
Preço justo e atedimento 
serão a bola da vez

Não é novidade 
que o consumidor 
está mudado. Nos 
últimos anos, 
vimos a ascensão 
da classe C, a 
evolução tecnológica 
e uma modificação 
significativa no 
modo de consumo da 
população mundial

Além disso, já foi o tempo 
em que os as pessoas 
buscavam por empresas 

optando apenas por qualidade, 
preço e conveniência, agora 
quem disponibilizar tudo isso 
em um só pacote, podemos 
dizer que encontrou o pote 
de ouro. De acordo com uma 
pesquisa realizada pela PwC, 
consultoria e auditoria, 84% 
dos entrevistados afirmaram 
que a experiência de compra 
é tão importante quanto o 
produto em si. 

Dito isso, as marcas que 
até então estavam 100% 
empenhadas em oferecer o 
melhor produto, tiveram que 
começar a dividir sua atenção 
em proporcionar uma jornada 
diferenciada e impactante, 
desde a realização da compra 
até o seu pós-venda. 

Vale lembrar que o brasileiro 
é o mais sensível no que diz 
respeito a precificação dos 
produtos e serviços. E com a 
internet, ficou muito fácil con-
sultar se o valor que estamos 
pagando está dentro ou não na 
média do mercado e isso nos 
permite fazer um comparativo 
com outras lojas. 

Atualmente, mais de 80% 
das pessoas consultam o valor 
antes de realizar uma compra. 
Com isso, podemos perceber 
que se antes as companhias 
podiam cobrar a mais pela co-
modidade, hoje isso é inviável 
porque é possível encontrar 
no mercado serviços que co-
bram mais para oferecer um 
atendimento e uma melhor 
experiência de compra. Diante 
disso, as empresas precisam 
ficar atentas a esses números 
e começar a agir. 

Vale lembrar que não existe 

uma solução pronta, cada mar-
ca deve olhar internamente e 
promover iniciativas de ganho 
de eficiência, escalabilidade e 
que leve preço justo para o seu 
consumidor de acordo a sua 
necessidade. A Amazon é um 
ótimo exemplo e grande dis-
ruptor do varejo, que nasceu 
com o propósito de oferecer 
excelente atendimento e com 
baixo custo, e ela tem crescido 
muito com isso. 

Além disso, soube usar muito 
bem o que a tecnologia poderia 
proporcionar de melhor aos 
clientes sem ter que cobrar 
mais pela comodidade que 
oferece. Esse movimento será 
ainda mais comum, assim como 
foi com a chegada dos carros 
compartilhados. Passada a 
euforia, a discussão é outra; 
por que usar o Uber e não 99? 
No que um se difere e oferece 
melhor do que o outro? O mes-
mo movimento vai acontecer 
com os negócios em diversos 
segmentos. 

Vale lembrar que a tecnolo-
gia é apenas o meio do caminho 
para oferecer qualidade, preço 
e conveniência. Com certeza 
sem ela não seria possível 
inovar tanto como temos visto, 
mas o mais importante é esse 
mindset ficar bem definido. 
A Smartfit, maior rede de 
academias da América Lati-
na, por exemplo, consegue 
proporcionar toda experiência 
única e “barata” sem o uso da 
tecnologia. 

Ou seja, nem sempre será 
necessário grande investimen-
to para propiciar um serviço 
mais acessível com pouco ou 
muito uso de soluções. Isso 
se deve em ter o cliente no 
centro da estratégia do negó-
cio, ter um propósito a partir 
daí, com escala e eficiência, 
reduzir custos e saber a melhor 
forma de repassar ao público. 
Outras empresas precisam se 
espelhar na rede de academias, 
caso não queiram investir em 
tecnologia. 

Mas saiba que é possível 
conceder um bom atendimen-
to sem ser caro: quanto mais 
simples melhor. 

(*) - É CEO do market4u, maior rede 
de mercado autônomo e inteligente 

do Brasil.

Eduardo Córdova (*)
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Ativo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  5.777.803,38 5.781.439,36
Caixa e Equivalentes de Caixa  2.373,48 6.231,65
Arrendamentos a Receber  3.067,19 2.845,00
Estoques  108.409,46 108.409,46
Imóveis a Venda  5.663.953,25 5.663.953,25
Não Circulante  10.279.050,72 2.150.466,75
Créditos com Pessoas Ligadas  8.178.257,78 -
Depósitos e Cauções  70.578,17 120.251,98
Investimentos  2.020.425,22 2.020.425,22
Intangível  9.789,55 9.789,55
Total do Ativo  16.056.854,10 7.931.906,11

Passivo  2020/R$ 2019/R$
Circulante  736.124,01 792.072,34
Obrigações Trabalhista e Sociais  19.957,91 27.683,39
Obrigações Tributarias  715.124,10 764.388,95
Alugueis a Pagar  1.042,00 -
Não Circulante  152.690.228,53 137.829.815,19
Fornecedores  382.067,34 382.067,34
Créditos de Pessoas Ligadas  151.367.149,99 132.918.351,51
Tributos Parcelados  941.011,20 4.529.396,34
Passivo a Descoberto  (137.369.498,44) (130.689.981,42)
Capital Social  42.600.442,00 42.600.442,00
(-)Prejuízos Acumulados  (179.969.940,44) (173.290.423,42)
Total do Passivo  16.056.854,10 7.931.906,11

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2020
  2020/R$ 2019/R$
Receita Operacional Líquida  372.495,50 1.084.957,89
(-) Custo Produtos / Atividades 
 Imobiliárias Vendidas  - (89.663,00)
Lucro Bruto  372.495,50 995.294,89
Despesas Administrativas  1.969.809,45 888.095,09
Depreciações  - 308,86
Impostos e Taxas  190.816,44 213.761,16
Lucro Bruto  (1.788.130,39) (106.870,22)
Resultado Financeiro  (4.864.448,12) (2.543.427,40)
Outras Receitas  2.765,77 243,54
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (6.649.812,74) (2.650.054,08)
Contribuição Social e IR  29.704,28 48.908,12
Prejuizo Líquido do Exercício  (6.679.517,02) (2.698.962,20)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Relatório de Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Estamos à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 08 de Março de 2021.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

legislação tributária.
6- Participações Societárias:  Capital % de par- Patrimônio
Empresa  Social ticipação Líquido
Algodoeira Mascote Ltda.  323.015,00 25,50 (5.421.198,74)
Exatec Processamento de 
 Dados Ltda.  140.677,00 59,00 (4.508.933,02)
7- O Capital Social é de R$ 42.600.442,00 totalmente integralizados e re-
presentado por 30.786.877.282 ações ordinárias sem valor nominal. 8- O 
Imposto de Renda e a Contribução Social são apurados com base no lucro 
presumido. 9- A suspensão das atividades industriais da empresa ocorreu 
em Fevereiro de 2008.

Notas Explicativas
1- Resumo das principais políticas contábeis: As demonstrações financei-
ras foram elaboradas de acordo com o CPC PME, em concordância com 
às Leis nº 6404/76, 11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de 
caixa, incluem depositos bancários (R$1,00 em 2020 e R$ 36,02 em 2019) 
e as aplicações financeiras (R$2.372,48 em 2020 e R$ 6.195,63 em 2019). 
3- As receitas e despesas são reconhecidas no resultado pelo regime de 
competência. 4- Os estoques foram avaliados ao custo médio de aquisi-
ção e ou produção. 5- O Imobilizado esta demonstrado pelo custo históri-
co de aquisição (R$285.886,76 em 2019 e 2018), menos a a Depreciação 
acumulada (R$285.886,76 em 2020 e 2019). O método de depreciação e 
amortização foram calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
   Reser-  Total do
  Capital vas de Prejuízos Patrimônio
  Social Capital Acumulados Líquido
Em 31/12/2018  42.600.442,00 - (170.591.461,22) (127.991.019,22)
Resultado do Exercício  - - (2.698.962,20) (2.698.962,20)
Em 31/12/2019  42.600.442,00 - (173.290.423,42) (130.689.981,42)
Resultado do Exercício  - - (6.679.517,02) (6.679.517,02)
Em 31/12/2020  42.600.442,00 - (179.969.940,44) (137.369.498,44)

COTONIFÍCIO GUILHERME GIORGI S/A. - C.N.P.J. 61.355.012/0001-23

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1013129-22.2018.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo 
Campanhã, Juíza de Direito da 6ªVC do Foro Central – Comarca da Capital/SP., Faz Saber a XU 
Haizem, CNPJ nº 23.225.523/0001-31 e a MDA Comercial Eireli ME, CNPJ nº 20.764.683/0001-60 
que Adidas AG e outros ajuizaram ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido de 
indenização por danos morais e materiais, ajuizada também em face de José Cléber Rodrigues do 
Nascimento, Antônio Carlos dos Santos e Pedro Augusto Santos Lima Figueiredo e desmembrada 
do processo nº 1126360- 95.2016, fundada na alegação de que os requeridos estão reproduzindo 
suas marcas ADIDAS e variações para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os correqueridos em lugar ignorado, expede-se 
Edital para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo supra, Contestem a ação, sob pena de 
serem aceitos verdadeiros os fatos narrados pela autora, nomeando-se curador especial em caso de 
revelia. Será o edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 11 (onze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) reforma parcial do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alte-
rar o endereço da sede social da Companhia para Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 9º andar, sala 94, 
bloco 04, 10º andar, sala 101, parte, bloco 01, sala 102, parte, bloco 02, sala 103, bloco 03 e sala 104, bloco 04 e 14º 
andar, sala 141, bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São 
Paulo, Estado de São Paulo; (ii) reforma parcial do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a fi m de registrar 
a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrência do cancelamento de 
8.242.120 (oito milhões, duzentas e quarenta e duas mil e cento e vinte) ações preferenciais de emissão da Companhia 
mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 30 de março de 
2021; (iii) reforma parcial do artigo 33, parágrafo primeiro do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o prazo 
de mandato dos membros do Comitê de Auditoria para 5 (cinco) anos; e (iv) consolidação do Estatuto Social da Com-
panhia, caso aprovadas as reformas mencionadas acima. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na As-
sembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assem-
bleia, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à dis-
posição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores 
(www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador de-
vidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. 
Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das for-
mas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido 
de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua 
identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos so-
cietários que investem o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do represen-
tante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista 
todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procurador: as procurações devem conter fi rma 
reconhecida ou serem assinada digitalmente com certifi cação nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representan-
te legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Ma-
nual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Compa-
nhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 23 de abril 
de 2021, nos termos descritos no Manual. São Paulo, 31 de março de 2021. Ricardo Annes Guimarães - Presiden-
te do Conselho de Administração da Companhia

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 30 de abril de 2021, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, localiza-
da Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; 
Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da admi-
nistração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, do 
Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2020; (ii) exami-
nar, discutir e votar a destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezem-
bro de 2020 e ratifi car a declaração de juros sobre o capital próprio aos acionistas da Companhia; (iii) instalar o Con-
selho Fiscal e eleger os seus membros efetivos e respectivos suplentes para o mandato a se encerrar na data de reali-
zação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará em 2022; e (iv) fi xar a remuneração anual e glo-
bal dos administradores da Companhia, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se instalado. In-
formações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a proposta da Administra-
ção e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os documentos pertinentes às maté-
rias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a partir desta data, na sede social 
da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da 
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A partici-
pação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalha-
das acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a 
Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pes-
soal: o Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações 
pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua 
devida representação, apresentando os documentos societários que investem o seu representante de poderes bastan-
tes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documen-
tos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação 
por Procurador: as procurações devem conter fi rma reconhecida ou serem assinadas digitalmente com certifi cação 
nos padrões disponibilizados pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP-Brasil, observado o disposto no ar-
tigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido 
da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. 3. Para 
uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 aci-
ma sejam entregues à Companhia até 23 de abril de 2021, nos termos descritos no Manual. 4. Alternativamente, os 
Senhores Acionistas poderão votar na Assembleia mediante o envio, a partir desta data, do boletim de voto a distân-
cia, conforme disponibilizado nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Companhia 
(www.bancobmg.com.br/ri): (i) por transmissão de instruções de preenchimento do boletim de voto para seus custo-
diantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central; (ii) por transmissão de instruções de preenchimen-
to do boletim de voto para a instituição fi nanceira contratada pela Companhia para a prestação dos serviços de escri-
turação de valores mobiliários, caso as ações não estejam depositadas em depositário central; ou (iii) diretamente para 
a Companhia, por correio postal ou eletrônico. As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo es-
criturador ou pela Companhia em até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, ou seja, até 23 de abril de 2020 (in-
clusive), sendo que, no caso de envio direto à Companhia, o boletim de voto a distância, devidamente rubricado e as-
sinado, deverá estar acompanhado dos demais documentos indicados no item 2 acima. São Paulo, 31 de março de 
2021. Ricardo Annes Guimarães - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 024/2021; Objeto: Registro de preços 
para fornecimento de Leites e Suplementos Alimentares - Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2021 
às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura das Propostas: 
14/04/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Edital disponível no site 
supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.sp.gov.br - Informações pelo 
e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - Diretor de Licitações e Compras

CARGO 
terminal químico de aratu s.a.  –  tequimar

C.N.P.J. nº 14.688.220/0016-40

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 2020 e de 2019. Permanecemos a inteira dispo-
sição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS pATRIMONIAIS - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais) DEMONSTRAÇõES DE RESuLTADOS  ExERcícIOS fINDOS 
 EM 31 DE DEzEMBRO DE 2020 E DE 2019 

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

DEMONSTRAÇõES DOS RESuLTADOS ABRANgENTES - Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DOS fLuxOS DE cAIxA - MéTODO INDIRETO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO pATRIMôNIO LíquIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇõES DO vALOR ADIcIONADO 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 

(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 - O Terminal Químico de Aratu S.A. – Tequimar 
(“Sociedade”) está domiciliado no Brasil, com sede na Avenida Brigadeiro Luís 
Antônio, 1343, 4° andar, na Cidade e Estado de São Paulo, e tem como ativida-
de preponderante a operação dos terminais de líquidos que requerem manuseio 
especial. A Sociedade opera no Porto de Aratu no Estado da Bahia, no Comple-
xo Industrial Portuário de Suape no Estado de Pernambuco, 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 Esta-
do do Paraná com participação de 50% na União Vopak Armazéns Gerais Ltda. 
(“União Vopak”). A capacidade instalada da Sociedade totaliza 837.667 m³ em 
31 de dezembro de 2020. a. Esclarecimentos sobre os impactos da CO-
VID-19 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia do coro-
navírus (COVID-19) em 11 de março de 2020. Diante desse cenário,a Ultrapar 
constituiu Comitê de Crise para acompanhamento e monitoramento dos princi-
pais riscos e potenciais impactos e adoção de medidas preventivas e emergen-
ciais para mitigar os efeitos da pandemia. Todas as atividades da Sociedade são 
classificadas como essenciais no contexto das medidas adotadas para o enfren-
tamento da pandemia. As medidas emergenciais e rapidez na resposta aos pri-
meiros efeitos da crise, bem como as iniciativas de apoio à cadeia de suprimen-
tos, foram efetivas para manterem as atividades das controladas em operação, 
garantindo a entrega dos serviços essenciais para a população e preservando a 
saúde e segurança dos colaboradores e parceiros. Permanece incerto até que 
ponto as informações financeiras, após 31 de dezembro de 2020, ainda possam 
ser afetadas pelos impactos comerciais, operacionais e financeiros da pande-
mia, pois dependerá de sua duração e dos impactos nas atividades econômicas, 
bem como das ações governamentais, empresariais e individuais em resposta à 
crise. Nesse contexto, algumas avaliações de riscos financeiros, projeções e 
testes de redução ao valor recuperável, podem ser impactadas pela pandemia e 
podem afetar adversamente a posição financeira da Sociedade. Impactos ope-
racionais - As medidas implementadas de isolamento social, restrições à movi-
mentação de pessoas e a operação de certos negócios impactaram de forma 
significativa a atividade econômica no Brasil. A Sociedade registrou maior movi-
mentação de combustíveis e maiores contratações spot, principalmente em 
função da maior capacidade estática média fruto da entrada em operação das 
expansões realizadas em Itaqui nos últimos doze meses. Adicionalmente, as 
medidas de ganho de produtividade e a recuperação de créditos fiscais imple-
mentadas contribuíram para a melhora de resultados. Principais riscos e me-
didas associadas -Risco de redução ao valor recuperável de ágios e intangí-

veis de vida útil indefinida – a Sociedade revisou as projeções utilizadas nos 
testes de redução ao valor recuperável de ágios e ativos alocados às unidades 
geradoras de caixa, considerando os impactos atuais da pandemia. Os testes de 
redução ao valor recuperável não apontaram necessidade de reconhecimento 
de provisão para perdas em 31 de dezembro de 2020. Risco de realização de 
ativos fiscais diferidos – a Sociedade realizou estudo técnico de viabilidade de 
realização de créditos fiscais diferidos, considerando as projeções mais recen-
tes aprovadas pelo Conselho de Administração para cada segmento de negó-
cios e não identificou necessidade de baixas para o período findo em 31 de de-
zembro de 2020. Riscos em instrumentos financeiros – o aumento da 
volatilidade nos mercados financeiros poderá impactar os resultados financeiros 
conforme análises de sensibilidades. A administração da Sociedade manteve a 
disciplina no controle de custos e despesas para preservação de caixa em todos 
os negócios e a seletividade na alocação de capital sem comprometer o cresci-
mento sustentável do negócio.
2 RESuMO DAS pRINcIpAIS pRÁTIcAS cONTÁBEIS - As demonstrações fi-
nanceiras estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis ado-
tadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emiti-
dos 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 con-
tábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras estão detalhadas 
a seguir, e foram aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apre-
sentados: 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 investimentos em controladas, empreendimentos contro-
lados em conjunto e coligadas estão demonstrados pelo método de equivalência 
patrimonial e os demais ao custo de aquisição, deduzido de provisão para per-
das. d) O ativo de direito de uso e o respectivo arrendamento a pagar, calculado 
pelo valor presente das parcelas futuras, acrescidos dos custos diretos associa-
dos 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. e) O imobilizado é registrado 

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
circulante
Caixa e equivalentes de caixa 31.022 19.550
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 38.999 45.083
Contas a receber de clientes 33.198 34.714
Estoques 7.756 6.085
Tributos a recuperar 10.177 28.824
Demais contas a receber 1.975 1.136
Despesas antecipadas 16.336 3.737
Total do ativo circulante 139.463 139.129

Não circulante
Aplicações financeiras e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 3.418 3.426
Sociedades relacionadas 35.000 -
Imposto de renda e contribuição social diferidos 20.916 7.604
Tributos a recuperar 16.576 7.285
Depósitos judiciais 6.864 7.574
Demais contas a receber 141 141
Despesas antecipadas 1.082 260

Total do ativo realizável a longo prazo 83.997 26.290
Investimentos
Controladas 201.710 157.360
Empreendimento controlado em conjunto 7.734 7.342
Outros 1.070 1.070

210.514 165.772
Ativos de direito de uso 301.968 304.675
Imobilizado 1.032.185 954.948
Intangível 263.937 259.933

1.598.090 1.519.556
Total do ativo não circulante 1.892.601 1.711.618
Total do ativo 2.032.064 1.850.747

passivo 31/12/2020 31/12/2019
circulante
Financiamentos e instrumentos financeiros 
  derivativos de proteção 48 9.625
Debêntures 513 513
Fornecedores nacionais 74.531 32.245
Salários e encargos sociais 39.041 28.699
Obrigações tributárias 7.560 9.670
Dividendos propostos a pagar 132 6.268
Imposto de renda e contribuição social a pagar 12.021 8.068
Benefícios pós-emprego 251 231
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 1.143 1.281
Arrendamentos a pagar 12.710 10.035
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar 22.411 44.971
Seguros a pagar 14.918 4.006
Demais contas a pagar 5.330 4.010

Total do passivo circulante 190.608 159.622
Não circulante
Financiamentos - 7.473
Debêntures 92.028 89.462
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 8.774 8.952
Benefícios pós-emprego 1.548 4.489
Arrendamentos a pagar 297.692 294.137
Adiantamento de clientes 49.126 47.111
Demais contas a pagar 1.736 2.187

Total do passivo não circulante 450.904 453.811
patrimônio líquido
Capital social 786.129 771.362
Instrumento patrimonial outorgado 875 373
Reservas de lucros 573.781 442.004
Reserva de capital 31.175 22.968
Ajuste de avaliação patrimonial (1.408) (1.884)
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos 
  obrigatórios - 2.491

Total do patrimônio líquido 1.390.552 1.237.314
Total do passivo e do patrimônio líquido 2.032.064 1.850.747

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de serviços 644.177 540.758
Custos dos serviços prestados (273.428) (266.241)

Lucro bruto 370.749 274.517
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (7.278) (8.684)
Reversões estimadas de créditos de liquidação duvidosa 370 88
Gerais e administrativas (126.620) (127.968)
Resultado na venda de bens (1.433) (807)
Outros resultados operacionais, líquidos 5.054 (61.835)

Lucro operacional 240.842 75.311
Equivalência patrimonial (2.234) 4.070

Lucro antes do resultado financeiro, imposto de 
  renda e contribuição social 238.608 79.381
Receitas financeiras 2.615 12.696
Despesas financeiras (38.449) (12.236)
Resultado financeiro líquido (35.834) 460

Lucro antes do imposto de renda e da 
  contribuição social 202.774 79.841
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (60.851) (43.921)
Diferido 12.828 (1.067)

(48.023) (44.988)
Lucro líquido do exercício 154.751 34.853
Lucro líquido por ação do capital social - R$ 2,0528 0,4623

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 154.751 34.853
Itens que serão reclassificados subsequentemente 
  para o resultado:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social 37 14

Itens que não serão reclassificados 
  subsequentemente para o resultado:
Ganhos (perdas) atuariais de benefício 
  pós-emprego, líquido de imposto de renda e 
  contribução social 439 (1.639)

Resultado abrangente do exercício 155.227 33.228
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 154.751 34.853
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial 2.234 (4.070)
Amortização de ativos de direito de uso 19.482 20.674
Depreciações e Amortizações 63.224 57.011
Créditos de PIS e COFINS sobre depreciação 3.627 3.362
Provisão Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) - 65.539
Juros e variações monetárias 26.687 11.078
Imposto de renda e contribuição social diferidos (12.828) 1.067
Resultado na venda de bens 1.433 807
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (370) (88)
Provisão para benefício pós-emprego (2.132) 74
Instrumento patrimonial outorgado 502 303
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas (316) 1.557
Amortização de mais valia 1.053 1.053
Dividendos recebidos - 2.057
Outros (1.125) (147)

256.222 195.130
(Aumento) diminuição no ativo circulante
Contas a receber de clientes 1.886 2.513
Estoques (1.671) (520)
Tributos a recuperar 18.647 (18.722)
Demais contas a receber (839) 10.520
Despesas antecipadas (12.599) 6.331

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores nacionais 42.286 (18.718)
Salários e encargos sociais 10.342 2.923
Obrigações tributárias (2.110) 560
Imposto de renda e contribuição social 47.733 38.937
Benefícios pós-emprego 20 (2.177)
Termo de Ajustamento de Conduta a pagar (22.560) (35.568)
Demais contas a pagar 12.232 (21.074)

Reservas de lucros

capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Incentivos  
fiscais Legal

Retenção  
de lucros

Reserva  
especial de  
dividendos  
obrigatórios  

não  
distribuídos

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial

Dividendos  
adicionais  

aos  
dividendos  

mínimos  
obrigatórios

Lucros  
acumu- 
lados

patrimônio  
líquido total

Saldos em 31 de dezembro 
  de 2019 771.362 373 22.968 40.132 401.872 - (1.884) 2.491 - 1.237.314
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 154.751 154.751
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de
  instrumentos financeiros, líquido 
  de imposto de renda e contribuição 
  social - - - - - - 37 - - 37
Ganhos atuariais de benefícios pós
  -emprego, líquidas de imposto de 
  renda e contribuição social - - - - - - 439 - - 439
Resultado abrangente do exercício - - - - - - 476 - 154.751 155.227
Aumento de capital com reservas 14.767 - (14.767) - - - - - - -
Instrumento patrimonial outorgado - 502 - - - - - - - 502
Aprovação em Assembleia Geral 
  Ordinária dos dividendos adicionais           - - - - - - - (2.491) - (2.491)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 7.738 - - - - (7.738) -
Reserva para retenção de lucros - - - - 93.028 - - - (93.028) -
Constituição de reserva de 
  incentivos fiscais - - 22.975 - - - - - (22.975) -
Dividendos a pagar para ações 
  ordinárias (R$ 0,362122 por ação)          - - - - - 22.199 - - (22.199) -
Dividendos a pagar para ações 
  preferenciais (R$ 0,625702 
  por ação) - - - - - 8.811 - - (8.811) -

Saldos em 31 de dezembro 
  de 2020 786.129 875 31.176 47.870 494.900 31.010 (1.408) - - 1.390.552

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de serviços 742.551 625.039
Abatimentos e descontos (573) -
Perdas estimadas de créditos de 
  liquidação duvidosa 370 88
Resultado na venda de bens e outros 
  resultados operacionais 3.621 (62.642)

745.969 562.485
Insumos adquiridos de terceiros
  Materiais, energia, serviços de terceiros 
  e outros (184.834) (169.563)
Recuperação de valores de ativos (114) 4

(184.948) (169.559)
valor adicionado bruto 561.021 392.926
Retenções
Depreciações e amortizações (82.706) (77.685)
Créditos de PIS e COFINS sobre 
  depreciação (3.627) (3.362)

(86.333) (81.047)
valor adicionado líquido produzido pela 
  sociedade 474.688 311.879
Resultado de equivalência patrimonial (2.234) 4.070
Receitas financeiras 2.615 12.696

381 16.766
valor adicionado total a distribuir 475.069 328.645
Pessoal e encargos 166.800 20 137.562 42
Impostos, taxas e contribuições 141.268 36 140.908 42
Despesas financeiras e aluguéis 12.250 4 15.322 5
Dividendos 31.010 8 8.719 3
Lucros retidos 123.741 32 26.134 8

valor adicionado distribuído 475.069 100 328.645 100
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Tributos a recuperar (9.291) (5.702)
Depósitos judiciais 710 (1.602)
Despesas antecipadas (822) 47
Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Benefícios pós-emprego (144) (620)
Demais contas a pagar 1.564 23.577
Imposto de renda e contribuição social pagos (43.780) (33.014)
Pagamento de contingências - (432)

caixa líquido gerado pelas atividades 
  operacionais 297.826 142.389
fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 12.629 (11.168)
Aporte de capital em controlada (48.000) (50.258)
Aquisição de imobilizado (143.588) (203.779)
Aquisição de intangível (5.582) (617)
Receita com a venda de bens 2.069 605

caixa líquido utilizado nas atividades de 
  investimentos (182.472) (265.217)
fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos

Captação - 89.308
Amortização (17.780) (10.014)
Juros pagos (6.720) (1.868)
Contraprestação de arrendamento mercantil (35.755) (29.932)

Dividendos pagos (8.627) (22.370)
Sociedades relacionadas (35.000) -

caixa líquido (utilizado nas) gerado pelas 
  atividades de financiamentos (103.882) 25.124
Diminuição em caixa e equivalentes de caixa 11.472 (97.704)
caixa e equivalentes de caixa no inicio do 
  exercício 19.550 117.254
caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 31.022 19.550
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e 
  arrendamentos a pagar 16.938 -
Fundo de reversão - previdência privada 3.341 -

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 do relatório dos Auditores 
Independentes sem ressalvas, encontram-se à disposição na sede da 

sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

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 método linear, levando em consideração a 
vida útil dos bens e são revisados anualmente. f) 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 consi-
deração sua vida útil e são revisados anualmente. g) Os demais ativos e passi-
vos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando 
aplicável, dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais in-
corridos. A autorização para a emissão destas demonstrações financeiras foi 
dada pela Reunião de Diretoria da Sociedade em 30 de março de 2021.
3 ADOÇÃO DOS pRONuNcIAMENTOS EMITIDOS pELO cpc - Não existem 
normas, emendas às normas e interpretações emitidos pelo CPC que sejam 
efetivas e que poderiam ter impacto significativo nas demonstrações financeiras 
de 31 de dezembro de 2020 que não tenham sido adotadas pela Sociedade.
4 pATRIMôNIO LíquIDO - a. Capital social - Em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019 o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 
75.383.776 ações, sendo 61.302.780 ordinárias e 14.080.996 preferenciais, 
sem valor nominal. Em 30 de abril de 2020 houve aumento de capital com reser-
vas de incentivos fiscais no montante de R$ 14.767 (R$ 8.806 em 2019). b. 
Instrumento patrimonial outorgado - A Sociedade possui plano de incentivo 
baseado em ações, que estabelece os termos e condições gerais para a con-
cessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar mantidas em 
tesouraria. c. Reservas de lucros - Reserva legal - Conforme a Lei das Socie-
dades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido anual para reser-
va 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 
constituída em exercícios anteriores e destinada à aplicação em investimentos 
previstos em orçamento de capital, principalmente em expansão, produtividade 
e qualidade, aquisições e novos investimentos, em conformidade com o artigo 
196 da Lei das Sociedades por Ações. d. 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 patri-
mônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimonial. Os ganhos e perdas 
registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados subsequentemente 
para o resultado. (ii) As diferenças entre o valor justo das aplicações financeiras 
mensuradas a valor justo através de outros resultados abrangentes e o valor 
inicial da aplicação acrescido dos rendimentos auferidos e das variações cam-
biais são reconhecidas no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação pa-
trimonial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são reclassifica-
dos para o resultado caso ocorra a liquidação da aplicação financeira.  
e. Dividendos e destinação do resultado do exercício - Aos acionistas é as-
segurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro líquido 
ajustado, calculado nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Os dividendos 
e juros sobre o capital próprio propostos acima da obrigação estatutária são 
reconhecidos no patrimônio líquido até sua aprovação em assembleia de acio-
nistas. Às ações preferenciais são assegurados dividendos não cumulativos de 
6% ao ano sobre o seu valor unitário, bem como a distribuição de um novo divi-
dendo adicional se às ações ordinárias forem distribuídos dividendos de percen-
tual superior ao da distribuição já feita. Foram destinados R$ 31.010 à reserva 
especial para dividendos obrigatórios não distribuído, sendo que tais dividendos 
serão pagos aos acionistas quando a situação financeira da Sociedade assim 
permitir. A proposta de dividendos e destinação do resultado do exercício reco-
nhecida nas demonstrações financeiras da Sociedade, sujeita à aprovação dos 
acionistas na Assembleia Geral, é assim demonstrada:

31/12/2020
Destinação do lucro líquido
Lucro líquido do exercício atribuível a Sociedade 154.751
Reserva legal (5% do lucro líquido) 7.738
Constituição da reserva de incentivos fiscais 22.975
Lucro líquido ajustado (base para dividendos) 124.038
Reserva especial de dividendos obrigatórios não distribuídos 31.010
Reserva legal (5% do lucro líquido) 7.738
Reserva de incentivos fiscais 22.975
Reserva de retenção de lucros 93.028
Total da destinação do lucro líquido 154.751
Distribuição de dividendos por classe de ação
Dividendos a pagar para ações ordinárias (R$ 0,362122 por ação) 22.199
Dividendos a pagar para ações preferenciais (R$ 0,625702 
  por ação) 8.811
Total da distribuição 31.010
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2018 22.370
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos 
  adicionais do ano anterior 40
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 6.228
Pagamentos (22.370)
Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.268
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos dividendos 
  adicionais do ano anterior 2.491
Pagamentos (8.627)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 132
5 LucRO pOR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta o cálculo do lucro por ação. 
Não existe diferença entre o lucro básico e diluído por ação em todos os exercí-
cios apresentados.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido da Sociedade 154.751 34.853
Média ponderada das ações em circulação (em 
  milhares) 75.384 75.384
Lucro básico e diluído por ação - R$ (ações ordinárias 
  e preferenciais) 2,05 0,46

Reservas de lucros

capital  
social

Instrumento  
patrimonial  
outorgado

Incen- 
tivos  

fiscais Legal
Retenção  
de lucros

Ajuste de  
avaliação  

patrimonial

Dividendos  
adicionais  

aos dividendos  
mínimos  

obrigatórios

Lucros  
acumu- 
lados

patrimônio  
líquido  

total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 762.556 70 23.598 38.390 385.656 (259) 40 - 1.210.051
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 34.853 34.853
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, 
  líquido de imposto de renda e contribuição social - - - - - 14 - - 14
Perdas atuariais de benefícios pós-emprego, 
  líquidas de imposto de renda e contribuição social - - - - - (1.639) - - (1.639)
Resultado abrangente do exercício - - - - - (1.625) - 34.853 33.228
Aumento de capital com reservas 8.806 - (8.806) - - - - - -
Instrumento patrimonial outorgado - 303 - - - - - - 303
Aprovação em Assembleia Geral Ordinária dos 
  dividendos adicionais - - - - - - (40) - (40)
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 1.742 - - - (1.742) -
Reserva para retenção de lucros - - - - 16.192 - - (16.192) -
Constituição de reserva de incentivos fiscais - - 8.176 - 24 - - (8.200) -
Dividendos propostos (R$ 0,001204 por ação 
  ordinária e R$ 0,613948 por ação preferencial) - - - - - - 2.491 (8.719) (6.228)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 771.362 373 22.968 40.132 401.872 (1.884) 2.491 - 1.237.314
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