
Desafios do 
novo normal

O título deste artigo 
expressa o desejo 
de compartilhar 
sentimentos 
vivenciados na viagem 
que fiz aos EUA

Sim, embarquei sex-
ta-feira – dia 24 de 
abril – e retornei após 

quatro dias. Ou seja: precisei 
sair de casa e romper com 
o isolamento social e em 
pleno período de quaren-
tena. Não tinha como adiar 
a assinatura de um con-
trato. Diante de inúmeras 
recomendações familiares, 
parti de Atibaia dirigindo o 
meu próprio carro rumo ao 
aeroporto de Viracopos. Na 
bagagem, além de máscaras 
para reposição e frascos com 
200 ml de álcool gel, levei 
comigo papel toalha, lenço 
umedecido e uma fronha 
para recobrir o encosto da 
poltrona a bordo do avião. 

Medo. Esta é a palavra que 
melhor sintetiza o que sentia 
durante o trajeto. Logo que 
cheguei no estacionamen-
to do aeroporto, levei um 
choque: apenas algumas 
das 1200 vagas cobertas 
estavam ocupadas. A sensa-
ção de vazio me preencheu. 
Tristeza. Foi o que senti ao 
constatar o distanciamento 
entre as poucas pessoas 
circulando no saguão prin-
cipal. Maioria absoluta com 
máscaras, em respeito às 
orientações, espalhava-se 
na sala de embarque. 

Até chegar lá, não tenho 
ideia de quantas vezes fui ao 
banheiro lavar as mãos e me 
higienizar com álcool gel. A 
bordo, com poucas pessoas 
no voo noturno da Azul, 
coloquei venda nos olhos e 
antes de dormir, de másca-
ra, mesmo ainda chocado e 
incomodado com aquela si-
tuação, meus pensamentos 
trilhavam um turbilhão de 
emoções. Ao mesmo tempo 
em que me sentia grato pela 
companhia aérea manter o 
serviço, mesmo amargando 
pesados prejuízos, sofria de 
imaginar milhões de pessoas 
desprotegidas e obrigadas a 
utilizar transporte público. 

“Os governantes precisam 
assegurar o uso de máscara 
em todas as metrópoles”, 
disse a mim mesmo. Recon-
fortado pelo fato de estar 
viajando e poder reviver a 
experiência prazerosa de 
logo mais entrar em con-
tato com outras culturas, 
adormeci. Aquela chama 
do turismo, apesar dos pe-
sares, se mantinha acessa. 
No aeroporto de Orlando, a 
migração viu e fez que não 
viu meu arsenal de álcool 
gel. Aliás, providencial; pois 
a imundice dos carrinhos 
disponíveis no desembar-
que, que se equiparava aos 
carrinhos de Viracopos, já 
justificava o uso constante. 

A cada interação, desde o 
resgate da mala, passando 
pela apresentação do passa-
porte, até chegar na Hertz, 
para locar o carro e seguir 
rumo à Miami, lá ia eu lavar 
as mãos. Assumi para mim 
mesmo que o novo normal 

impunha novos hábitos. 
Apesar do atendimento 
100% digitalizado para 
quem, como eu, já estava 
cadastrado na locadora, 
higienizei o câmbio, a maça-
neta da porta do motorista 
e o volante.

No trajeto pela estrada 
Florida Turnpike, postos de 
gasolina abertos em sistema 
de “take way”. No percurso 
de 380 km e no destino, 
alimentação apenas à base 
do self service de produtos 
embalados. Observei hotéis, 
shoppings e outlets fecha-
dos. Nada de aglomerações 
nos supermercados abertos, 
que impõem restrições à 
quantidade de pessoas com 
acesso às compras.

Cheguei pontualmen-
te à reunião previamente 
agendada. Satisfeito por 
ter conseguido concretizar 
o negócio, que havia sido 
iniciado antes da Pandemia, 
fui direto para o meu apar-
tamento. Na TV, boa notícia: 
exceto Nova Iorque, várias 
cidades em outros estados 
previam poder abrir alguns 
serviços no dia 4 de maio. 
Em área comum do con-
domínio, sem perceber a 
presença de outras pessoas 
por perto, tirei a máscara 
para atender o celular. 

Não demorou para o se-
gurança do prédio fazer o 
alerta. Atendi prontamente. 
Tranquilo, mas sempre aten-
to e cuidadoso, fui às com-
pras no Walmart. Na volta ao 
Brasil, o voo da Azul estava 
lotado. Todos com máscara 
o tempo todo na executiva, 
exceto durante as refeições. 
Sereno, desfrutei da viagem. 
Incrível a capacidade do 
ser humano de se adaptar! 
Aproveitei a experiência 
para fazer apontamentos 
de medidas de prevenção 
que precisam ser adotadas, 
tendo em vista a retomada 
da demanda, com garantia 
de proteção. 

Além da mencionada 
e urgente limpeza dos 
carrinhos em aeroportos, 
sugiro: instalação de equi-
pamentos pulverizadores, 
para borrifar produtos que 
aumentam a higienização; 
equipes treinadas para aferir 
a temperatura; pontos de 
distribuição de máscaras, 
álcool gel e lenços ume-
decidos com campanhas 
de recomendação de uso 
constante e distanciamento 
social sempre que possível.

Assim como os diferentes 
meios de transporte, hospe-
dagem e serviços receptivos, 
incluindo eventos corpora-
tivos, sociais e entreteni-
mento, que são o alicerce 
da Economia do Turismo, 
a sociedade como um todo 
terá que se adaptar. Agora, 
aguardo em São Paulo o 
período recomendado pelas 
autoridades sanitárias para 
retornar ao convívio fami-
liar, mais seguro e confiante.

Novo normal, bem-vindo!

(*) - Contabilista, administrador 
de empresas, pós-graduado em 

Marketing e com formação de 
conselheiro pelo IBGC. É presidente 

do Grupo Tour House; presidente 
do Conselho de Administração da 

Abracorp; membro do CEO Insights – 
IBE/FGV e do LIDE.

Carlos Prado (*)
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Terminal Químico de Aratu S.A. TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 01 de junho de 2020,
às 14 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Anto-
nio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovar a eleição de um Diretor para ocupar o cargo vago na Dire-
toria; Participação na Assembleia - Para participar da presente Assembleia, os acionistas devem
apresentar declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de escrituração de ações da ins-
tituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02
(dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na Lei 6.404/76. Referida procura-
ção deverá ser depositada na sede social da Companhia, até às 14 horas do dia 28 de maio de 2020.
Em decorrência da pandemia do novo coronavírus (COVID19), a Companhia admitirá, em caráter ex-
cepcional, que os acionistas apresentem os documentos de representação necessários sem a necessi-
dade de reconhecimento de firma das assinaturas ou de cópias autenticadas, em formato PDF, para o
e-mail jursocietario@ultra.com.br. A Companhia confirmará o recebimento dos documentos, bem como
a sua validade e/ou necessidade de complementação. A Companhia reforça que observará as reco-
mendações das autoridades nos cuidados adequados de segurança e higiene, que também deverão
ser observados por todos os presentes, e ressalta seu comprometimento com as diretrizes da Organi-
zação Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.

São Paulo, 22 de maio de 2020.
Décio de Sampaio Amaral - Presidente.

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALAnçOs pATRImOnIAIs - em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 - (Em milhares de Reais) DEmOnsTRAçõEs DE REsuLTADOs 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por cota)

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 cota)

DEmOnsTRAçõEs DOs fLuxOs DE cAIxA - méTODO InDIRETO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 

(Em milhares de Reais)

DEmOnsTRAçõEs DOs REsuLTADOs ABRAngEnTEs - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 - (Em milhares de Reais)

nOTAs ExpLIcATIvAs às DEmOnsTRAçõEs fInAncEIRAs - (Em milhares de Reais, exceto quando de outra forma mencionado)

ultracargo Operações Logísticas e participações Ltda.
cnpJ nº 34.266.973/0001-99

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

Senhores Cotistas: 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. A Diretoria

1 cOnTExTO OpERAcIOnAL - A Ultracargo Operações Logísticas e Participa-
ções Ltda. (“Sociedade”), com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 1343, em 
São Paulo - SP, tem como objeto: (i) a atuação em operações de logística de 
transporte e armazenamento especializado; (ii) a participação em outras socieda-
des, na qualidade de sócia ou acionista, mediante a aplicação de capital próprio; 
(iii) a administração e operação de instalações portuárias; (iv) a realização de re-
formas, manutenção e construções nas respectivas instalações portuárias de sua 
titularidade; (v) o desenvolvimento de atividades de operador portuário; (vi) a rea-
lização de atividades de movimentação, recebimento, armazenagem e embarque 
de granéis líquidos e produtos químicos, próprios e de terceiros; (vii) a prestação 
de serviços correlatos a tais atividades; (viii) a realização de qualquer atividade 
inerente, acessória ou complementar ao seu objeto. A Sociedade é controladora 
da Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar, que opera no Porto de Aratu no 
Estado da Bahia, no Complexo Industrial Portuário de Suape no Estado de Per-
nambuco, nos terminais de Santos no Estado de São Paulo, no terminal do Estado 
do Rio de Janeiro, no terminal de Itaqui no Estado do Maranhão e no terminal de 
Paranaguá no Estado do Paraná com participação de 50% na União Vopak Arma-
zéns Gerais Ltda. (“União Vopak”). Em 1 de abril de 2018, a controlada Tequimar 
também passou a operar no Porto de Santos no Estado de São Paulo, por meio 
da controlada TEAS Terminal Exportador de Álcool de Santos Ltda. (“TEAS”), con-
trolada indireta pela sociedade.
2 REsumO DAs pRIncIpAIs pRÁTIcAs cOnTÁBEIs - As demonstrações fi-
nanceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade. As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (“R$”), 
que é a moeda funcional da Sociedade. As principais práticas contábeis adotadas 
na preparação das demonstrações 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 ativos de contra-
tos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes regis-
trados no momento de sua ocorrência e reconhecidos como redutor da receita de 
vendas no resultado conforme as condições estabelecidas no contrato (prazo 
médio ponderado de amortização de cinco anos) e são revistos à medida que 
ocorrem mudanças nos termos dos contratos. d) Os investimentos em controla-
das, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas estão demonstrados 
pelo método de equivalência patrimonial e os demais ao custo de aquisição, de-
duzido de provisão para perdas. e) O ativo de direito de uso e o respectivo arren-
damento a pagar, calculado pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos 
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 reconhecidos no resultado pelo método da taxa efetiva. A remensuração do 
ativo e do passivo 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 respectivo passivo são baixados para o resultado. f) O imobili-
zado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos finan-
ceiros incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação 
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acumulada e, quando aplicável, da provisão para perda por redução ao valor re-
cuperável. As depreciações são calculadas pelo método linear, levando em consi-
deração a vida útil dos bens e são revisados anualmente. g) O intangível compre-
ende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável são amortizados 
conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, levan-
do 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 cam-
biais incorridos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras 
foi dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 26 de maio de 2020.
3 ADOçÃO DOs pROnuncIAmEnTOs EmITIDOs pELO cpc - As seguintes 
normas, emendas às normas e interpretações entraram em vigor em 1 de janeiro 
de 2019: (i) CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. Com a adoção 
do CPC 06 (R2), os contratos de arrendamentos identificados e vigentes na data 
de transição e com prazos superiores a 12 meses, foram contabilizados: reconhe-
cimento de ativos de direito de uso e de passivos de arrendamentos a pagar no 
balanço patrimonial, inicialmente mensurados pelo valor presente dos pagamen-
tos 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 selecio-
nou 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 pe-
ríodos comparativos. O quadro a seguir sumariza os efeitos da adoção inicial do 
CPC 06 (R2):
Ativo circulante
Despesa antecipada (423)
Ativo não circulante
Ativos de direito de uso 127.708
Intangível (10.423)
Total do ativo 116.862
passivo circulante
Arrendamentos a pagar 1.235
passivo não circulante
Arrendamentos a pagar 115.627
Total do passivo 116.862
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 sobre o lucro, ou seja, há dúvidas sobre aceitação dos tra-
tamentos adotados pela autoridade fiscal, aplicando os requisitos do CPC 32. Na 
avaliação da administração da Sociedade, não foram identificados impactos signi-
ficativos em decorrência da adoção do ICPC22, uma vez que todos os procedi-
mentos adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão 
amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais.
4 pATRImônIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2019 e de 
2018, o capital social subscrito e integralizado totaliza R$ 705.887, dividido em 
11.839.765 cotas com o valor nominal unitário de R$ 59,62. b. Instrumento patri-
monial outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, 
que estabelece os termos e condições gerais para a concessão de ações ordiná-

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores In-
dependentes, devidamente acompanhadas de relatório dos auditores inde-
pendentes, sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da sociedade. 
A DIRETORIA
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passivo 31/12/2019 31/12/2018
circulante
Fornecedores nacionais 1 -
Obrigações tributárias 3 11
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 53 -
Imposto de renda e contribuição social a pagar 227 19
Total do passivo circulante 284 30

não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 677 677
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.746 1.799
Demais contas a pagar 2 2
Total do passivo não circulante 2.425 2.478

patrimônio líquido
Capital social 705.887 705.887
Instrumento patrimonial outorgado 373 70
Ajuste de avaliação patrimonial (1.884) (279)
Lucros acumulados - 571.746
Reserva de lucros 521.731 -
Distribuição de lucros proposta 35.891 -
Total do patrimônio líquido 1.261.998 1.277.424
Total do passivo e do patrimônio líquido 1.264.707 1.279.932

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 2.099 34.509
Aplicações financeiras 17.486 11.942
Tributos a recuperar 1.669 1.121
Dividendos a receber 6.222 22.345
Demais contas a receber 32 -
Total do ativo circulante 27.508 69.917

não circulante
Tributos a recuperar 553 554
Depósitos judiciais 5 5
Total do ativo realizável a longo prazo 558 559

Investimentos
Controlada 1.236.225 1.208.986
Outros 416 470

1.236.641 1.209.456
Total do ativo não circulante 1.237.199 1.210.015

Total do ativo 1.264.707 1.279.932

31/12/2019 31/12/2018
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas (120) (98)
Outros resultados operacionais, líquidos 24 21

Lucro (prejuízo) operacional (96) (77)
Equivalência patrimonial 34.822 109.700
Lucro antes do resultado financeiro, do 
  imposto de renda e da contribuição social 34.726 109.623
Receitas financeiras 1.450 2.570
Despesas financeiras (330) (351)
Resultado financeiro líquido 1.120 2.219

Lucro antes da contribuição social e do 
  imposto de renda 35.846 111.842
contribuição social e imposto de renda
Corrente (317) (697)

(317) (697)
Lucro líquido do exercício 35.529 111.145
Lucro líquido básico e diluído por cota do 
  capital social (média ponderada anual) - R$ 3,00 9,39

31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício 35.529 111.145
Itens que não serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefício pós-emprego (1.638) 788
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros 33 -

Resultado abrangente do exercício 33.924 111.933

31/12/2019 31/12/2018
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 35.529 111.145
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial (34.822) (109.700)
Juros, variações monetárias e cambiais 20 (21)
Dividendos recebidos 22.385 -
Outros 414 (8)

23.526 1.416
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Impostos a recuperar (548) 91
Dividendos recebidos de controladas e 
  empreendimentos controlados em conjunto (32) 15.623

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 1 -
Obrigações tributárias (8) 3
Imposto de renda e contribuição social 542 137
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 53 -

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar 1 59

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (53) -
Demais contas a pagar 1 -

Imposto de renda e contribuição social pagos (334) (119)
caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.149 17.210
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquida de resgate (5.544) (11.908)

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (5.544) (11.908)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos
Dividendos pagos (50.015) -

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  financiamentos (50.015) -
(Diminuição) aumento em caixa e equivalentes 
  de caixa (32.410) 5.302
caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 34.509 29.207
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 2.099 34.509

capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Ajustes  
de  

avaliação  
patrimonial

Retenção  
de lucros

Lucros  
acumu- 

lados

Distri- 
buição  

de lucros  
proposta

patrimônio  
líquido  
contro- 
ladora

Acionistas  
não  

contro- 
ladores

patrimônio  
líquido  
conso- 
lidado

saldos em 31 de dezembro de 2017 705.887 5 (1.067) - 460.601 - 1.165.426 987 1.166.413
Lucro líquido do exercício - - - - 111.145 - 111.145 100 111.245
Outros resultados abrangentes: -
Ganho atuarial em benefícios pós-emprego, líquido 
  de imposto de renda e contribuição social - - 788 - - - 788 - 788

Resultado abrangente do exercício - - 788 - 111.145 - 111.933 100 112.033
Dividendos atribuíveis a acionistas não 
  controladores de controlada - - - - - - - (22) (22)
Instrumento patrimonial outorgado - 65 - - - - 65 - 65

saldos em 31 de dezembro de 2018 705.887 70 (279) - 571.746 - 1.277.424 1.065 1.278.489
Lucro líquido do exercício - - - - 35.529 - 35.529 31 35.560
Outros resultados abrangentes: - -
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - 33 - - - 33 - 33
Ganho (perda) atuarial em benefícios pós-emprego 
  de controladas, líquido de imposto de renda e 
    contribuição social - - (1.638) - - - (1.638) - (1.638)

Resultado abrangente do exercício - - (1.605) - 35.529 - 33.924 31 33.955
Perda/Ganho no reembolso de ações - - - - 362 - 362 - 362
Instrumento patrimonial outorgado - 303 - - - - 303 - 303
Aprovação da distribuição de lucros em Reunião 
  Ordinária dos sócios - - - - (50.015) - (50.015) (7) (50.022)
Reserva para retenção de lucros - - - 522.093 (522.093) - - - -

Destinação do resultado líquido:
Distribuição de lucros proposta (R$ 4,2235 por cota) - - - (362) (35.529) 35.891 - - -

saldos em 31 de dezembro de 2019 705.887 373 (1.884) 521.731 - 35.891 1.261.998 1.089 1.263.087

rias de emissão da controladora Ultrapar mantidas em tesouraria. c. Ajustes de 
avaliação patrimonial - (i) 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 sub-
sequentemente para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplica-
ções financeiras mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangen-
tes e o valor inicial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das 
variações cambiais são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de 
avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são 
reclassificados para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira. 
d. Destinação e Distribuição de lucros - Os lucros apurados terão o destino que 
lhes for atribuído pelos cotistas. Os lucros a serem distribuídos são mantidos no 
patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de cotistas. A proposta de 
distribuição de lucros é assim demonstrada:

31/12/2019
Lucro líquido do exercício 35.529
Distribuição parcial de reserva de lucros 362
Total da distribuição de lucros proposta ( R$ 3,0314 por cota) 35.891
5 LucRO pOR cOTAs - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por cota. 
Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por cota em todos os exercícios 
apresentados.
Lucro básico e diluído por cotas 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido da Sociedade 35.529 111.145
Média ponderada das cotas (em milhares) 11.840 11.840
Lucro básico e diluído por cota - R$ 3,00 9,39

Se encerra em 1º de junho o prazo para 
cadastro de instituições financeiras e de 
pagamento que desejam aderir ao Pix, 
sistema de pagamento instantâneos do 
Banco Central. A adequação ao Pix é 
opcional às empresas que possuem até 
500 mil contas de clientes ativas. Para as 
entidades que ultrapassam esse limite, a 
integração é obrigatória. José Luiz Rodri-
gues, especialista em regulação e sócio da 
JL Rodrigues, Carlos Átila & Consultores 
Associados , explica que o Pix é a transfe-
rência eletrônica de fundos que acontece 
em tempo real, sete dias por semana. 

“Com lançamento previsto para no-
vembro, o Pix consiste em um arranjo 
instituído pelo Banco Central para 

disciplinar serviços de pagamentos ins-
tantâneos com velocidade, conveniência 
e segurança. Para que funcione, as ins-
tituições participantes deverão oferecer 
aos seus clientes, usuários finais, uma 
Conta Transacional, que é uma conta cuja 
finalidade é o pagamento e o recebimento 
de pagamentos instantâneos. Esta conta 
pode ser de depósito à vista, poupança 
ou de pagamento pré-paga. 

Tais operações de pagamentos instan-
tâneos contarão com infraestrutura de 
liquidação centralizada, o Sistema de 
Pagamentos Instantâneos (SPI)”, explica 
o especialista. As empresas interessadas 
em disponibilizar essa inovação aos seus 
clientes devem consultar a lista de in-

formações necessárias para cadastro na 
Carta Circular nº 4.006/2020. Os dados 
cadastrais precisam ser enviados por 
e-mail, para o endereço: (pix@bcb.gov.br). 

“O Pix será uma nova modalidade de 
pagamento em adição às já existentes: 
DOC, TED, boletos e cheques. Com sua 
implementação, teremos um ambiente 
de negócios mais inclusivo, que tende 
a aumentar a competição entre institui-
ções participantes e a oferta de serviços 
aos consumidores. O objetivo do Bacen 
é trazer tecnologia, agilidade, inclusão 
e competição para o mercado, sempre 
com segurança e conveniência”, finaliza 
Rodrigues. Fonte e mais informações: 
(http://jlrodrigues.com.br/).

Pix: 1º de junho é prazo final para cadastro de empresas

Thais Mendes (*)

Elas precisaram rea-
dequar ou ampliar os 
benefícios aos funcio-

nários. Afinal, no trabalho 
de formato home office, o 
contratante se responsabi-
liza pelos custos indiretos, 
tais como água e energia, 
mas não com custos como 
equipamentos. O vale trans-
porte é uma necessidade se 
eventualmente necessitar de 
um encontro presencial, mas 
o mesmo não funciona para 
o VR (Vale Refeição) ou VA 
(Vale Alimentação), que fica 
à cargo da empresa.

Esses benefícios podem ser 
cruciais em tempos de crise. 
Daí os gestores devem ficar de 
olho em como os funcionários 
estão se sentindo e se com-
portando. É imprescindível 
monitorar possíveis áreas 
de problema. Isso porque a 
insatisfação do funcionário 
pode levar à busca por outras 

Gestão de benefícios 
com o trabalho à distância
Com a quarentena, a maior parte das empresas tiveram de se adaptar ao trabalho à distância

tor que: horas de trabalho não 
são sinônimos de produção 
quando se trata de trabalho 
a distância.

Do lado do colaborador, é 
importante focar na produtivi-
dade. Se você trabalha em uma 
empresa que está com muita 
demanda, entenda o cenário 
atual e atenda às necessidades 
deste momento em especial, 
salvando a produtividade. Do 
outro lado, aproveite se esti-
ver com baixa demanda para 
se atualizar, fazer cursos e até 
mesmo interagir e conhecer 
mais o negócio. Todos estão 
sendo mais avaliados neste 
momento remoto do que 
pessoalmente.

O que fica de aprendizado é 
manter o bom relacionamento 
do funcionário com a marca, 
garantindo trabalho, eficiên-
cia, transparência e retenção 
de talentos.

(*) - É diretora-executiva e 
cofundadora da GTO RH.

oportunidades de trabalho.
Pensando nisso, algumas 

empresas estão adaptando 
seus benefícios, como entre-
gando pequenos mimos aos 
colaboradores. Aproveitar 
datas importantes, como a 
Páscoa para entregar cho-
colate por delivery, o dia das 
mães com uma lembrança, 
aniversário e até máscaras 
personalizadas com álcool 
em gel, é uma alternativa 
para animar as equipes nesse 

tempo de isolamento social. 
O primordial, no entanto, 

é o contato frequente. Deve-
se tomar cuidado com quem 
pode aprofundar nessa co-
moção coletiva. Esse é o tipo 
de atitude que deve ser res-
peitada pelas organizações. 
Alguns funcionários podem 
ter problemas para adaptação 
ao modelo de teletrabalho. 
Por um lado, pode gerar uma 
queda na produtividade. Mas 
tenha em mente, se você é ges-
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