poderia me passar uma abertura dos investimentos de 2008 e 2009.
São basicamente essas três. Obrigado.
André Covre:
Obrigado, Guilherme, pelas suas perguntas.
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Bom, começando pela Oxiteno, a construção da planta de álcool graxo está em fase final
agora; a nossa expectativa é entrar em pré-operação nas próximas semanas, no máximo
no início de janeiro, para começar a produção de fato e faturamento durante o 1T08.
Com relação à recuperação de margem, nós esperamos, na conjunção de melhoras de
preços de glicol e aumento de volume, uma recuperação bastante significativa da
rentabilidade; a medida EBITDA por tonelada em USD vai aumentar bastante em relação
ao 3T07, se encaminhando em direção ao que foi no 4T06.
Com relação à Ipiranga, a melhoria nas despesas gerais e administrativas – e eu
suponho que você está se referindo 2T contra 3T – se relacionam às reduções de custos
que a Paula me perguntou há alguns instantes. Então, esse é um efeito perene.
Nas despesas de vendas, nós tivemos neste trimestre uma concentração de despesas
com a propaganda, e também um aumento de frete por causa do volume. A despesa de
propaganda, como eu falei, é uma concentração, portanto não é um patamar para ser
repetido para todos os trimestres. A despesa de frete está acompanhando o aumento de
volume.
Por fim, com relação aos investimentos, nós estamos neste momento em processo de
orçamentos. Então, eu não tenho números precisos para te dar, mas em ordem de
grandeza sujeito ao processo orçamentário que nós vamos tratar nas próximas semanas,
o CAPEX da Ultragaz deve ser algo como R$130 milhões, o da Ipiranga em torno de
R$150 milhões, o da Oxiteno por volta de R$350 milhões e o da Ultracargo por volta de
75. De novo, números a serem confirmados durante o processo orçamentário.
Guilherme Mazzilli:
OK, obrigado. Só um esclarecimento: esse valor que você me passou é o valor para
2008? É o valor anual de 2008?
André Covre:
Correto.
Guilherme Mazzilli:
Mais uma questão com relação à Ipiranga. Eu queria saber se vocês acham que vai ter
mais alguma sinergia pela frente. Essas reduções de despesas administrativas devem
continuar se reduzindo, vocês acham que não, que já atingiu o patamar ideal, vamos
dizer assim? Eu queria saber o que mais que vocês estão prevendo de sinergias e, em
conseqüência, melhoria de resultados para o 4T, para 2008 e para frente.
André Covre:
Nós estamos em processo de implementar um plano de negócios na Ipiranga, nós
começamos esse plano de negócios. Um dos elementos desse plano de negócios é a
eliminação de estruturas que não são necessárias dentro da operação do Grupo Ultra.
Nós já fizemos um primeiro movimento nesse sentido e, como eu mencionei há pouco,
estamos nos preparando para fazer um segundo movimento, que terá benefícios
demonstrados durante o 1S08.
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Guilherme Mazzilli:
OK, muito obrigado.
Ana Siqueira, ABN:
Bom dia a todos. Gostaria de escutar um pouco de vocês o que vocês vêem mudanças
na gestão da Ipiranga, em termos de cultura Ultra, em termos de como olhar para
investimento, em termos de remodelação dos funcionários da Ipiranga. O que a gente
pode esperar? A gente viu as primeiras reduções óbvias, tinha um custo de staff muito
elevado, mas o que a gente pode esperar de coisas melhores na Ipiranga?
André Covre:
Olha, Ana, a Ipiranga tinha um grupo de gestão operacional muito bom, tanto que a
Diretoria da Ipiranga foi mantida, e é a Diretoria que atualmente gere o negócio. O que
nós estamos fazendo junto com eles são duas coisas: uma, é ajudá-los a eliminar
estruturas que não são necessárias dentro da operação de Ultrapar, conforme eu
mencionei há pouco, e também agilizar o processo decisório, que é uma das
características da Ultrapar, promovendo alinhamento de interesses. Por exemplo, nós
estamos em processo de implementar a métrica de EVA, não só para o processo
decisório de investimentos, mas também como principal medida de remuneração variada,
a exemplo do que ocorre nos outros três negócios da Ultrapar.
O objetivo disso é alinhar os interesses da gestão da Ipiranga com os acionistas da
Ultrapar, de forma a direcioná-los para crescimento com rentabilidade, que é a principal
característica da cultura da Ultrapar.
Ana Siqueira:
Perfeito, muito obrigada.
Laércio Henrique, UBS:
Bom dia, André. A pergunta é em relação à Ultragaz. Você comentou que vocês já estão
observando agora no 4T uma melhoria nos volumes e, possivelmente – eu queria
entender – uma melhoria também no EBITDA por tonelada. É razoável estimar um nível
de produtividade na ordem da média do 1S07?
André Covre:
Você está certo que tanto o volume quanto a rentabilidade estão melhorando no
mercado; o 3T foi um momento de re-acomodação, e a minha expectativa é que a gente
tenha uma rentabilidade, conforme você mencionou, em EBITDA por tonelada no 4T, no
mesmo patamar que a gente teve no 4T06. Portanto, uma recuperação bastante
significativa em relação ao que ocorreu neste 3T07.
Laércio Henrique:
OK. Outra pergunta com relação à Ipiranga: a gente tem observado nas licitações de
concessões rodoviárias, os bids agressivos, e uma estimativa de tráfego para os
próximos anos muito forte, até acima do edital. Eu queria entender se a empresa tem
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observado realmente o crescimento de volume de tráfego nas rodovias e se vocês já
acham que podem ter um impacto para frente no consumo de combustível.
André Covre:
Esse é certamente um dos elementos que está impulsionando, e vai impulsionar para os
próximos anos, o crescimento de combustível. Mais disponibilidade de crédito e melhoria
da economia significam que mais pessoas terão carros e os carros serão mais utilizados.
E, na verdade, foi dentro dessa visão que nós compramos e decidimos adquirir a Ipiranga,
de que esse era um negócio cujo mercado ia ter um comportamento diverso do que
houve nos anos anteriores, com o crescimento mais acelerado, e que podia se utilizar de
uma gestão mais focada em acelerar o seu investimento, que é exatamente relacionada
às alterações que eu mencionei há pouco, no que tange ao alinhamento de interesses,
colocando a gestão da Ipiranga 100% focada em crescer mais rapidamente com
rentabilidade.
Laércio Henrique:
OK. A última pergunta da Ipiranga é: na parte de não-combustível, você teria como
passar o que é a margem EBITDA para essa parte de não-combustível?
André Covre:
Eu não tenho esse dado aqui comigo, até porque a parte de não-combustíveis é uma
parte bastante pequena do negócio comparada com o restante, ela não tem uma lógica
própria, ela é fundamentalmente um apêndice para atrair tráfego para os postos.
Laércio Henrique:
Está ótimo, obrigado André.
Operadora:
Temos uma pergunta vindo do webcast, do Sr. Antonio Miranda, da Força. Ele pergunta:
Peço a gentileza de comentar:1) sobre a conclusão dos próximos fatos da incorporação
da Ipiranga; 2) sobre a expectativa do timing do processo de venda da Esso e outras
redes de distribuição do setor.
André Covre:
Antonio, obrigado pela sua pergunta. Com relação à aquisição da Ipiranga, nós estamos
finalizando a segunda etapa, que são as outras de tag along, e a nossa expectativa é de
passar imediatamente para a terceira etapa, que é o processo de incorporação de ações.
Com relação ao timing de potenciais aquisições no setor, como eu tenho certeza que
você sabe, quando você está tentando adquirir alguém o vendedor diz muito mais do que
o comprador. Então, o timing depende, fundamentalmente, dos vendedores. Da nossa
parte, nós estamos trabalhando ativamente em todas as oportunidades existentes.
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Gilberto Pereira de Souza, Bes Securities:
Bom dia, André, minha pergunta diz respeito ainda à Ipiranga. A partir de 1º de janeiro
começa a vigorar obrigatoriedade do B2, mistura de 2% de biodiesel no diesel. Como
está a negociação do biodiesel com os produtores de biodiesel na Ipiranga, ou com a
Petrobras, se vocês comprariam dos produtores ou da Petrobras a mistura? Como é que
está essa situação de mercado, já para o começo do ano que vem?
André Covre:
Gilberto, eu vou passar essa pergunta para o José Manoel, que é o Diretor Financeiro da
Ipiranga, que está aqui nos acompanhando neste conference call.
José Manoel:
Bom dia, Gilberto.
Gilberto Pereira de Souza:
Bom dia.
José Manoel:
Bom, recentemente o governo determinou que, mesmo a partir de 2008, a Petrobras
continuará sendo adquirente de todo o joint-venture. Então a Ipiranga e a Copesul
conjuntamente cotarão o Pecém da Petrobras. Você sabe que a Petrobras faz leilões, a
gente tem que antecipar e considerar o custo de aquisição do Pecém. O que a gente
pode falar para você é que a gente acredita que se ele for acima do preço justo que
esperam, a partir do momento que ele seja compulsório, a tendência é que ele seja
repassado para o setor. O impacto é pequeno.
Gilberto Pereira de Souza:
Mas em termos de capacidade de estocagem, vocês têm que fazer algum investimento
na Ipiranga para absorver essa entrada do biodiesel no mercado ou já está tudo pronto,
tudo acertado?
José Manoel:
Está tudo pronto até meados de dezembro, até porque a mistura é obrigatória a partir de
janeiro de 2008. Não haverá mais investimentos em 2008
Gilberto Pereira de Souza:
OK, obrigado.
André Covre:
Eu tenho aqui uma pergunta que veio pela Internet, do Gilberto Pena, e a pergunta dele
é: “Que medidas estão sendo adotadas para reduzir o impacto da alta do petróleo/eteno
na Oxiteno?
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Gilberto, a Oxiteno lida com altas de petróleo e eteno de duas formas. Primeiro, à medida
que a Oxiteno lança novos produtos, e ela lança versões de produtos de uma forma
bastante grande durante o ano, pequenas adaptações, como esses produtos têm um
valor adicionado maior porque estão resolvendo necessidades adicionais de seus clientes,
eles passam a ter também o preço um pouco maior, compensando indiretamente,
portanto, o aumento de preço.
A segunda forma é melhoria na composição de vendas, tendo em conta que as
especialidades são produtos, em geral, com rentabilidade maior do que as commodities,
que têm mais volatilidade. Portanto, com essas duas ferramentas ao longo dos anos, a
Oxiteno, se você olhar uma série razoavelmente longa, tem conseguido manter as suas
margens estáveis de um ano para outro, demonstrando a sua resiliência a aumentos de
preços de eteno e preços de petróleo.
Operadora:
Temos mais uma pergunta vinda pela webcast. O Sr. Francisco Utsch, da Cox Capital
Management, pergunta: ”Gostaria de saber a mecânica do Cartão Ipiranga Carbono Zero.
Como a Ipiranga planta as árvores e qual o custo disso? Muito obrigado”.
André Covre:
Francisco, o Carbono Zero é uma iniciativa muito legal. Ele é parte do portfólio de cartões
que a Ipiranga tem, é um cartão especializado, cuja proposta é garantir ao comprador de
combustível que ao utilizar o Carbono Zero suas emissões de gás carbônico serão
neutralizadas.
Essa neutralização se dá de várias formas, desde a mais simples, que é aquisição de
créditos de carbono, até a contribuições da Ipiranga para projetos ambientais, como
reflorestamento e etc. Esse é um produto que é auditado por uma empresa internacional,
a empresa internacional de mais respeitabilidade em auditorias ambientais, de forma a
garantir que o carbono que você vai emitir enchendo o seu tanque e pagando carbono
usado será efetivamente neutralizado com os investimentos da Ipiranga.
Eu tenho aqui comigo uma outra pergunta da Internet, ela também veio do Gilberto Pena.
A pergunta do Gilberto é: “Como a crise de suprimento de gás natural pode afetar a
Ipiranga e a Ultragaz?”
No caso da Ipiranga, pode eventualmente ter um pequeno efeito negativo nas vendas de
GNV, porém, primeiro que o GNV é uma parte pequena das vendas; segundo, a
possibilidade de falta de GNV é bastante pequena.
Na Ultragaz, o sentido é inverso – o efeito é, na verdade, potencialmente muito positivo,
dado que o GNV é praticamente todo de produção nacional e, portanto, sob o qual não
paira absolutamente nenhuma possibilidade de falta.
No 4T, nós já estamos verificando no segmento de granel uma procura muito maior por
instalação de back-ups, e no envasado nós estamos aproveitando o momento para fazer
uma campanha de incentivo do uso do botijão, que não corre o risco de fornecimento.
Nossa expectativa, portanto, é que isso colabore para a boa performance em volumes –
aliás, contribuindo para o realinhamento do mercado, que eu mencionei antes.
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Operadora:
Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a
palavra para a Companhia para as suas considerações finais.
André Covre:
Senhoras e senhores, muito obrigado pela sua participação. Espero contar com vocês
para divulgação do 4T e dos resultados do ano de 2007. Um grande abraço, e até lá.
Operadora:
O conference call da Ultrapar está encerrado. Agradecemos a participação de todos, e
tenham um bom dia.
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