E
mpresas
&
Negócios

www.netjen.com.br

São Paulo, quarta-feira, 20 de maio de 2020

7

Os desafios das empresas no sistema home office
ou de profissionais como
consultores, por exemplo”
diz. A adesão em massa,
sem precedentes, ao home
office acabou o desmistificando para muitos. Uma
pesquisa recente, que entrevistou duas mil pessoas
de todas as idades e de
todo o país verificou que
73% desses profissionais
preferem não trabalhar de
casa em tempo integral,
depois da pandemia.
Alguns dos motivos relatados são: a invasão de
seu espaço pessoal, a falta

de convívio social e causas
econômicas relacionadas
a terem de arcar com
despesas relacionadas à
infraestrutura de trabalho, como internet, água,
luz, telefone. A questão
de invasão da vida pessoal
pelo trabalho também é
relatada em uma pesquisa
realizada no Reino Unido,
com 500 trabalhadores. A
conclusão foi de que 50%
estavam infelizes com o
desequilíbrio entre home
office e vida íntima, 33%
se sentiam sozinhos, e 64%

ainda relataram insônia.
Após mais de 50 dias
de quarentena e um cenário de crise ainda sem
grandes perspectivas de
melhora, a percepção
de ansiedade do início,
voltada para a adaptação
do home office, pode ter
diminuído. Contudo, não
se pode afirmar que os
desafios deixaram de existir, muito pelo contrário,
com o passar dos dias, os
profissionais começaram a
ter ciência do que faz ou
não sentido no trabalho

C.N.P.J. nº 62.545.686/0001-53
RELATÓRIO DA DIRETORIA
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
esclarecimentos que se façam necessários.
BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018
Ativo
31/12/2019 31/12/2018 Passivo
Circulante
Circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
728.179 1.148.116
derivativos de proteção
86.934
70.718
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros
Fornecedores
226.017
147.058
derivativos de proteção
942.616
346.014
Fornecedores
convênio
31.528
Contas a receber de clientes
420.560
212.319
Salários e encargos sociais
78.864
84.160
Estoques
451.163
245.723
Obrigações tributárias
10.110
8.754
Tributos a recuperar
137.112
27.178
Dividendos a pagar
69
131.394
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
100.755
59.599
Imposto de renda e contribuição social a pagar
1.977
3.641
Dividendos a receber
1.201
53.981
Benefícios pós-emprego
6.328
7.455
Demais contas a receber
8.339
1.324
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
2.808
1.520
Despesas antecipadas
8.893
7.288
Arrendamento a pagar
1.527
Demais contas a pagar
10.188
44.871
Total do ativo circulante
2.798.818 2.101.542
456.350
499.571
Total do passivo circulante
Não circulante
Não circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros
derivativos de proteção
4.178.929 2.903.553
derivativos de proteção
183.824
Sociedades relacionadas
2.875
Contas a receber de clientes
221
Benefícios pós-emprego
8.751
7.778
Imposto de renda e contribuição social diferidos
184.113
113.647
Provisões para riscos tributários, cíveis e
Tributos a recuperar
385.966
316.511
trabalhistas
13.370
3.908
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
62.053
54.805
Arrendamento a pagar
3.178
Depósitos judiciais
114.773
3.852
Demais contas a pagar
13.861
1.390
Despesas antecipadas
13.111
1.996
4.220.964 2.916.629
Total do passivo não circulante
944.061
490.811 Patrimônio líquido
Total do ativo realizável a longo prazo
Investimentos
Capital social
1.743.570 1.743.570
Instrumento patrimonial outorgado
969
282
Controladas
1.451.666 2.937.379
Reserva de reavaliação
293
340
Coligadas
19.488
15.366
Reservas
de
lucros
165.120
1.148.385
Outros
16.284
4.360
Ajustes de avaliação patrimonial
(296.184) (243.389)
1.487.438 2.957.105
Ajustes acumulados de conversão
102.487
65.917
Ativos de direito de uso, líquido
4.521
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos
Imobilizado, líquido
1.020.301
435.479
obrigatórios
86.954
91.490
225.384
237.858
Intangível, líquido
Patrimônio líquido atribuível a:
Acionistas da Sociedade
1.803.209 2.806.595
Acionistas não controladores de controladas
Total do ativo não circulante
3.681.705 4.121.253
1.803.209 2.806.595
Total do patrimônio líquido
Total do ativo
6.480.523 6.222.795
Total do passivo e do patrimônio líquido
6.480.523 6.222.795
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto os dividendos por ação)
InstruReservas de lucros
mento
Reserva
Ajustes Ajustes
patri- Reserde
de ava- acumumonial va de
incenliação lados de Lucros
Capital outor- reavativos Retenção patri- conver- acumusocial gado liação Legal fiscais de lucros monial
são
lados
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1.743.570
13
380 85.509
- 732.484 (30.630) 52.781
Lucro líquido do exercício
- 553.236
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros,
líquido de imposto de renda e contribuição social
- (212.672)
Perdas atuariais em benefícios pós-emprego,
líquidas de imposto de renda e contribuição social
(87)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira
de controladas no exterior, líquido dos efeitos
- 13.136
de hedge de investimentos
Resultado abrangente do exercício
- (212.759) 13.136 553.236
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado
269
Realização da reserva de reavaliação de ativo
próprio e de controlada, líquido dos efeitos
tributários
(40)
40
Transferência para reserva de lucros
40
(40)
Aprovação em Assembleia Geral
Ordinária dos dividendos adicionais
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal
- 27.662
- (27.662)
Dividendos propostos (R$ 6,3496 por ação
ordinária)
- (222.884)
Retenção de lucros
- 302.690
- (302.690)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.743.570
282
340 113.171
- 1.035.214 (243.389) 65.917
Lucro líquido do exercício
- 23.895
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros,
líquido de imposto de renda e contribuição social
- (51.779)
Perdas atuariais em benefícios pós-emprego,
líquidas de imposto de renda e contribuição social
- (1.016)
Ajustes de conversão de moeda estrangeira
de controladas no exterior, líquido dos efeitos
- 36.570
de hedge de investimentos
Resultado abrangente do exercício
- (52.795) 36.570 23.895
Transações com acionistas:
Instrumento patrimonial outorgado
687
Ganho (Perda) no reembolso de ações
preferenciais B da Oxiteno Nordeste
(253)
Realização da reserva de reavaliação de
ativo próprio e de controlada, líquido
dos efeitos tributários
(47)
47
Transferência para reserva de lucros
(206)
206
Aprovação em Assembleia Geral
Ordinária dos dividendos adicionais
Dividendos propostos sobre reserva
(R$ 2,489332 por ação ordinária)
- (86.954)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal
- 1.195
- (1.195)
Reserva de incentivos fiscais
- 50.754 (47.446)
- (3.308)
Dividendos pagos (R$ 26,209238 por ação
ordinária)
- (900.608)
- (19.392)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.743.570
969
293 114.366 50.754
- (296.184) 102.487
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Dividendos
adicionais
Patripromônio
postos líquido
97.849 2.681.956
- 553.236

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - Em 31 de dezembro de 2019
e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)
31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de vendas e serviços
1.514.022 1.382.970
Custos dos produtos vendidos e dos serviços
(1.300.039) (1.144.127)
prestados
Lucro bruto
213.983
238.843
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais
(93.716) (105.270)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa
332
344
Gerais e administrativas
(157.524) (257.070)
Resultado na venda de bens
(13.690)
(9.237)
Outros resultados operacionais, líquidos
5.147
176.792
(45.468)
44.402
(Prejuízo) lucro operacional
32.295
352.151
Equivalência patrimonial
(Prejuízo) lucro antes do resultado financeiro,
do imposto de renda e da contribuição social
(13.173)
396.553
Receitas financeiras
68.069
229.974
Despesas financeiras
(72.108)
31.155
(4.039)
261.129
Resultado financeiro líquido
(Prejuízo) lucro antes da contribuição social
e do imposto de renda
(17.212)
657.682
Contribuição social e imposto de renda
Corrente
15.530
(35.732)
Diferido
25.577
(68.714)
41.107 (104.446)
23.895
553.236
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação do capital social
(média ponderada anual) - R$
0,68
15,76
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES - Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício
23.895
553.236
Itens que serão reclassificados
subsequentemente para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros
de controladas, líquido de imposto de renda
e contribuição social
(51.779) (212.672)
Ajustes acumulados de conversão de controladas,
líquidos dos efeitos do hedge de investimentos e
de imposto de renda e contribuição social
36.570
13.136
Itens que não serão reclassificados
subsequentemente para o resultado:
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego de
controladas, líquido de imposto de renda e
contribuição social
(1.016)
(87)
Resultado abrangente do exercício
7.670
353.613
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(Em milhares de Reais)
31/12/2019 31/12/2018
- (212.672) Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
23.895
553.236
(87)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
caixa gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial em sociedades
13.136
controladas e coligadas
(32.295) (352.151)
- 353.613
Amortização de ativos de direito de uso
479
Depreciações e amortizações
80.298
61.187
269
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação
3.278
2.944
Juros, variações monetárias e cambiais
300.669
168.615
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(25.577)
68.714
Resultado na venda de bens
13.690
9.237
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa
(332)
(344)
Provisão para perda em estoques
5.370
(2.064)
(97.849) (97.849)
Provisão para benefício pós-emprego
(4.373)
1.471
Instrumento patrimonial outorgado
687
269
Demais provisões e ajustes
(3.165)
(218)
362.624
510.896
91.490 (131.394) (Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes
24.413
(37.052)
91.490 2.806.595
Estoques
(6.007)
(29.092)
23.895
Tributos a recuperar
(28.092)
(4.796)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
(32.389)
10.024
Dividendos recebidos de sociedades controladas
- (51.779)
e coligadas
272.634
119.364
Demais contas a receber
157.199
13.695
(1.016)
Despesas antecipadas
(340)
(1.838)
Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores
(53.665)
74.628
36.570
Fornecedores convênio
31.528
7.670
Salários e encargos sociais
(23.071)
35.523
Obrigações tributárias
(1.304)
4.921
687
Imposto de renda e contribuição social
(1.623)
14.660
Benefícios pós-emprego
(1.349)
4.614
(253)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
(3.482)
939
Demais contas a pagar
(75.981)
(6.361)
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes
89
Tributos a recuperar
15.871 (313.452)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
(7.248)
(30.149)
(91.490) (91.490)
Depósitos judiciais
(572)
(78)
Despesas antecipadas
(3.532)
3.596
86.954
- Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego
3.261
(4.475)
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
3.149
2.113
Demais contas a pagar
4.800
19
Imposto de renda e contribuição social pagos
(2.602)
(11.019)
- (920.000) Caixa líquido gerado (utilizado) pelas
86.954 1.803.209
atividades operacionais
634.311
356.680
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates
(779.832) (204.592)
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais, exceto as porcentagens)
Caixa e equivalentes gerado pela incorporação da
31/12/2019 % 31/12/2018 %
31/12/2019 % 31/12/2018 %
Oxiteno Nordeste
35.794
Retenções
Receitas
Aporte de capital em controladas
(217.058) (163.912)
Depreciações e amortizações
(84.055)
(64.131)
Receita bruta de vendas e serviços,
Redução de capital de controladas
216.332
Valor
adicionado
líquido
produzido
exceto aluguéis e royalties
1.938.833
1.765.720
Reembolso de ações preferenciais B da Oxiteno
pela Sociedade
324.854
377.113
Abatimentos, descontos e devoluções
(12.712)
(17.717)
Nordeste
29.416
Valor
adicionado
recebido
em
transferência
Perdas estimadas de créditos de
Aquisição de imobilizado
(78.220)
(49.738)
Equivalência patrimonial
32.295
352.151
liquidação duvidosa
332
344
Aquisição no intangível
(6.121)
(76.234)
Aluguéis
e
royalties
4.638
3.389
Resultado na venda de bens e outros
Receita com a venda de bens
1.092
1.232
Receitas financeiras
68.069
229.974
resultados operacionais, líquidos
(8.543)
167.555
Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
105.002
585.514
1.917.910
1.915.902
(798.597)
(493.244)
de
investimentos
Valor adicionado total a distribuir
429.856
962.627
Insumos adquiridos de terceiros
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Distribuição do valor adicionado
Financiamentos
Matérias-primas consumidas
(1.411.550)
(1.288.425)
Pessoal e encargos
233.464 53
253.194 27
Captação
1.126.007
166.263
Materiais, energia, serviços de
Impostos, taxas e contribuições
92.779 22
177.512 18
Amortização
(39.407) (193.406)
terceiros e outros
(93.139)
(182.556)
Despesas financeiras e aluguéis
79.718 19
(21.315) (2)
Juros pagos
(204.544) (159.389)
Perda de valores de ativos
(4.312)
(3.677)
Dividendos distribuídos
19.392
5
302.690 31
Contraprestação de arrendamento
(390)
(1.509.001)
(1.474.658)
4.503
1
250.546 26
Lucros retidos
Dividendos pagos
(1.142.815)
(97.849)
Valor adicionado bruto
408.909
441.244
Valor adicionado distribuído
429.856 100
962.627 100
Caixa
líquido
utilizado
nas
atividades
de
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
financiamentos
(261.149) (284.381)
Variação cambial de caixa e equivalentes de
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)
5.498
3.338
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A Oxiteno S.A. – Indústria e Comércio (“Socieda- a reapresentação de períodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os caixa em moeda estrangeira
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa
(419.937) (417.607)
de”) está domiciliada no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1.343 efeitos da adoção inicial do CPC 06 (R2):
01/01/2019 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.148.116 1.565.723
em São Paulo - SP e tem por atividade a fabricação de óxido de eteno e seus deCaixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
728.179 1.148.116
rivados, produtos químicos, sulfatados e sulfonados e especialidades químicas, Ativo não circulante
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
806
além da comercialização, exportação e distribuição de produtos petroquímicos e Ativos de direito de uso
806 mônio líquido são reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da
químicos em geral, diretamente ou através de suas controladas. A Sociedade e Total do ativo
suas controladas possuem plantas nos Pólos Petroquímicos de Mauá - SP, Cama- Passivo circulante
aplicação financeira. (iv) A Sociedade também reconhece nesta rubrica o efeito
27 das mudanças na participação de não controladores da Sociedade que não resulçari - BA e Triunfo - RS, nas cidades de Tremembé - SP e Suzano - SP, em Guada- Arrendamentos a pagar
lajara, Coatzacoalcos e San Juan Del Rio no México, em Montevidéu no Uruguai e Passivo não circulante
tam na perda de controle. Esse valor corresponde à diferença entre o montante
Arrendamentos a pagar
779 pelo qual a participação dos não controladores tenha sido ajustada e o valor justo
em Pasadena nos Estados Unidos da América.
806 da contraprestação recebida ou paga e representa uma transação com acionistas.
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações fi- Total do passivo
nanceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado- Para fins de mensuração a Sociedade e suas controladas utilizaram uma taxa Ajustes acumulados de conversão de moeda estrangeira - A variação de taxas de
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária de desconto nominal e estimou os fluxos de pagamentos pela parcela bruta de câmbio sobre os ativos, passivos e resultados de controladas no exterior com
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos impostos. (ii) ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro. O moeda funcional diferente da moeda funcional da Sociedade e administração própelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração pria e a variação de taxas de câmbio sobre notas no mercado externo é reconhede Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais quando há incertezas no tratamento de tributos sobre o lucro, ou seja, há dúvi- cida diretamente no patrimônio líquido. Esse efeito acumulado é revertido para o
(“R$”), que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas contábeis das sobre aceitação dos tratamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando resultado do exercício como ganho ou perda somente em caso de alienação ou
adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalhadas a se- os requisitos do CPC 32. Na avaliação da administração da Sociedade, não fo- baixa do investimento. f. Dividendos e destinação do resultado do exercício guir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresenta- ram identificados impactos significativos em decorrência da adoção do ICPC22, O Estatuto prevê a distribuição de dividendo mínimo anual obrigatório de 25%
dos, exceto pela adoção do CPC 06 (R2) em 1 de janeiro de 2019: a) O resultado uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento sobre o lucro líquido ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por
é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) Os estoques são de- de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribu- Ações. Os dividendos e juros sobre o capital próprio propostos acima da obrigamonstrados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. c) nais Administrativos e Judiciais.
ção estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em
Os investimentos em controladas e coligadas estão demonstrados pelo método 4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social subscrito e integra- assembleia de acionistas. A proposta de dividendos e da destinação do resultado
de equivalência patrimonial e os demais ao custo de aquisição, deduzido de pro- lizado, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, era representado por 35.102.127 do exercício reconhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à
visão para perdas. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a ações ordinárias nominativas sem valor nominal. b. Instrumento patrimonial aprovação dos acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:
pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, que es31/12/2019
diretos associados ao contrato de arrendamento. A amortização do ativo de direi- tabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordinárias de Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade
23.895
to de uso é reconhecida no resultado ao longo da vigência estimada do contrato. emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Reserva de reava- Reserva legal
1.195
O passivo é acrescido de juros e líquido dos pagamentos. Os juros são reconhe- liação - A reserva de reavaliação reflete a reavaliação de ativos próprios e de Reserva de incentivos fiscais
3.308
cidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do ativo e do controladas e é realizada com base nas depreciações, baixas ou alienações dos Lucro líquido do exercício após destinações para reservas de
passivo com base no índice de reajuste contratual é reconhecida no balanço respectivos bens reavaliados, considerando-se, ainda, os efeitos tributários conslucros
19.392
tituídos.
d.
Reservas
de
lucros
Reserva
legal
Conforme
a
Lei
das
Sociedades
patrimonial, não tendo efeito no resultado. Em caso de cancelamento do contrato,
Distribuição de dividendos:
o ativo e respectivo passivo são baixados para o resultado. e) O imobilizado é por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para reserva legal, Dividendos pagos sobre resultado do exercício
19.392
registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser usada para Dividendos pagos sobre reserva de retenção de lucros
900.608
incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumu- aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada Total de dividendos pagos (R$ 26,209238 por ação ordinária)
920.000
para
distribuição
de
dividendos.
Reserva
de
retenção
de
lucros
É
destinada
à
lada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor recuperáDividendos propostos a pagar sobre reserva de retenção de
vel. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em considera- aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente em
lucros (R$ 2,489332 por ação) – Patrimônio líquido
86.954
ção a vida útil dos bens e são revisados anualmente. f) Os demais ativos e expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos, em con- A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, formidade com o artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações e inclui tanto a Saldo em 31 de dezembro de 2018
131.394
parcela
do
lucro
líquido
do
exercício
como
a
realização
da
reserva
de
reavaliação.
quando aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias incorriProvisões
1.011.490
dos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada e. Ajustes de avaliação patrimonial e ajustes acumulados de conversão de Pagamentos
(1.142.815)
moeda estrangeira - Ajustes de avaliação patrimonial - (i) Os ganhos e perdas Saldo em 31 de dezembro de 2019
pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 29 de abril de 2020.
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3 ADOÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS EMITIDOS PELO CPC - As seguintes atuariais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida 5 LUCRO POR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação.
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janei- por atuário independente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajus- Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por ação nos exercícios apresenro de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a tes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líqui- tados.
adoção do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes do não serão reclassificados subsequentemente para o resultado. (ii) Os ganhos Lucro básico e diluído por ação
31/12/2019 31/12/2018
na data de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: e perdas com os instrumentos de proteção de taxa de câmbio referentes a com- Lucro líquido da Sociedade
23.895
553.236
reconhecimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a promissos firmes e transações futuras altamente prováveis designados como he- Média ponderada das ações em circulação (em milhares)
35.102
35.102
pagar no balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor presente dos dge de fluxo de caixa, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de Lucro básico e diluído por ação - R$ (ações ordinárias)
0,68
15,76
avaliação
patrimonial.
Os
ganhos
e
perdas
registrados
no
patrimônio
líquido
são
pagamentos futuros dos arrendamentos; e reconhecimento de despesas de
amortização de ativos de direito de uso e despesas de juros no resultado finan- reclassificados como custo inicial do ativo não financeiro. (iii) As diferenças entre As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Indeo
valor
justo
das
aplicações
financeiras
mensuradas
a
valor
justo
através
de
oupendentes, devidamente acompanhadas do relatório dos auditores independentes,
ceiro sobre os passivos de arrendamentos na demonstração de resultado. A
Sociedade selecionou como método de transição a abordagem retrospectiva tros resultados abrangentes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendimen- sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA
modificada, com o efeito cumulativo da aplicação inicial desse novo pronuncia- tos auferidos e das variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na
José Carlos Layber de Oliveira - Contador - CRC 1SP185528/O-7
mento registrado como ajuste ao saldo de abertura do patrimônio líquido e sem conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patri-

Os profissionais começaram a ter ciência do que faz ou não
sentido no trabalho remoto.

remoto, e questões como:
insatisfação, ansiedade
e inteligência emocional
começam a aparecer.
“Temos de considerar
todo o desgaste emocional
gerado por este momento
de isolamento, que torna
o processo do home office
ainda mais complexo, já
que não se trata apenas
de trabalhar em casa, mas
também de conviver com
todo o entorno”, pontua
Renata. Ainda completa,
que se torna papel da
empresa desenvolver programas direcionados para
cuidar da saúde mental
dos colaboradores, dando
suporte e estrutura a fim
de proporcionar bem-estar
para todos.
Mas nem tudo está perdido. É possível identificar
pontos positivos dessa nova
forma de trabalho, tanto
pela empresa, quanto pelo
colaborador. Para a empresa, uma redução de custos
com toda a infraestrutura
física que um escritório
exige. Já para o colaborador, evitar o desgaste com

o deslocamento, principalmente quando se tratam de
grandes distâncias, traz um
impacto positivo. “O tempo
economizado de deslocamento pode ser benéfico,
inclusive, para aumento
de produtividade e motivação”, afirma Renata.
Muitos profissionais de
RH acreditam que a forma
como a gestão de pessoas
é vista e conduzida mudará para sempre com a
pandemia.
Renata acredita na mudança no sistema de trabalho, mas faz uma ressalva:
“algumas empresas podem
deixar de locar espaços
para seus colaboradores,
adotando integralmente
o sistema home office, ou
implementar um rodízio
entre equipes, para trabalharem em casa e evitar
aglomerações. Porém, tudo
isso dependerá do quanto
estas mudanças afetam a
produtividade e, principalmente, a qualidade de vida
dos profissionais”. Fonte e
mais informações: (https://
luandre.com.br/).

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
CNPJ Nº 61.602.199/0001-12 - NIRE 35.300.030.401
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e local: 30 de abril de 2020, às 14 horas, na sede social da Companhia Ultragaz S.A. (“
Companhia” ou “Cia. Ultragaz”), localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9° andar, Bela
Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Presença: Compareceram à Assembleia: (i)
acionistas titulares de mais de 3/4 (três quartos) das ações que compõem o capital social; (ii) os Diretores da Companhia; e (iii) Sr. Márcio Serpejante Peppe, inscrito no CRC sob o nº 1 SP233.011/O-8, representante da KPMG Auditores Independentes, Auditoria Independente da Companhia. Publicações:
Aviso aos Acionistas: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 28 de março
de 2020 e no jornal “Empresas e Negócios” no dia 28 de março de 2020. Edital de Convocação: Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 18, 23 e 24 de abril de 2020 e no jornal
“Empresas e Negócios” no dia 18, 21 e 23 de abril de 2020. Mesa: Tabajara Bertelli Costa - Presidente.
Ana Paula Santoro Coria - Secretária. Ordem do Dia e Deliberações: 1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto dos acionistas presentes, de forma unânime, a lavratura da presente Ata em forma de
sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1° da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção
dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou
ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras,
além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019, cujo montante total foi de R$ 142.576.793,55 (cento e quarenta e dois milhões, quinhentos e
setenta e seis mil, setecentos e noventa e três Reais e cinquenta e cinco centavos), nos seguintes termos: a. R$ 5.937.728,67 (cinco milhões, novecentos e trinta e sete mil, setecentos e vinte e oito Reais e
sessenta e sete centavos) destinados a reserva legal; b. R$ 71.024.966,40 (setenta e um milhões, vinte
e quatro mil, novecentos e sessenta e seis Reais e quarenta centavos) destinados à conta de reserva
de lucros; c. R$ 23.822.220,24 (vinte e três milhões, oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte Reais
e vinte e quatro centavos) destinados a conta de compensação de prejuízos acumulados; d. R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de Reais) destinados ao pagamento de dividendos intermediários; e.
R$ 1.791.878.24 (um milhão, setecentos e noventa e um mil, oitocentos e setenta e oito Reais, vinte e
quatro centavos) foram destinados ao pagamento de dividendos propostos sobre o lucro do exercício,
devidamente pagos aos acionistas titulares de ações preferenciais o valor de R$ 0,038117 por ação,
sem atualização ou correção monetária, de acordo com a deliberação em reunião de Diretoria realizada
em 19 de fevereiro de 2020. 4. Eleger, para membros da Diretoria, as pessoas abaixo qualificadas, com
mandato de dois anos, até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022 que examinar os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, pertinentes ao exercício social 2021: Como
Presidente: • Tabajara Bertelli Costa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 17 .304.700-2-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 127.682.738-56. Como Diretores: • André
Luiz Pedro Bregion, brasileiro, casado, engenheiro industrial, portador da Cédula de Identidade RG
nº 16.869.827-SSP/ SP e inscrito no CPF sob o nº 091.696.928-23; • Aurélio Antonio Mendes
Ferreira, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.243.387-4 e
inscrito no CPF sob o nº 074.620.588-04; • Ana Paula Santoro Coria, brasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 16.119.022-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº
130.325.788-25; • José Vianna Sampaio Neto, brasileiro. solteiro, engenheiro mecânico, portador da
Cédula de Identidade RG nº 0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 888.986.105-30; • Guilherme Simão Darezzo Netto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 30.151.470-7 e inscrito no CPF sob o nº 278.422.258-69; e • Ricardo Colpo, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 30.651.302-74 e inscrito no CPF sob
o nº 951.645.020-20; 4.1. Todos os Diretores possuem endereço profissional na Avenida Brigadeiro
Luís Antônio, nº 1.343, na Cidade e Estado de São Paulo. 5. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o
limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R$ 16.200.000.00
(dezesseis milhões e duzentos mil Reais). Observações: O Presidente da Mesa informou que todas
as deliberações foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, aa) Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Tabajara Bertelli Costa, na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; e Ana Paula Santoro Coria, na qualidade de Secretária da Mesa; e Márcio Serpejante Peppe, inscrito no CRC sob o nº 1 SP233.011/O-8,
auditor da KPMG Auditores Independentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. Ana Paula Santoro Coria - Secretária da Mesa.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº105458440.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rafael Pilat Curado Portasio, CPF
386.543.448-73, que o Joy Aparecida Luchini Neubern Fonseca lhe ajuizou
uma ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança, objetivando
sua procedência, devendo ser julgada totalmente procedente, decretandose o despejo do réu e a extinção do contrato de locação, condenando-os a
pagar os alugueres vencidos até a efetiva desocupação do imóvel, bem
como o IPTU devido acrescido de juros moratórios, custas e despesas
processuais devidamente corrigidas, além dos honorários advocatícios a
serem arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Estando o réu em
lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que no prazo de 15 dias
úteis, a fluir do prazo supra, querendo, conteste a ação, sob pena de
revelia e de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor na
inicial.Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9481-C240-93C3-629A.

P

ara Renata Motone,
consultora de RH
da Luandre Middle,
o novo sistema apresenta
vantagens e desvantagens,
e como os demais, deve ser
analisado com ponderação,
uma vez que grande parte
das companhias nunca o
havia experimentado em
grande escala.
“Algumas até praticavam
o trabalho remoto, mas era
feito de forma estruturada,
em dias específicos e atendia apenas alguns cargos,
geralmente de liderança
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Com a extensão da quarentena, profissionais de diversas áreas continuam em sistema home office, sem saber ao certo quando a rotina empresarial voltará ao normal

