
A rotina das empresas 
durante a quarentena

Nas últimas semanas 
temos vivido uma 
experiência que 
mudou a visão 
e a rotina de 
diversas empresas e 
instituições

Adotamos novos mo-
delos de trabalho 
para que, mesmo em 

casa, pudéssemos manter 
as atividades da empresa 
ao mesmo tempo em que 
garantimos a segurança 
das pessoas neste período 
de quarentena. 

E, especialmente neste 
momento de tantas in-
formações nem sempre 
positivas, manter a rotina 
e eventos das empresas se 
torna ainda mais impor-
tante, até para garantir o 
bem-estar psicológico dos 
nossos colaboradores. 

Na Hughes do Brasil, 
trimestralmente, reuni-
mos toda a empresa, em 
um evento chamado Café 
com o Presidente, em que 
compartilhamos informa-
ções sobre os resultados 

da organização e status 
dos principais projetos em 
andamento, além de pre-
miar os colaboradores em 
destaque e dar boas-vindas 
aos novos colegas. 

Em razão da quarentena, 
realizamos pela primeira 
vez uma edição virtual 
do Café, que me permitiu 
apresentar aos colaborado-
res, ao vivo, como sempre 
fazemos, informações e 
novidades da companhia, 
além de falar sobre esse 
período de home office da 
empresa toda. 

O evento foi transmitido 
para mais de 200 pessoas, 
e permitiu que mantivés-
semos a rotina da empresa 
e união entre todos os co-
laboradores no momento 
em que completávamos um 
mês de home office. 

Ações como esta são 
importantes para engajar 
a todos nós, colaboradores, 
e lembrar que estamos em 
um momento difícil, dis-
tantes, mas ainda assim, 
juntos. 

(*) - É Presidente da 
Hughes do Brasil. 

Rafael Guimarães (*)
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DISAL - Distribuidores Associados de Livros S.A.
CNPJ: 62.277.041/0001-87

Assembléia Geral - Ordinária - Edital de Convocação
São convocados os acionistas da Disal - Distribuidores Associados de Livros S.A., com sede social à Avenida Marginal Direita do Tietê, 
800, a se reunirem em assembleia geral ordinária, nesta Capital, às 14:00 horas do dia 06 de maio de 2020, por conta da pandemia do 
Covid-19 a reunião será através de vídeo conferência, a fi m de tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovar as contas dos adminis-
tradores, bem como as Demonstrações Financeiras publicadas em 18/04/2020 relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2019; 2) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício, bem como a distribuição dos dividendos. São Paulo, 27.04.20. A Diretoria

É como podemos cha-
mar o processo de 
Hyperautomation, 

movimento de transfor-
mação que tem dominado 
as demandas no setor de 
tecnologia e chamado a 
atenção dos especialistas 
em RPA.

De acordo com Max Car-
doso, especialista em RPA 
da Certsys (consultora de 
transformação digital em 
empresas), quando a au-
tomação de tarefas passou 
para a vanguarda da maioria 
dos setores nas companhias, 
algumas começaram  a mu-
dar suas práticas para criar 
"locais de trabalho inteligen-
tes centrados nas pessoas", 
com o objetivo de aumentar 
o engajamento das áreas de 
negócio, aumentando a cola-
boração na implantação de 
programas de automação.

Nesse percurso, a Hype-
rautomation se estende 
por uma variedade de 
ferramentas que podem 
ser automatizadas, mas 
também se refere à sofis-
ticação da automação, não 

Hyperautomation: como essa tecnologia 
pode alavancar a produtividade

A transformação digital é uma realidade para empresas de todos os mercados, tendência que se 
solidifica e encontra caminhos em novas jornadas, mais sofisticadas e abrangentes

SOF Serviço de Orientação da Família
CNPJ/MF 60.396.793/0001-31

Edital de Convocação
O SOF Serviço de Orientação da Família, convoca os(as) associados(as) e
diretores(as) para a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no dia 14 de maio de
2020, às 17:30 h, em primeira convocação e às 18:00 h, em segunda convocação, por
meio do aplicativo de videoconferência Zoom. Ordem do dia: 1- Apresentação e apro-
vação de alteração estatutária sobre formas de realização das Assembleias Gerais
da associação 2- Apresentação e aprovação do Relatório de Atividades e Balanço de
2019; 3- Apresentação e aprovação do Planejamento e Orçamento para 2020;
4- Aprovação de novos(as) associados(as) e desligamento de associados(as) atuais;
5- Outros. São Paulo, 29 de abril de 2020. Marilane Oliveira Teixeira, Presidente e
Maria Elizabete Reis Simão, Secretária. SOF Serviço de Orientação da Família.

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Permanecemos a inteira disposição para quaisquer escla-
recimentos que se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

José Carlos Layber de Oliveira
Contador - CRC 1SP185528/O-7

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, 
devidamente acompanhadas de relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, 

encontram-se à disposição na sede da sociedade.
A DIRETORIA

BaLançOs patrimOniais em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DemOnstrações Das mutações DO patrimôniO LíquiDO - exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o valor dos dividendos por ação)

DemOnstrações De resuLtaDOs - exercícios findos em 31 de dezembro de 
2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro (prejuízo) líquido por ação)

DemOnstrações DOs resuLtaDOs aBranGentes 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DemOnstrações DOs fLuxOs De Caixa - métODO inDiretO 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

DemOnstrações DO vaLOr aDiCiOnaDO - exercícios findos em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)

nOtas expLiCativas às DemOnstrações finanCeiras - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
1 COntextO OperaCiOnaL - A Companhia Ultragaz S.A. (“Sociedade”) está domicilia-
da no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1.343 em São Paulo - SP e tem 
por atividade principal a distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP a consumidores 
residenciais, comerciais e industriais no território nacional nas Regiões Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste.
2 resumO Das prinCipais prÁtiCas COntÁBeis - As demonstrações financei-
ras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e nos Pronun-
ciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As demonstra-
ções financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), que é a moeda funcional da 
Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstra-
ções financeiras estão detalhadas a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro 
de 2019: a) O resultado é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os 
estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o 
menor. c) Os desembolsos de direitos de exclusividade previstos nos contratos da So-
ciedade com revendedores são registrados como ativos de contratos no momento de 
sua ocorrência e são amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos. 
d) Os investimentos em sociedades coligadas são avaliados pelo método de equivalên-
cia patrimonial nas demonstrações financeiras. e) O ativo de direito de uso e o respec-
tivo arrendamento a pagar, é calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acres-
cidos dos custos diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do 
ativo de direito de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do 
contrato. O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reco-
nhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do pas-
sivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço patrimonial, 
não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato, o ativo e respec-
tivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobilizado é registrado ao custo de 
aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros incorridos sobre imobilizações 
em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quando aplicável, da provisão 
para perda por redução ao valor recuperável. As depreciações são calculadas pelo mé-
todo linear, levando em consideração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. 
g) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são 
amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, 
levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. h) Os demais ativos 
e passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando 
aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 

A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela Reunião 
de Diretoria da Sociedade em 23 de abril de 2020.
3 aDOçÃO DOs prOnunCiamentOs emitiDOs peLO CpC - As seguintes normas, 
emendas às normas e interpretações aos CPC’s entraram em vigor em 1 de janeiro de 2019: 
(i) CPC 06 (R2) - Arrendamentos - Com a adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrenda-
mentos identificados e vigentes na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, 
foram contabilizados da seguinte forma nas demonstrações financeiras: reconhecimento de 
ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no balanço patrimonial, ini-
cialmente mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros dos arrendamentos; e 
reconhecimento de despesas de amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros 
no resultado financeiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. 
A Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva modificada, 
com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronunciamento registrado como 
ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem a reapresentação de períodos com-
parativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):

01/01/2019
ativo não circulante
Ativos de direito de uso 111.550
Imobilizado (6.841)
Intangível (6.938)
Total do ativo 97.771
passivo circulante
Arrendamentos a pagar 1.631
passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 96.140
Total do passivo 97.771
Para fins de mensuração, a Sociedade utilizou uma taxa de desconto nominal e estimou 
os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de impostos. (ii) ICPC 22 - Incerteza sobre 
tratamento de tributos sobre o lucro - O ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos 
de reconhecimento e mensuração quando há incertezas no tratamento de tributos so-
bre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre aceitação dos tratamentos adotados pela autori-
dade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. Na avaliação da administração da So-
ciedade, não foram identificados impactos significativos em decorrência da adoção do 
ICPC22, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimen-
to de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais 
Administrativos e Judiciais.
4 patrimôniO LíquiDO - a. Capital social - O capital social, subscrito e integralizado, 
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, está representado por 3.182.538.210 ações 

com valor nominal de R$ 0,3176 cada uma, sendo 3.135.528.856 ações ordinárias e 
47.009.354 ações preferenciais. b. Instrumento patrimonial outorgado - A Sociedade 
possui plano de incentivo baseado em ações, que estabelece os termos e condições 
gerais para a concessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar. c. 
Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação é realizada com base nas deprecia-
ções, baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros 
acumulados com os encargos tributários correspondentes. d. Reservas de lucros - 
Reserva legal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do 
seu lucro líquido anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. 
Essa reserva pode ser usada para aumento de capital ou para absorção de prejuízos, 
porém não pode ser usada para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de 
lucros - É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, 
principalmente em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investi-
mentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui 
tanto a parcela do lucro líquido do exercício como a realização da reserva de reavalia-
ção. e. Ajustes de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atuariais referentes a 
benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário independente, 
são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os 
ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subse-
quentemente para o resultado. f. Dividendos e destinação do resultado do exercício 
- Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% 
do lucro líquido ajustado. As ações preferenciais têm prioridade na distribuição de um 
dividendo fixo de 8% ao ano sobre o seu valor nominal, que poderá ser acrescido de até 
4% nas mesmas bases, caso o resultado o comporte, bem como no reembolso do capi-
tal, em caso de liquidação da Sociedade. As ações ordinárias fazem jus a um dividendo 
de 12% sobre seu valor nominal ou, se os resultados forem insuficientes para tal paga-
mento, ao maior dividendo que o lucro remanescente do exercício comportar. Os divi-
dendos e juros sobre o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são 
reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acionistas. Em 
30 de abril de 2019, foi aprovada em assembleia de acionistas a absorção parcial do 
prejuízo do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 
25.011, contra a reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos, constitu-
ída no exercício de 2017. Em 19 de agosto de 2019, a Reunião de Diretoria deliberou a 
antecipação dos dividendos de 2019, no montante de R$ 40.000 (R$ 0,012757 por ação 
ordinária), pagos a partir desta data e encaminhada para a aprovação em assembleia 
de acionistas. Os dividendos propostos a pagar em 31 de dezembro de 2019, no mon-
tante de R$ 1.792 (R$ 0,38117 por ação preferencial), foram deliberados pela Reunião 
da Diretoria em 19 de fevereiro de 2020, pagos a partir desta data e encaminhados para 
a aprovação em assembleia de acionistas. 

A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.098
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 28.204
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 13.588
Dividendos propostos a pagar - Patrimônio Líquido (1.792)
Pagamentos (39.995)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.103
A proposta de dividendos e destinação do resultado do exercício reconhecida nas demons-
trações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, 
é assim demonstrada:

31/12/2019
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício 142.577
Absorção de prejuízos acumulados (23.823)
Lucro líquido do exercício, após absorção de prejuízos acumulados 118.754
Reserva legal (5% do lucro líquido, após absorção de prejuízos acumulados) (5.938)
Lucro líquido ajustado 112.816
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro líquido ajustado) 28.204
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 13.588
Reserva de retenção de lucros 71.024
Total da destinação do lucro líquido ajustado 112.816
Distribuição de dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício (25% do lucro líquido ajustado) 28.204
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 13.588
Total da distribuição 41.792
(-) Dividendos intermediários (R$ 0,012757 por ação ordinária) (40.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38117 por ação preferencial) – Patrimônio
Líquido 1.792

5 LuCrO (preJuíZO) pOr açÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos nume-
radores e denominadores utilizados no cálculo do lucro (prejuízo) por ação. Não existe dife-
rença entre o lucro (prejuízo) básico e diluído por ação em todos os exercícios apresenta-
dos.
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação 31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido da Sociedade 142.577 (48.927)
Média ponderada das ações em circulação 
(em milhares) 3.182.538 2.920.893

Lucro (prejuízo) básico e diluído por lote de mil
ações - R$ (ações ordinárias e preferenciais) 44,80 (16,75)

COmpanHia uLtraGaZ s.a.
C.N.P.J.  Nº 61.602.199/0001-12

reLatÓriO Da DiretOria

ativo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 164.337 19.349
Aplicações financeiras 197.080 158.403
Contas a receber de clientes 310.339 311.383
Estoques 117.582 113.652
Tributos a recuperar 11.794 56.084
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 23.560 21.732
Demais contas a receber 27.375 27.954
Despesas antecipadas 19.055 14.138
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 590 -

Total do ativo circulante 871.712 722.695

não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos derivativos de proteção - 31.719
Contas a receber de clientes 4.720 26.910
Sociedades relacionadas 490 490
Imposto de renda e contribuição social diferidos 103.641 131.614
Tributos a recuperar 35.132 22.534
Depósitos judiciais 441.395 434.781
Demais contas a receber 3.748 53
Despesas antecipadas 5.170 12.633
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 1.588 -

Total do ativo realizável a longo prazo 595.884 660.734

Investimentos em coligadas 15.854 15.945
Ativos de direito de uso 110.228 -
Imobilizado 675.039 652.371
Intangível 90.146 93.320

891.267 761.636
Total do ativo não circulante 1.487.151 1.422.370

Total do ativo 2.358.863 2.145.065

passivo 31/12/2019 31/12/2018
Circulante

Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção 263.244 39.238
Fornecedores 62.200 60.900
Salários e encargos sociais 80.562 76.558
Obrigações tributárias 8.871 6.154
Dividendos a pagar 1.103 1.098
Imposto de renda e contribuição social a pagar 16.007 -
Benefícios pós-emprego - 3.135
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 12.270 6.970
Seguros a pagar 7.207 9.336
Arrendamento a pagar 29.282 2.849
Demais contas a pagar 14.436 15.297

Total do passivo circulante 495.182 221.535
não circulante

Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção 6.237 258.729
Sociedades relacionadas 234 330
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 341.120 333.681
Benefícios pós-emprego 11.824 13.020
Arrendamento a pagar 118.714 43.217
Demais contas a pagar 9.111 6.154

Total do passivo não circulante 487.240 655.131
patrimônio líquido

Capital social 1.010.920 1.010.920
Instrumento patrimonial outorgado 8.170 3.492
Reserva de reavaliação 6.454 6.519
Reservas de lucros 350.553 298.559
Dividendos adicionais aos 

dividendos mínimos obrigatórios 1.792 -
Ajustes de avaliação patrimonial (1.448) (2.257)
Prejuízos acumulados - (48.834)

Total do patrimônio líquido 1.376.441 1.268.399
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.358.863 2.145.065

31/12/2019 31/12/2018
receita líquida de vendas e serviços 5.317.221 5.277.075
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (4.526.900) (4.565.491)

Lucro bruto 790.321 711.584
receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (314.203) (310.093)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (25.703) 20.123
Gerais e administrativas (204.274) (182.746)
Resultado na venda de bens 1.634 (1.313)
Outros resultados operacionais, líquidos 10.375 (279.552)

Lucro (prejuízo) operacional 258.150 (41.997)
Equivalência patrimonial (90) (114)

Lucro antes do resultado financeiro, do imposto de renda 
e da contribuição social 258.060 (42.111)
Receitas financeiras 26.692 20.303
Despesas financeiras (57.704) (41.239)

Resultado financeiro líquido (31.012) (20.936)
Lucro (prejuízo) antes da contribuição social e do imposto
de renda 227.048 (63.047)

imposto de renda e contribuição social
Corrente (56.283) (90)
Diferido (28.188) 14.210

(84.471) 14.120
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 142.577 (48.927)
Lucro (prejuízo) líquido por lote de mil ações (ordinária e 
preferencial) do capital social (média ponderada do 
  exercício) - r$ 44,80 (16,75)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 142.577 (48.927)
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 

imposto de renda e contribuição social (39) -
Itens que não serão reclassificados subsequentemente para 
o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefício pós-emprego, líquido de

imposto de renda e contribuição social 848 989
Resultado abrangente do exercício 143.386 (47.938)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 % 31/12/2018 %
receitas
Receita bruta de vendas e serviços, exceto aluguéis 

e royalties 5.454.697 5.419.654
Abatimentos, descontos e devoluções (86.178) (101.912)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (25.703) 20.123
Amortização de ativos de contratos com clientes (172) -
Resultado na venda de bens e outros resultados 

operacionais, líquidos 12.009 (280.865)
5.354.653 5.057.000

insumos adquiridos de terceiros
Custos das mercadorias, produtos e serviços vendidos (3.858.831) (3.905.522)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (453.327) (129.833)
Recuperação de valores de ativos 23.806 25.497

(4.288.352) (4.009.858)
valor adicionado bruto 1.066.301 1.047.142
retenções
Depreciações e amortizações (176.913) (173.456)

valor adicionado líquido produzido pela sociedade 889.388 873.686
valor adicionado recebido em transferência
Aluguéis e royalties 10 230
Receitas financeiras 26.692 20.303
Equivalência patrimonial (90) (114)

26.612 20.419
valor adicionado total a distribuir 916.000 894.105
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 502.088 54 491.062 54
Impostos, taxas e contribuições 179.205 20 362.731 41
Despesas financeiras e aluguéis 92.130 10 89.239 10
Dividendos 41.792 5 - -
Lucros retidos 100.785 11 (48.927) (5)

valor adicionado distribuído 916.000 100 894.105 100
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 142.577 (48.927)

ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido ao caixa
gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial 90 114
Depreciações e amortizações 149.881 173.456
Amortização de ativos de direito de uso 27.032 -
Juros, variações monetárias e cambiais 49.893 63.376
Imposto de renda e contribuição social diferidos 28.188 (14.210)
Resultado na venda de bens (1.602) 1.313
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 25.703 (20.123)
Provisão para perda em estoques (29) (13)
Provisão para perdas prováveis no permanente (32) -
Provisão para benefício pós-emprego 949 2.659
Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de

exclusividade 172 -
Instrumento Patrimonial Outorgado 4.678 3.001
Outros (870) (2.338)

426.630 158.308
(aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes (24.659) (15.093)
Estoques (3.901) (3.574)
Tributos a recuperar 42.462 (18.985)
Demais contas a receber 579 10.080
Despesas antecipadas (4.917) (1.457)

aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1.300 4.049
Salários e encargos sociais 4.004 (16.240)
Obrigações tributárias 2.717 (132)
Imposto de renda e contribuição social 16.007 -
Seguros e demais contas a pagar (2.990) 6.452
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 5.300 (549)
Benefícios pós-emprego (3.135) (882)

(aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes 22.190 (1.303)
Depósitos judiciais (6.614) (11.763)
Tributos a recuperar (12.598) (11.048)
Demais contas a receber (3.695) 8
Despesas antecipadas 7.463 2.132

aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 7.439 11.744
Demais contas a pagar 2.957 377
Benefícios pós-emprego (1.511) (2.355)

Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de
exclusividade (2.350) -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 472.678 109.769
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates (6.958) (176.839)
Aquisição de imobilizado (167.425) (158.153)
Aquisição de intangível (27.701) (35.391)
Receita com a venda de bens 13.598 13.356

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (188.486) (357.027)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos

Captação - 22.240
Amortização (38.143) (38.423)
Juros pagos (25.110) (26.155)

Contraprestação de arrendamento mercantil (35.860) (5.120)
Aporte de capital - 330.000
Dividendos pagos (39.995) (952)
Sociedades relacionadas (96) (21.033)

Caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas atividades de 
financiamentos (139.204) 260.557

aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa 144.988 13.299
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 19.349 6.050
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 164.337 19.349

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

reservas de lucros

Capital so-
cial

instrumento 
patrimonial 
outorgado

reserva 
de reava-
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líquido
saldos em 31 de dezembro de 2017 680.920 491 6.612 32.121 241.168 25.011 (3.246) - - 983.077
Prejuízo líquido do exercício - - - - - - - (48.927) - (48.927)
Outros resultados abrangentes:
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, 
líquidos de imposto de renda e contribuição social - - - - - - 989 - - 989

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 989 (48.927) - (47.938)
Instrumento patrimonial outorgado - 3.001 - - - - - - - 3.001
Aumento de capital em dinheiro 330.000 - - - - - - - - 330.000
Dividendos prescritos - - - - - - - 259 - 259
Realização da reserva de reavaliação - - (93) - - - - 93 - -
Transferência para retenção de resultados - - - - 259 - - (259) - -
saldos em 31 de dezembro de 2018 1.010.920 3.492 6.519 32.121 241.427 25.011 (2.257) (48.834) - 1.268.399
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 142.577 - 142.577
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros,
líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - - (39) - - (39)

Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, 
líquidos de imposto de renda e contribuição social - - - - - - 848 - - 848

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 809 142.577 - 143.386
Instrumento patrimonial outorgado - 4.678 - - - - - - - 4.678
Aumento de capital em dinheiro - - - - - - - - - -
Aumento de capital com reservas - - - - - - - - - -
Dividendos prescritos - - - - - - - - - -
Realização da reserva de reavaliação - - (65) - - - - 65 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a
realização da reserva de reavaliação - - - - - - - (22) - (22)

Transferência para retenção de lucros - - - - 43 - - (43) - -
Absorção de prejuízos acumulados - - - - - (25.011) - 25.011 - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 5.938 - - - (5.938) - -
Dividendo intermediários (R$ 0,012757 por

ação ordinária) - - - - - - - (40.000) - (40.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38117 por

ação preferencial) - - - - - - - (1.792) 1.792 -
Transferência para retenção de resultados - - - - 71.024 - - (71.024) - -

saldos em 31 de dezembro de 2019 1.010.920 8.170 6.454 38.059 312.494 - (1.448) - 1.792 1.376.441
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

que a ferramenta pode 
oferecer em termos de 
maximização da produtivi-
dade: a colaboração entre 
trabalhadores digitais e 
humanos aumenta o en-
gajamento, o que promove 
imediatamente aumento 
de receita por funcionário 
nas organizações. 

Além disso, as organiza-
ções tornam-se mais com-
petitivas devido a capaci-
dade de gerar rapidamente 
novos modelos de negócio, 
com menor risco e maior 
previsibilidade. “Muitas 
empresas estão buscando 
“o caminho” para uma 
jornada de transformação 
digital. A Hyperautomation 
se apresenta como uma es-
tratégia para alcançar está-
gios de maturidade em que 
modelos digitais podem ser 
desenvolvidos e testados. 
E na medida em que são 
viabilizados, a empresa dá 
os passos necessários para 
a transformação, sem abrir 
mão do capital humano”, 
finaliza Max Cardoso, da 
Certsys.

apenas uma tecnologia. “O 
principal impacto é cultu-
ral, promovendo o aumento 
das capacidades humanas 
através das combinações 
de tecnologias para atuar 
nas frentes de automação”, 
avalia Max. O impacto da 
Hyperautomation está no 
aumento da viabilidade 
para se desenvolver rapi-
damente novos modelos de 
negócios digitais, ou criar 
um Digital Twins através 
do qual as organizações 
podem testar um novo 
modelo, sem impactar nos 
negócios ou na imagem da 

organização. 
No entanto, o momento 

de ‘febre’ da Hyperauto-
mation não coloca outros 
processos como obsole-
tos. Essa tecnologia é um 
estado de maturidade em 
que as organizações usam 
uma combinação de tec-
nologias para identificar e 
automatizar rapidamente 
todos os processos de ne-
gócios possíveis. Algumas 
empresas, como a Certsys, 
criam os processos para as 
empresas realizarem essa 
jornada. É uma tendência 
de mercado também pelo 

Aumento da viabilidade para se desenvolver novos modelos de 
negócios digitais.
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te
 d

oc
um

en
to

 fo
i a

ss
in

ad
o 

el
et

ro
ni

ca
m

en
te

 p
or

 L
ilia

n 
R

eg
in

a 
M

an
cu

so
. 

Pa
ra

 v
er

ifi
ca

r a
s 

as
si

na
tu

ra
s 

vá
 a

o 
si

te
 h

ttp
s:

//w
w

w
.p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r:4
43

 e
 u

til
iz

e 
o 

có
di

go
 B

89
6-

C
78

3-
C

50
C

-5
68

7.


