LOCAL CONFERENCE CALL
Ultrapar
Resultados do Quarto Trimestre de 2003
12 de Fevereiro de 2004

Operadora: Neste instante iniciaremos a tele-conferência. Todos os
participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde, será
aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as
instruções para os senhores participarem. Caso precisem de ajuda de um
operador durante a tele-conferência, basta teclar “asterisco Zero” (*0). Cabe
lembrar que esta tele-conferência está sendo gravada. Agora, gostaria de
passar a palavra à Sra. Marina Martini, da Thomson Financial Investor
Relations. Por favor, Sra. Marina, pode prosseguir.
Sra. Marina Martini: Bom dia senhoras e senhores e obrigada por nos
aguardarem. Sejam bem-vindos à tele-conferência da Ultrapar
Participações S/A onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre
de 2003 e perspectivas para os negócios. Caso algum dos senhores não
tenha uma cópia do release da Ultrapar por favor acessem o site do Grupo
Ultra www.ultra.com.br.
Antes de prosseguir eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações
que possam vir a ser feitas durante esta tele-conferência relativas às
perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e
financeiras e relativas ao potencial de crescimento da companhia,
constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da
administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são
altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho
econômico geral do país, da indústria, dos mercados internacionais e
portanto, estão sujeitas a mudanças.
Conosco hoje em São Paulo, está o Sr. Fábio Schwartzman, Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores. O Sr. Fábio, inicialmente fará
um comentário sobre o desempenho da Ultrapar no quarto trimestre de
2003 e, após, os executivos estarão respondendo às questões que
eventualmente sejam formuladas. Agora eu gostaria de passar a palavra ao
Sr. Fábio Schwartzman. Por favor, pode prosseguir.
Sr. Fábio Schwartzman: Bom dia a todos, é mais uma vez uma satisfação
estar aqui com vocês apresentando os nossos resultados referentes ao ano
que passou, em especial sobre o quarto trimestre e eu quero informar que
eu tenho aqui comigo o Américo Genzine, da Ultragaz, a Cynthia Pinho da
Oxiteno e o Eduardo Toledo, da Ultracargo, que vão me ajudar nas

respostas às perguntas de vocês.
Quero iniciar fazendo uma breve colocação sobre o ano que passou e é do
conhecimento de todos que 2003 foi um ano extremamente difícil na
economia brasileira. Consequentemente, eu creio que nós podemos afirmar
que o desempenho da Ultrapar foi adequado frente às dificuldades do ano,
dificuldades essas que estiveram, tanto nos juros altos como especialmente
na queda de renda da população, inclusive por causa da inflação do
período e também, por causa do preço elevado do petróleo e as suas
conseqüências em termos de enfraquecimento do mercado interno
brasileiro.
A Ultrapar nesse quarto trimestre, apresentou um, desculpe, no ano de
2003, apresentou um crescimento nos seus indicadores. O EBITDA
cresceu 2% com relação ao ano passado, atingindo quase R$ 500 milhões
e o lucro liquido subiu 11%, atingindo R$ 246 milhões. Consequentemente
nessa conjuntura, esse é um quadro que nós consideramos bastante
apropriado.
A propósito do quarto trimestre, evidentemente nós tivemos um
desapontamento no desempenho da Ultragaz no quarto trimestre deste
ano. Na verdade tratou-se de um evento pontual, concentrado
especialmente no mês de Dezembro, onde nós pudemos observar num
mercado declinante que, como vocês sabem, o mercado de GLP caiu 6%
em volume, este ano em comparação, desculpe, em 2003, em comparação
com o ano anterior, algumas empresas fazendo um esforço muito grande
para demonstrarem um volume maior no encerramento do exercício.
Obviamente, esse tipo de atitude traz consigo uma redução de margens
para todo o setor, que obviamente, afetou a nós também nesse mês de
Dezembro. A boa notícia, é que esse parece ter sido um episódio confinado
ao final do ano passado. Tanto que, no mês de Janeiro deste ano a
situação é completamente diferente, onde as margens estão melhores, os
volumes estão melhores também no setor como um todo. É claro que nós
não podemos ter a pretensão de extrapolar o mês de Janeiro para o ano de
2004 inteiro, mas os indícios são que esta nossa visão de que tratou-se de
uma questão pontual concentrada no final de 2003 é a mais provável
explicação do quê houve.
Adicionalmente, eu quero comentar com vocês que, na verdade, eu
considero o que aconteceu, uma boa prova à capacidade de resistência da
Ultrapar. Porque ao mesmo tempo em que enfrentamos essa situação
bastante difícil no setor de gás que eu acabo de descrever, do outro lado, a
Oxiteno que não navegava em mares tranqüilos, muito pelo contrário, nós
tínhamos, vamos lembrar que no ano de 2003 a Oxiteno enfrentou um
câmbio se apreciando, um mercado interno bastante fraco, um ciclo
petroquímico baixo com preços em média baixos e, não obstante,
apresentou um desempenho acima das expectativas; na verdade, superou,

inclusive, o desempenho do ano de 2002 aonde as circunstâncias eram
completamente diferentes e muito mais favoráveis. Consequentemente, eu
acho que é uma demonstração da capacidade de superação do grupo, que
eu tenho certeza que continua presente e em todas as nossas ações
estarão presentes em 2004. Adicionalmente, conforme a gente vem sempre
comentando com vocês, a Ultracargo, que tem sido objeto de um
investimento contínuo do grupo, apresentou um bom crescimento orgânico,
atingindo 37% de crescimento de EBITDA no ano de 2003.
Eu quero fazer um rápido comentário também sobre as nossas aquisições,
como vocês sabem, no ano de 2003 nós adquirimos a Shell Gás e, vocês
podem ver à luz do cenário do ano, que nós compramos a Shell Gás num
momento correto. Momento correto porque é um momento em que o
mercado estava em baixa, consequentemente os preços pelos quais as
vendas, as eventuais vendas de companhia que ocorreriam seriam baixas,
nós nos aproveitamos desse momento, conseguimos comprar a um preço
adequado, a Shell Gás e, ainda não tivemos qualquer benefício nos nossos
números, advindos do resultado da Shell; resultado da Shell esse que
estará claramente demonstrado nos resultados da Ultrapar, a partir de
Janeiro desse ano. Isto porque, nós passamos estes primeiros meses com
todo esforço de reorganização e de integração das atividades da Shell Gás
à Ultragaz.
Adicionalmente à questão de queda de volume no setor de granel no quarto
trimestre desse ano na Ultragaz, tem que ser visto também com um pouco
de cuidado, porque o principal fator que gerou evolução negativa de
volume, foi o fato que a Shell Gás, apesar de aparentemente contribuir com
um grande volume de granel, na verdade o granel que ela contribuiu, como
nós sabíamos quando compramos e precificamos adequadamente, era
granel industrial e que seria perdido para o gás natural, como está sendo.
Não há nesse fator nenhuma surpresa nem nenhum reflexo negativo nos
resultados da companhia. Nem significa, de forma alguma, uma inversão da
tendência com relação ao granel, da Ultra, da Ultragaz.
Falando um pouquinho sobre o ano de 2004, começando pela Ultragaz, eu
acho que o cenário está colocado numa recuperação importante. Primeiro,
pela própria inclusão dos resultados que nós obteremos da Shell Gás nos
resultados da Ultragaz. Segundo, e ainda mais importante, pelos sinais
evidentes de melhora do mercado. Sinais esses, que se confirmados com o
crescimento do PIB brasileiro ao longo do exercício de 2004, poderão
produzir uma recuperação importante de volumes e, consequentemente, de
margens para todo o setor. Nesse momento, com essa aquisição que nós
fizemos da Shell, nós atingimos uma escala que é a melhor do setor e,
consequentemente, nós temos tudo para nos beneficiar mais do que
proporcionalmente por qualquer recuperação desse mercado.

Adicionalmente, eu queria comentar que a Oxiteno também terá no ano de
2004, um ano diferente do ano de 2003. Porque os fatores negativos contra
os quais a Oxiteno teve que lutar no ano de 2003 estarão certamente
amenizados em 2004. Por exemplo: o ciclo petroquímico que esteve em
baixa, agora, claramente, está em alta. Por exemplo: o Dólar que se
desvalorizou frente ao Real durante o ano de 2003, é provável que tenha
um comportamento muito mais neutro nesse ano. Isso tudo combinado com
a expectativa de crescimento do mercado interno que também será
benéfico para a companhia, consequentemente, eu vejo boas perspectivas
para os resultados da Oxiteno em 2004. A Ultracargo deverá continuar
apresentando um crescimento forte do seu EBITDA, fruto dos investimentos
já realizados e dos negócios que estão em andamento, bem em linha com
aquilo que a gente tem antecipado a vocês.
Também gostaria de enfatizar que a Ultrapar trabalha com seus olhos
colocados no prazo mais longo e nós procuramos obter um retorno e um
crescimento na média muito importante dos nossos indicadores. Na média
significa que num trimestre ou no outro você pode ter um crescimento mais
lento. Mas você pode, esse crescimento esse que se acelera, acelerará nos
trimestres subseqüentes. Essa é a nossa maneira de operar a companhia
sem nenhuma preocupação com pontos fora da curva num determinado
mês do ano.
Adicionalmente um comentário sobre o dividendo que acabamos de
declarar. Como vocês sabem, este dividendo foi um dividendo basicamente
em linha com o dividendo pago no ano anterior, ou seja, mesma proporção
do lucro liquido que foi pago em 2002 está sendo pago agora em 2003.
Quando nós fizemos isso em 2002, nós, obviamente, tínhamos em mente
naquela ocasião que nós estávamos perseguindo já a aquisição da Shell e
a aquisição da Canamex que ocorreram durante o exercício de 2003. Da
mesma forma, em 2004, lembrando a vocês que a nossa política é, sempre
foi, e sempre será a preocupação real de criação de valor para o acionista,
nós iremos utilizar esses, nós não utilizamos mais recursos para
pagamento de dividendos porque, obviamente, nós estamos, neste
momento, analisando oportunidades de prazo curto para a Ultrapar.
Oportunidades essas que poderão, é claro, se concretizar ou não. E que
provocarão reações adequadas da nossa parte conforme o resultado a ser
auferido. Infelizmente, como se tratam de questões em andamento, eu não
posso dar nenhum detalhe adicional. Não obstante, eu gostaria que vocês
soubessem que a nossa política é rigorosamente a mesma que vem sendo
a cada ano nesta companhia.
Tendo dito isso, agradeço a atenção de todos vocês e eu passo agora para
vocês para responder às perguntas que vocês eventualmente tenham.
Muito obrigado.

Operadora: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de
perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem
“asterisco 1” (*1). Para retirar a sua pergunta da lista, digitem a tecla
“sustenido” (#).
Nossa primeira pergunta vem do Sr. Emerson Leite, do CSFB.
Sr. Emerson Leite: Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Tenho algumas
perguntas, na verdade, acho que vou me restringir a duas e depois se
sobrar, eu faço mais perguntas. Ainda na questão da Ultragaz a gente
observou que essa, até que a receita foi relativamente OK em relação ao
terceiro trimestre, em particular, mas a sua margem bruta deu uma piorada
significativa. Eu queria entender essa dinâmica dessa deterioração, quer
dizer, essa pressão de mercado que você comentou em Dezembro, de que
forma ela se, ela te impactou? Você não conseguir repassar para preço
esse custo aparentemente maior, enfim, como é que está a situação do
mercado e quão, quão foi a melhora já observada em Janeiro, quer dizer, a
margem bruta já está de volta aí a níveis de 15% ou, ou não? E ainda
nesse quesito, você está comprando GLP industrial mais caro da
Petrobrás? E isso é o que está levando a essa sua piora no seu custo aí da
Ultragaz ou que outros elementos estão pressionando o seu custo na
Ultragaz?
Sr. Fábio Schwartzman: OK, Emerson. Bom dia para você, eu vou
procurar endereçar suas questões. Bom, em primeiro lugar, a deferação de
margem bruta aconteceu de uma maneira muito simples. Existe, como eu
vou repetir exatamente o que eu disse na minha apresentação inicial,
algumas companhias que não me cabe nomear, tinham por razões
próprias, interesse em demonstrar volumes maiores do que o natural dentro
do ano de 2003 - razão essa diretamente relacionada, inclusive, com a
queda de volume do ano como um todo. Consequentemente, fizeram um
esforço completamente não comum no mês de Dezembro, no sentido de
apresentarem números melhores. Ora, números melhores de volumes só
são conseguidos através da pura e simples redução de preços para
conseguir avançar em cima do mercado. Obviamente, a nós não cabe
deixar o mercado sair entre os dedos, consequentemente nós defendemos
a nossa posição e fomos contaminados por essa ação da concorrência. O
que... essa, vamos dizer, suspeita de que o fenômeno foi concentrado no
mês de Dezembro se deu com a imediata reversão da atitude dessas
mesmas companhias desde o início de Janeiro, onde deixaram de ter o
mesmo comportamento que tinham. Então esse, não é, na verdade repasse
de custos ou qualquer outro fator que nos pressionou de uma maneira
diferenciada. É exatamente a questão que eu acabo de lhe expor. E digo
sim, as margens de Janeiro se recuperaram não sei se para 15% porque eu
não tenho os números aqui comigo, mas de fato se recuperaram
substancialmente com relação àquilo que nós tínhamos em Dezembro,

tendo uma cara muito mais normal vis-à-vis àquilo que nós contemplamos
como o usual dentro do negócio de GLP.
Sr. Emerson Leite: Mas Fábio, só um ponto aqui me esclareça se eu
estiver com algum misreading aqui. As suas vendas, as suas vendas da
Ultragaz elas não pioraram muito em relação ao terceiro trimestre. Então
qual foi o impacto que essa questão de preços teve, porque eu não enxergo
isso na, no seu número de vendas. Eu imaginaria, então, que você tivesse
uma queda mais acentuada nas vendas da Ultragaz, que não parece o
caso, isto é que eu não... quer dizer... eu foquei na piora do custo, porque a
receita me pareceu OK, não é?
Sr. Fábio Schwartzman: Quando, quando um fenômeno desse tipo de
uma ação muito forte da concorrência no sentido de reduzir preços para
ganhar volume em comércio, você tem duas escolhas: a sua escolha é ou
deixar o mercado mudar de mãos parcialmente, ou você se defender
usando o mesmo, mesmo e único instrumento disponível nessa ocasião,
que é redução de preços. É por isso que você não viu nenhuma queda do
nosso volume e nem verá nenhum aumento de volume significativo da
concorrência, por causa dessa nossa ação defensiva. Penso também que
essa ação defensiva tem a ver com o fato de imediatamente em Janeiro as
companhias reverterem o seu comportamento, uma vez que à nossa
reação correspondeu uma ação... uma ação deles de novamente
trabalharem normalmente no mercado. Então, na verdade, nossas vendas
não sofreram, o que sofreu foi o nosso resultado.
Sr. Emerson Leite: Fábio, depois eu queria até fazer um follow-up em cima
disso, mas, de novo, quer dizer, se você reduziu os preços para não perder
marketshare, conseguiu manter os volumes, mas os preços não se
reduziram, como é que a sua receita ficou constante? Isso que eu não
entendo. O volume flat e preços caindo deveria se traduzir numa receita
menor que não aconteceu, isso que eu queria, que eu não consegui
entender e por isso que eu imaginei que o impacto tenha sido nos custos,
agora você está me colocando que não, foi no preço, mas eu não enxergo
isso nos seus números, a receita está mais ou menos constante em relação
ao terceiro trimestre, não é? Você teve 700, aparentemente aqui pelos
números que eu tenho, algo como R$ 717 milhões no trimestre, no terceiro
trimestre e 719 no quarto trimestre, quer dizer, uma receita praticamente
igual, não é?
Sr. Américo Genzine: Emerson, quem está falando aqui é o Américo.
Sr. Emerson Leite: Oi Américo, tudo bem?
Sr. Américo Genzine: Tudo bem e você?

Sr. Emerson Leite: Tudo bem, obrigado.
Sr. Américo Genzine: Tentar endereçar então a sua questão, da maneira
como você está colocando. A receita total da companhia ela se manteve
basicamente no mesmo patamar do terceiro tri em relação ao segundo tri,
que é o que você está colocando.
Sr. Fábio Schwartzman: Quarto contra terceiro.
Sr. Emerson Leite: Quarto com terceiro, não é?
Sr. Américo Genzine: Quarto contra terceiro. A receita total se manteve
basicamente no mesmo patamar. Houve uma redução do nosso preço
unitário de venda por tonelada em função dessas condições que o Fábio
acabou de colocar para você.
Sr. Emerson Leite: Certo. Então seu volume aumentou.
Sr. Américo Genzine: Meu volume houve um pequeno aumento, então em
função desse pequeno aumento do volume com essa pequena redução do
meu preço por tonelada é que, no efeito global você teve uma manutenção
da receita total. Agora isso valida o que foi colocado que é esse aspecto
pontual do final do quarto trimestre dessa competição entre as companhias.
Sr. Emerson Leite: Américo, aqui no seu press release a redução de
volume indicada é algo da ordem de 1% no... quer dizer o aumento de
volume 1%, então, parece que...
Sr. Américo Genzine: Isso é aproximadamente da mesma ordem de
grandeza da redução do preço por tonelada. Portanto, mantendo a receita
total.
Sr. Emerson Leite: Está OK, obrigado, então.
Sr. Américo Genzine: Ficou claro, Emerson?
Sr. Emerson Leite: Ficou, é que eu imaginei que tivesse sido um efeito
muito mais pronunciado nos preços da forma que vocês colocaram - 1%
para cima num volume e 1% para baixo no preço parece algo, não parece
um movimento tão importante assim.
Sr. Fábio Schwartzman: É importante.
Sr. Américo Genzine: É importante em função do volume, não é?

Sr. Emerson Leite: OK.
Sr. Fábio Schwartzman: De qualquer forma nós estamos à sua disposição
para fazer um follow-up a hora que você quiser.

Sr. Emerson Leite: Jóia. Obrigado, Fábio.
Operadora: A próxima pergunta vem do Sr. Gilberto Souza, da Itaú
Corretora.
Sr. Gilberto Souza: Boa tarde, Fábio, a primeira pergunta é a seguinte:
muito embora você não possa detalhar exatamente quais são os projetos
de investimento que vocês estão analisando para o crescimento da Ultra,
vocês já têm, tirando o futuro, investimentos extraordinários, vamos chamar
assim, você já tem um orçamento de capital para os investimentos normais
de Ultrapar no ano de 2004?
Sr. Fábio Schwartzman: Temos, temos sim, Gilberto, aliás, bom dia
Gilberto.
Sr. Gilberto Souza: Bom dia.
Sr. Fábio Schwartzman: A nossa empresa, a nossa perspectiva é de
investir algo da ordem de R$ 250 milhões dentro do ano de 2004 em
Capex, investimentos normais da Companhia, afora eventuais
investimentos em aquisição.
Sr. Gilberto Souza: Você poderia... esses 250 dá para você abrir entre
Ultragaz, Oxiteno e Ultracargo?
Resposta: Um instantinho, sim.
Sr. Fábio Schwartzman: Só um minuto.
Sr. Fábio Schwartzman: Alô. Ultragaz são aproximadamente, desculpe, é
o André Covre que está aqui comigo, ele vai dizer quais são os números,
que eu não...
Sr. André Covre: Oi, Gilberto.
Sr. Gilberto Souza: Oi.
Sr. André Covre: Bom dia. Para Ultragaz, por volta de 85 a 90, da Oxiteno

por volta de 80 e para Ultracargo por volta de 75.
Sr. Gilberto Souza: Analisando essa composição, o que a gente percebe é
que, proporcionalmente, há um investimento muito pesado na Cargo. Qual
é a expectativa, em quê seriam feitos esses investimentos e qual é a
contribuição que isso traz ao longo do tempo para a Ultracargo? Uma outra
pergunta: a gente percebe em Dezembro o começo, começa a aparecer no
balanço da Ultrag.. da Ultrapar alguns números referentes à Canamex.
Tudo bem, é um mês só para a gente analisar, mas eu queria ter uma
sensibilidade um pouco melhor do que acontece com Canamex daqui para
a frente.
Sr. Fábio Schwartzman: Perfeito, Gilberto, começando pela sua pergunta
sobre os investimentos da Ultracargo, o principal investimento que a
Ultracargo vem fazendo é o terminal de Santos. Esse terminal de Santos
está em construção, deverá ficar pronto final deste ano, mais tardar
comecinho do ano que vem, portanto, ele produzirá efeitos basicamente,
apenas em 2005 e, na verdade, já são parte do nosso esforço de
crescimento da Ultracargo para 2005, sendo que, de longe, esse
investimento do terminal de Santos é o maior que nós temos. Com relação
a, desculpe, a sua segunda pergunta, Canamex. A Canamex ela vem,
obviamente, sendo integrada à Oxiteno recentemente, estamos em início
de operação, os números têm pouco significado, por enquanto, mas,
obviamente, como a gente tem dito a vocês, o tempo todo segredo vis-à-vis
Canamex, é volume. Quando nós trouxermos o volume da Canamex para
um patamar mais interessante vis-à-vis a capacidade que ela tem, nós
teremos uma rentabilidade proporcionalmente muito maior. E, na verdade,
o nosso trabalho nesse momento está sendo de desenvolver volume na
companhia. Estamos focados nisso e esperamos ter resultados nessa
direção durante o ano.
Sr. Gilberto Souza: Isso significa que a gente pode esperar algum tipo de
redução nas exportações da Oxiteno para 2004, que seriam atribuídas à
Canamex?
Sr. Fábio Schwartzman: Não, não, desta forma não, o que pode
eventualmente acontecer é, se o mercado interno se desenvolver muito, o
mercado brasileiro interno, eu vou ser obrigado a reduzir as exportações
para atender preferencialmente o mercado interno. Isso pode vir a
acontecer. O que, na verdade, do ponto de vista do resultado da companhia
é favorável, porque o mix de vendas no mercado interno é muito menor do
que o mix de venda lá fora.
Sr. Gilberto Souza: OK, obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem da Sra. Claudia Amaral Abate,

do ABN AMRO.
Sra. Claudia Amaral Abate: Oi, bom dia. Eu só queria tirar uma dúvida em
relação às despesas operacionais quando a gente compara os trimestres,
não é, deu um salto aí da faixa de 116, 118 milhões para R$ 135 milhões
nesse último tri de 2003. Gostaria de saber se isso é o patamar que a gente
deve trabalhar daqui para a frente ou se teve alguma coisa não recorrente,
que não está escrito no press release?
Sr. Fábio Schwartzman: Um instante só, Claudia, essa é uma pergunta
muito específica deixa eu encontrar os números até para fazer um
comentário correto em cima dos números que você está apresentando.
Olá. De fato, o que nós temos como aumento de despesas operacionais
agora, nesse quarto trimestre, decorre, fundamentalmente, de dissídio,
portanto, dissídio é recorrente. Pode contar que o dissídio continua
acontecendo. Depreciação, depreciação again, é recorrente, portanto, você
pode contar que vai acontecer também. Terceiro, terceiro e último fator é a
integração da Shell Gás, que essa sim, tem custos não recorrentes nesse
quarto trimestre.
Sra. Claudia Amaral Abate: OK, mas tem alguma idéia do volume, não?
Sr. Fábio Schwartzman: Aqui, comigo, não Claudia.
Sra. Claudia Amaral Abate: Tá. Então está bom.
Sr. Fábio Schwartzman: Na verdade são números que precisam trabalhar
um pouquinho para me dar uma resposta que faça sentido para nós
mesmos.
Sra. Claudia Amaral Abate: Tá. Eu ligo para o André, depois, então.
Sr. Fábio Schwartzman: Por favor.
Sra. Claudia Amaral Abate: Tá, obrigada.
Operadora: Senhoras e senhores caso haja alguma pergunta, queiram, por
favor digitar “asterisco 1” (*1).
Nossa próxima pergunta vem da Sra. Márcia Paes, da Lopes Filho.
Sra. Márcia Paes: Bom dia. Eu gostaria de entender um pouco melhor o
que você comentou a respeito do.. do volume de granel da Shell Gás, que
já era esperado e para clientes em, quer dizer, para gás natural, você
poderia dizer mais, falar um pouco mais sobre isso?
Sr. Fábio Schwartzman: Bom dia para você. Veja, o que aconteceu é o

seguinte; a Shell Gás, quando nós adquirimos tinha aproximadamente.
Sr. Fábio Schwartzman: 80 mil toneladas de clientes de granel das quais
a expectativa - isso nós estamos falando de Agosto desse ano - a
expectativa era terminarmos o ano em bases anualizadas, na faixa de 60
mil toneladas. Ou seja, a Shell Gás, sozinha, contribuiu com 20 mil
toneladas de perda para o gás, para o gás natural dentro desses números.
Sra. Márcia Paes: Tá. Tá OK. E isso é uma.. deve continuar ocorrendo,
quer dizer, o gás natural deve continuar tirando clientes.
Sr. Fábio Schwartzman: Na verdade a gente até contempla a coisa da
seguinte maneira: nós teríamos três, teoricamente, três segmentos de
atuação; o granel industrial, que é o grande granel, o pequeno granel que
nós chamamos de Ultra System, que são clientes comerciais e de volume
um pouco maior e os clientes residenciais. É basicamente como nós
segmentamos o mercado. Na verdade, esse primeiro segmento que eu
mencionei, de clientes industriais, de granel de grande porte, é um mercado
que tende a - se não sumir completamente, a ficar muito pequenininho,
portanto, nas nossas estimativas e praticamente nós não o contemplamos,
e a boa notícia aqui é que ele não afeta as, não afeta resultado, porque as
margens já são tão pequenas nesse segmento que mantê-lo ou não mantêlo do ponto de vista do resultado da companhia não faz diferença, que é a
parte, a forma como a gente olha para isso.
Sra. Márcia Paes: Tá OK. Obrigada
Sr. Fábio Schwartzman: Nada.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. André Ribeiro, da Fama
Investimentos.
Sr. André Ribeiro: Boa tarde, eu, você mencionou Fábio, outra vez, que
vocês estão estudando possíveis aquisições; antes vocês falavam que,
eventualmente adquiririam alguém na Argentina, não deu certo, aí vocês
compraram a Canamex e, depois da Shell, vocês disseram que o business
de GLP, novas aquisições não interessariam mais. Com a Agip à venda,
vocês têm interesse voltado novamente a esse segmento?
Sr. Fábio Schwartzman: Bom dia, André. Você fez uma afirmativa que,
ainda, para mim, carece um pouco de comprovação. Se a Agip está à
venda, o que eu posso lhe informar é que eu jamais recebi nem a Agip nem
nenhum representante da Agip que tenha vindo aqui e dito que ela está à
venda. Mas, assumindo hipoteticamente a possibilidade de que ela
estivesse à venda, em nada muda a nossa observação, que com 25% do
mercado que nós temos hoje, nós estamos muito bem servidos. Nós temos

a escala que queríamos ter, temos, somos a maior empresa nesse
mercado e temos condições de competir de maneira diferenciada.
Consequentemente, não acho provável que nós contemplássemos essa
aquisição.

Sr. André Ribeiro: OK. Obrigado.
Operadora: Lembramos, que para fazer perguntas, basta digitar “asterisco
1” (*1). Nossa próxima pergunta vem do Sr. Emerson Leite, do CSFB.
Sr. Emerson Leite: Oi, Fábio. Eu queria fazer uma continuação aqui com
alguns outros itens; nesse quarto trimestre, como é que você caracteriza o
ambiente petroquímico aqui, que vocês operaram? Porque você até
mencionou que o ano de 2003 foi um ano difícil etc. mas que a gente já
está aí num, num, numa recuperação de ciclo, eu na verdade, até tinha a
expectativa de já estar enxergando isso nos seus números da Oxiteno no
quarto trimestre. O mercado interno não está permitindo o repasse de
preços, como é que você está enxergando aí o trens de óxido de eteno, os
preços etc.?
Sr. Fábio Schwartzman: Olha, o ciclo petroquímico está melhorando lá
fora, sem dúvida, nesse momento, nós temos um melhor, um melhor
cenário externo do que nós tínhamos há alguns meses atrás o que é, como
eu já afirmei no começo da nossa conversa, isso é bom sinal, é boa notícia
para a Oxiteno. E a resposta com... em relação ao quarto trimestre nós não
tivemos qualquer benefício em mercado interno de melhoria de preços e
melhoria de demanda de mercado interno. Na verdade nós tivemos é um
esforço muito grande na Oxiteno, no sentido de avançar no mercado e esse
foi o trabalho feito que, aliás, é aonde, aonde eu afirmei que nós
conseguíamos produzir resultados num ambiente difícil, e a razão principal
foi essa.
Sr. Emerson Leite: Perfeito, OK. E com relação as sinergias da Shell Gás,
quer dizer, você comentou que nada foi capturado até então e isso deve
começar a ter algum resultado prático já a partir desse trimestre.
Sr. Fábio Schwartzman: É isso mesmo.
Sr. Emerson Leite: O último ponto, Fábio, desculpa a teimosia, eu
continuo ainda um pouco sem entender bem o que aconteceu na, com a
margem bruta da Ultragaz, colocando a pergunta de outra forma, qual foi a
razão para o aumento de custos na Ultragaz em relação ao terceiro
trimestre desse ano?

Resposta (Sr. Américo): Emerson, olha, essa, o aumento de custo do
quarto tri com relação ao terceiro, ou mesmo em relação ao ano passado a
gente tem aí, como itens principais o dissídio que aconteceu, o aumento da
depreciação e também, com a aquisição da Shell Gás, tem aí uma
experiência de um mês e pouco, que você assumiu imediatamente todos
os... todos os custos da operação daquela empresa que depois, ao longo
do processo foi se promovendo uma integração e também houveram aí, por
causa até dessa integração, alguns outros custos extras que foram mais
fortemente incorridos ao longo dos últimos meses do ano.
Sr. Emerson Leite: OK. Tá bom. Obrigado.
Operadora: A nossa próxima pergunta vem do Sr. Bruno Rudge, da
Dynamo.
Sr. Bruno Rudge: Bom dia Fábio, você mencionou que a distribuição de
dividendo que está sendo anunciada, a decisão foi tomada muito em
função, quer dizer, dos projetos que se estão olhando, dos possíveis
investimentos aí, que você, que vocês almejam fazer no curto prazo.
Assumindo que isso não se concretize vocês têm em mente, algum nível
ótimo de alavancagem para a companhia?
Sr. Fábio Schwartzman: Bom dia Bruno. A nossa visão é que a Ultrapar
se beneficiará ao longo do tempo de trabalhar com algum endividamento,
então, nossa expectativa é que, ao invés de trabalharmos até com caixa
líquida como já fizemos no passado - caixa menos dívida positiva, que a
gente passe a operar estruturalmente com um pequeno endividamento
líquido, mas obviamente, dentro de limites muito baixos, porque a gente
continua achando que, até que o Brasil se estabilize completamente você
pode ter muitas surpresas ao carregar dívidas. Consequentemente a gente
pensa ter, até um EBITDA de endividamento líquido no limite, dependendo
das aquisições que você passa é uma, alguma coisa que pode ocorrer no
tempo. Com relação a decisão de pagar dividendo, reter resultados, eu
quero aproveitar a sua pergunta, Bruno, para enfatizar mais uma vez, que
eu esperava que vocês já tivessem, que nos acompanham esses anos,
vissem a consistência como a gente faz isso, na verdade, nós não temos
nenhuma intenção de segurar caixa na companhia, muito pelo contrário,
nossa intenção é usar esse caixa em favor do acionista; seja em aquisições
que a gente claramente pense que agregarão valor a ele, seja, devolvendo
o recurso ao acionista no caso da gente não ter aquisições relevantes para
fazer. Se nós não devolvermos nesse momento, é porque nós estamos
contemplando aquisições que são relevantes para o acionista.
Sr. Bruno Rudge: OK. Obrigado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Gilberto Souza, da Itaú

Corretora.
Sr. Gilberto Souza: Eu de novo, bom, tem muita coisa que eu iria
perguntar e já foi perguntada ao longo das últimas perguntas. Mas Fábio,
eu queria entender uma coisa: quando perguntaram, durante a teleconferência, se você estaria interessado, por exemplo, em uma possível
aquisição da Agip, você disse que não, que 25% do, mercado de GLP já
está de bom tamanho, que vocês estão satisfeitos com esse tamanho de
mercado. Dá para deduzir daí que os investimentos que vocês estejam
estudando são mais voltados para a área petroquímica?
Sr. Fábio Schwartzman: Gilberto, excelente dedução!
Sr. Gilberto Souza: Quer dizer, o que a gente pode, o que você está
pensando é que vocês vão crescer mesmo no segmento petroquímico?
Sr. Fábio Schwartzman: Gilberto, nossa... nossa filosofia, quer dizer, a
gente vem reforçando nossas condições nos nossos segmentos. Vamos
olhar de novo a qualidade dos negócios que o Grupo Ultra tem. Nós temos
a liderança no mercado de GLP e, consequentemente, a capacidade de
produzir resultados diferenciados nesse setor; nós temos a liderança no
segmento petroquímico... em boa parte dos segmentos petroquímicos que
a gente atua e, consequentemente, a possibilidade também de apresentar
bons resultados nesse segmento. É óbvio que, se aquisições fizermos,
serão para reforçar essas questões, sempre com o objetivo de ter uma
posição que produza melhor resultado para o acionista. Então, não existe
para nós a área “patinho feio” e a área privilegiada; para nós existem, todas
as nossas áreas, são do nosso ponto de vista muito bem posicionadas em
negócios, como negócios, consequentemente nós temos é oportunidades,
que acontecem uma hora num negócio, hora no outro negócio e a gente
vai, se aproveitando dessa capacidade do grupo de gerar caixa e dos bons
resultados que a gente vem apresentando, para aproveitar as
oportunidades que surgem, que na verdade só são possíveis porque nós
temos essa condição financeira diferenciada.
Sr. Gilberto Souza: OK. Obrigado.
Sr. Fábio Schwartzman: Nada.

Operadora: Senhoras e senhores, para fazer perguntas, basta digitar
“asterisco 1”(*1). Novamente, caso haja alguma pergunta queiram, por
favor, digitar “asterisco 1” (*1).
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Alexandre Grzybowski, da GP
Investimentos.

Sr. Alexandre Grzybowski: Bom dia, Fábio, bom dia a todos. Minha
pergunta é referente ao vencimento de acordo de acionistas em Dezembro
desse ano, se você podia dar um follow-up daquilo que está sendo
discutido e também o material de conversa que foi em reuniões passadas
com analistas referente a criação, na verdade não criação, unificação de
ações da Ultra em torno da UGPA3, o quão próximo está isso? Obrigado.
Sr. Fábio Schwartzman: Eu entendo que a sua pergunta tem a ver com a
unificação das ações de uma classificação só, é isso que você está
dizendo.
Sr. Alexandre Grzybowski: Exato, exatamente.
Sr. Fábio Schwartzman: Bom, não há, não há nada nesse sentido, nós
não estamos contemplando nesse momento nenhuma ação no sentido de
unificar as ações. Pelo menos não no prazo curto. Adicionalmente, o que
eu quero comentar é o seguinte: o grupo tem, uma das coisas que o grupo
vê como seu valor, é a maneira consistente como aborda todos os temas e
nós temos abordado temas governança corporativa com consistência,
desde a abertura de capital do grupo para o mercado, que teve lá o tag
along, teve eleição de representante de preferencialistas no conselho, teve
a unificação de Oxiteno e Ultrapar para ter uma empresa só no mercado de
capitais e assim por diante. Então todos os nossos movimentos foram o
tempo todo no sentido de dar passos adiante no sentido da governança do
grupo. Então nós temos um vencimento de contrato que você colocou, na
verdade, um vencimento de contrato que ocorre num ambiente muito bom
porque basta ver os resultados ao longo do tempo do grupo, você percebe
que todas as partes envolvidas na gestão do grupo estão satisfeitas uns
com os outros, consequentemente cria-se um ambiente muito positivo para
continuar evoluindo. Meu entendimento é que nós estaremos aproveitando
essa oportunidade para aperfeiçoar ainda mais a governança do grupo,
dando passos importantes no aprofundamento, no enraizamento das
questões de profissionalismo, das questões relacionadas à criação de
valor, nas questões relacionadas à manutenção inclusive de um conselho
de primeira qualidade para o grupo. Então é nessa linha que eu vejo, ou
seja, nenhuma descontinuidade e sim, aprofundamento dos nossos
compromissos vis-à-vis mercado.
Operadora: Nossa próxima pergunta vem do Sr. Maurício de Oliveira, da
Skopos.
Sr. Maurício de Oliveira: Bom dia, Fábio. Tendo uma situação financeira
sólida como vocês têm e você lembrou isso algum tempo atrás, você está
sempre na posição de aproveitar alguma oportunidade. Imagine que esse
representante da Agip Liquigás vá visitar a Ultra e diga “estou à venda” e

que o preço seja razoável e você eventualmente faça a aquisição. Você se
sente confortável em ter 45% desse mercado, um mercado que tem um,
vamos dizer, um destaque na, por ser um produto de consumo popular e,
eventualmente, propenso a risco político?
Sr. Fábio Schwartzman: Pedro, eu não tenho muita coisa mais a dizer
além daquilo que eu acabei de afirmar numa outra pergunta de que nós
estamos bem com os 25% de mercado, isso nos produz uma clara
liderança, nós temos os resultados que a gente almeja ter nesse negócio,
nós temos o posicionamento correto. Conseqüentemente, nós não estamos
contemplando nenhuma aquisição nem de Agip nem de nenhuma outra
empresa do setor de GLP nesse momento. Se – do Brasil, é claro –
consequentemente, se o representante da Agip bater na nossa porta ele vai
ouvir o mesmo tipo de comentário que eu acabei de fazer a você.
Operadora: Senhoras e senhores, caso haja uma pergunta, queiram, por
favor digitar “asterisco 1” (* 1).
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu
gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schwartzman para as
considerações finais.
Sr. Fábio Schwartzman: Senhores, nós tivemos um trimestre onde os
resultados ficaram abaixo das expectativas, pontualmente no setor de GLP.
Essa foi uma experiência nova para vocês na vivência conosco, que fazem
muitos trimestres que a gente apresenta, sempre, crescimento em tudo. Eu
quero que vocês compreendam que crescimento em tudo sempre, não é
razoável. E não é razoável se esperar dessa forma e, na verdade, eu acho
que é um amadurecimento coletivo entender essa situação porque permite
uma reflexão mais profunda sobre os verdadeiros valores com que a
companhia atua, que não mudam uma vírgula com eventuais dificuldades
localizadas. Então essa companhia continuará apresentando o mesmo tipo
de desempenho que apresentou nos últimos anos e eu estarei aqui no
próximo trimestre falando de resultados e comentando com vocês
exatamente em cima do que eu acabo de dizer agora. Conseqüentemente,
foi mais uma vez um grande prazer tê-los aqui conosco, vamos esperar o
que acontece nos próximos meses de 2004 e vamos nos ver na seqüência.
Muito obrigado. Obrigado a todos por terem nos ouvido.
Operadora: A tele-conferência da Ultrapar Participações S/A está
encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.
Obrigada.
____________________________________________________________

