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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 à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que 
se façam necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, 
devidamente acompanhadas de relatório dos auditores independentes, sem ressalvas, en-
contram-se à disposição na sede da sociedade. A DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS 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, exceto o valor dos dividendos por ação)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - Exercícios findos em 31 de dezembro de  
2020 e de 2019 - (Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

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 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 - A Companhia Ultragaz S.A. (“Sociedade”) está domiciliada 
no Brasil com sede na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, 1.343 em São Paulo - SP e tem por 
atividade principal a distribuição de gás liquefeito de petróleo - GLP a consumidores residen-
ciais, comerciais e industriais no território nacional nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 
2 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As demonstrações financeiras 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira 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 apre-
sentadas 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: a) O resultado 
é apurado pelo princípio da competência de exercícios. b) As contas a receber de clientes são 
registradas pelo valor faturado da contrapartida à qual a Sociedade espera ter direito. As 
perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa consideram (i) no reconhecimento ini-
cial do contrato, a expectativa de perdas para os próximos 12 meses ou (ii) para a duração do 
contrato quando da deterioração ou melhora da qualidade de crédito dos clientes levando-se 
em consideração as características dos clientes. O montante da provisão de perdas estima-
das em créditos de liquidação duvidosa é considerado suficiente pela administração para 
cobrir as eventuais perdas na realização das contas a receber. c) Os estoques são demons-
trados pelo valor de custo ou valor realizável líquido, dos dois o menor. d) Os ativos de contra-
tos referem-se aos desembolsos de direitos de exclusividade com clientes registrados 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. e) Os 
investimentos em controladas, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas estão 
demonstrados pelo método de equivalência patrimonial. f) O ativo de direito de uso e o res-
pectivo arrendamento 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 reajus-
te 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. g) O 
imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, incluindo encargos financeiros 
incorridos sobre imobilizações em andamento, deduzido da depreciação acumulada e, quan-
do 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. h) O intangível compreende os ativos adquiridos de terceiros, e quando aplicável 
são amortizados conforme as condições estabelecidas nos contratos ou pelo método linear, 
levando em consideração sua vida útil e são revisados anualmente. i) Os demais ativos e 
passivos são demonstrados pelos valores realizáveis e exigíveis, acrescido, quando aplicável, 
dos rendimentos ou encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. A autorização 
para a emissão destas demonstrações financeiras foi dada pela Reunião de Diretoria da So-
ciedade em 23 de junho de 2021.
3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a. Capital social - O capital social, subscrito e integralizado, em 
31 de dezembro de 2020 está representado por 3.233.178.232 ações com valor nominal de 
R$ 0,3202 cada uma (R$ 0,3176 em 31 de dezembro de 2019), sendo 3.185.622.551 ações 

ordinárias e 47.555.681 ações preferenciais. (3.182.538.210 ações totais, sendo 
3.135.528.856 ações ordinárias e 47.009.354 ações preferenciais em 31 de dezembro de 
2019). Em 31 de agosto de 2020 houve aumento de capital de R$ 24.465 aportado pela Ipi-
ranga Produtos de Petroleo S.A, mediante aporte de ações ordinárias da Utingás Armazena-
dora S.A, com emissão de 50.640.022 novas ações. b. Instrumento patrimonial outorgado 
- A Sociedade possui plano de incentivo baseado em ações, que estabelece os termos e 
condições gerais para a concessão de ações ordinárias de emissão da controladora Ultrapar. 
c. Reserva de reavaliação - A reserva de reavaliação é realizada com base nas deprecia-
ções, baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados e é transferida para lucros acu-
mulados com os encargos tributários correspondentes. d. Reservas de lucros - Reserva le-
gal - Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Sociedade destina 5% do seu lucro líquido 
anual para reserva legal, até esta atingir 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser 
usada para aumento de capital ou para absorção de prejuízos, porém não pode ser usada 
para distribuição de dividendos. Reserva de retenção de lucros - É destinada à aplicação em 
investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente em expansão, produtividade 
e qualidade, aquisições e novos investimentos, em conformidade com o artigo 196 da Lei das 
Sociedades por Ações e inclui tanto a parcela do lucro líquido do exercício como a realização 
da reserva de reavaliação. e. Ajustes de avaliação patrimonial - Os ganhos e perdas atua-
riais referentes a benefícios pós-emprego, apurados em avaliação conduzida por atuário in-
dependente, são reconhecidos no patrimônio líquido na conta ajustes de avaliação patrimo-
nial. Os ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido não serão reclassificados 
subsequentemente para o resultado. f. Dividendos e destinação do resultado do exercício 
- Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, um dividendo mínimo anual de 25% do lucro 
líquido ajustado. As ações preferenciais têm prioridade na distribuição de um dividendo fixo 
de 8% ao ano sobre o seu valor nominal, que poderá ser acrescido de até 4% nas mesmas 
bases, caso o resultado o comporte, bem como no reembolso do capital, em caso de liquida-
ção da Sociedade. As ações ordinárias fazem jus a um dividendo de 12% sobre seu valor 

nominal ou, se os resultados forem insuficientes para tal pagamento, ao maior dividendo que 
o lucro remanescente do exercício comportar. Os dividendos e juros sobre o capital próprio 
propostos acima da obrigação estatutária são reconhecidos no patrimônio líquido até sua 
aprovação em assembleia de acionistas. A proposta de dividendos e destinação do resultado 
do exercício reconhecida 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 222.540
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.127
Lucro líquido ajustado 211.413
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 2.938
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 100.000
Reserva legal (5% do lucro líquido) 11.127
Reserva de retenção de lucros 108.537
Realização da reserva de reavaliação (62)
Total da destinação do lucro líquido 222.540
Distribuição de dividendos
Dividendos mínimos obrigatórios do exercício 2.938
Dividendos adicionais aos dividendos mínimos obrigatórios 100.000
Total da distribuição 102.938
A movimentação dos dividendos a pagar está demonstrada abaixo:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.103
Dividendos propostos a pagar 2.938
Dividendos intermediarios a pagar 100.000
Dividendos adicionais aprovados em Assembleia Geral Ordinária 1.792
Pagamentos (101.314)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 4.519
4 LUCRO POR AÇÃO - A tabela a seguir apresenta a conciliação dos numeradores e deno-
minadores utilizados no cálculo do lucro por ação. Não existe diferença entre o lucro básico e 
diluído por ação em todos os exercícios apresentados.

31/12/2020 31/12/2019
Lucro básico e diluído por ação
Lucro líquido da Sociedade 222.540 142.577
Média ponderada das ações em circulação (em milhares) 3.233.178 3.182.538
Lucro básico e diluído por lote de mil ações - R$ (ações ordinárias 
e preferenciais) 68,83 44,80

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
C.N.P.J.  Nº 61.602.199/0001-12

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Ativo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 48.657 164.337
Aplicações financeiras 114.160 197.080
Contas a receber de clientes 301.723 310.339
Estoques 114.871 117.582
Tributos a recuperar 26.503 11.794
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 20.914 23.560
Demais contas a receber 21.190 27.375
Despesas antecipadas 22.228 19.055
Dividendos a receber 1.112 -
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 1.422 590

Total do ativo circulante 672.780 871.712

Não circulante
Contas a receber de clientes 19.925 4.720
Sociedades relacionadas 490 490
Imposto de renda e contribuição social diferidos 106.474 103.641
Tributos a recuperar 25.783 35.132
Depósitos judiciais 441.504 441.395
Demais contas a receber 3.312 3.748
Despesas antecipadas 18.474 5.170
Ativos de contratos com clientes - direitos de exclusividade 3.797 1.588

Total do ativo realizável a longo prazo 619.759 595.884
Investimentos 40.222 15.854
Ativos de direito de uso 87.983 110.228
Imobilizado 714.718 675.039
Intangível 97.163 90.146

Total do ativo não circulante 1.559.845 1.487.151
  Total do ativo 2.232.625 2.358.863

Passivo 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção 130 263.244
Fornecedores 75.480 62.200
Salários e encargos sociais 64.719 80.562
Obrigações tributárias 20.889 8.871
Dividendos a pagar 4.519 1.103
Imposto de renda e contribuição social a pagar 18.276 16.007
Benefícios pós-emprego 640 -
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 16.637 12.270
Seguros a pagar 10.281 7.207
Arrendamento a pagar 30.593 29.282
Demais contas a pagar 23.707 14.436

Total do passivo circulante 265.871 495.182
Não circulante
Financiamentos e instrumentos derivativos de proteção - 6.237
Sociedades relacionadas 138 234
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 340.619 341.120
Benefícios pós-emprego 5.313 11.824
Arrendamento a pagar 96.053 118.714
Demais contas a pagar 6.743 9.111

Total do passivo não circulante 448.866 487.240
Patrimônio líquido
Capital social 1.035.385 1.010.920
Instrumento patrimonial outorgado 7.132 8.170
Reserva de reavaliação 6.392 6.454
Reservas de lucros 470.217 350.553
Dividendos adic aos dividendos mín obrigatórios - 1.792
Ajustes de avaliação patrimonial (1.238) (1.448)

Total do patrimônio líquido 1.517.888 1.376.441
  Total do passivo e do patrimônio líquido 2.232.625 2.358.863

31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício 222.540 142.577
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social 39 (39)

Itens que não serão reclassificados subsequentemente para o 
resultado:

Ganhos atuariais de benefício pós-emprego, líquido de imposto 
de renda e contribuição social 171 848

Resultado abrangente do exercício 222.750 143.386
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 222.540 142.577

Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa 
  gerado pelas atividades operacionais
Equivalência patrimonial (1.014) 90
Depreciações e amortizações 155.002 149.880
Amortização de ativos de direito de uso 34.174 27.032
Juros, variações monetárias e cambiais 18.454 49.893
Imposto de renda e contribuição social diferidos (4.024) 28.188
Resultado na venda de bens (7.512) (1.602)
Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa 15.299 25.703
Provisão para perda em estoques 98 (29)
Provisão para perdas prováveis no permanente - (32)
Provisão para benefício pós-emprego (244) 949
Amortização de ativos de contratos com clientes - direitos de 
exclusividade 1.484 172
Instrumento Patrimonial Outorgado (1.038) 4.678
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 9.685 12.739
Outros 505 (869)

443.409 439.369
(Aumento) diminuição no ativo circulante

Contas a receber de clientes (6.683) (24.659)
Estoques 2.613 (3.901)
Tributos a recuperar (12.063) 42.462
Demais contas a receber 6.185 579
Despesas antecipadas (3.173) (4.917)

Aumento (diminuição) no passivo circulante
Fornecedores 13.280 1.300
Salários e encargos sociais (15.843) 4.004
Obrigações tributárias 12.018 2.717
Imposto de renda e contribuição social 85.337 16.007
Seguros e demais contas a pagar 12.345 (2.990)
Benefícios pós-emprego (45) (3.135)

(Aumento) diminuição no ativo não circulante
Contas a receber de clientes (15.205) 22.190
Depósitos judiciais (109) (6.614)
Tributos a recuperar 9.349 (12.598)
Demais contas a receber 436 (3.695)
Despesas antecipadas (13.304) 7.463

Aumento (diminuição) no passivo não circulante
Demais contas a pagar (2.368) 2.957
Benefícios pós-emprego (4.671) (1.511)

Pagamentos de ativos de contratos com clientes - direitos de 
exclusividade (4.525) (2.350)
Imposto de renda e contribuição social pagos (83.068) -
Pagamentos de contingências (5.819) -

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 418.096 472.678
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicações financeiras, líquidas de resgates 155.083 (6.958)
Aquisição de imobilizado (192.619) (167.425)
Aquisição de intangível (32.613) (27.701)
Receita com a venda de bens 31.006 13.598

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos (39.143) (188.486)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos

Amortização (334.704) (38.143)
Juros pagos (14.876) (25.110)

Pagamentos de arrendamentos (43.643) (35.860)
Dividendos pagos (101.314) (39.995)
Sociedades relacionadas (96) (96)

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos (494.633) (139.204)
Aumento (diminuição) em caixa e equivalentes de caixa (115.680) 144.988
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 164.337 19.349
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 48.657 164.337
Transações sem efeito caixa:
Adições em ativos de direito de uso e arrendamentos a pagar 44.462 26.406
Fundo de reversão - previdência privada 16.998 -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 % 31/12/2019 %
Receitas
Receita bruta de vendas e serviços, exceto aluguéis 
e royalties 5.589.629 5.454.697
Abatimentos, descontos e devoluções (53.276) (86.178)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (15.299) (25.703)
Amortização de ativos de contratos com clientes (1.484) (172)
Resultado na venda de bens e outros resultados 
operacionais, líquidos 11.632 12.009

5.531.202 5.354.653
Insumos adquiridos de terceiros
Custos das mercadorias, produtos e serviços vendidos (3.819.097) (3.858.831)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (684.400) (453.327)
Recuperação de valores de ativos 13.324 23.806

(4.490.173) (4.288.352)
Valor adicionado bruto 1.041.029 1.066.301
Retenções
Depreciações e amortizações 189.176 (176.913)

Valor adicionado líquido produzido pela sociedade 851.853 889.388
Valor adicionado recebido em transferência
Aluguéis e royalties 10 10
Receitas financeiras 17.988 26.692
Equivalência patrimonial 1.014 (90)

19.012 26.612
Valor adicionado total a distribuir 870.866 916.000
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos 363.906 41 502.088 54
Impostos, taxas e contribuições 249.501 29 179.205 20
Despesas financeiras e aluguéis 34.919 4 92.130 10
Dividendos 102.938 12 41.792 5
Lucros retidos 119.602 14 100.785 11

Valor adicionado distribuído 870.866 100 916.000 100
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2020 31/12/2019
Receita líquida de vendas e serviços 5.485.305 5.317.221
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados (4.601.427) (4.526.900)

Lucro bruto 883.878 790.321
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas e comerciais (340.133) (314.203)
Perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa (15.299) (25.703)
Gerais e administrativas (196.977) (204.274)
Resultado na venda de bens 7.512 1.634
Outros resultados operacionais, líquidos 4.120 10.375

Lucro operacional 343.101 258.150
Equivalência patrimonial 1.014 (90)

Lucro antes do resultado financeiro, do imposto de renda e 
  da contribuição social 344.115 258.060
Receitas financeiras 17.988 26.692
Despesas financeiras (22.060) (57.704)

Resultado financeiro líquido (4.072) (31.012)
Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda 340.043 227.048
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (121.527) (56.283)
Diferido 4.024 (28.188)

(117.503) (84.471)
Lucro líquido do exercício 222.540 142.577
Lucro líquido por lote de mil ações (ordinária e preferencial) 
  do capital social (média ponderada do exercício) - R$ 68,83 44,80

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.010.920 3.492 6.519 32.121 241.427 25.011 (2.257) (48.834) - 1.268.399
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 142.577 - 142.577
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - - (39) - - (39)
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de imposto 
  de renda e contribuição social - - - - - - 848 - - 848

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 809 142.577 - 143.386
Instrumento patrimonial outorgado - 4.678 - - - - - - - 4.678
Realização da reserva de reavaliação - - (65) - - - - 65 - -
Imposto de renda e contribuição social sobre a realização da 
  reserva de reavaliação - - - - - - - (22) - (22)
Transferência para retenção de lucros - - - - 43 - - (43) - -
Absorção de prejuízos acumulados - - - - - (25.011) - 25.011 - -
Destinação do resultado líquido:
Reserva legal - - - 5.938 - - - (5.938) - -
Dividendos intermediários (R$ R$ 0,012757 por ação ordinária) - - - - - - - (40.000) - (40.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38117 por ação preferencial) - - - - - - - (1.792) 1.792 -
Transferência para retenção de resultados - - - - 71.024 - - (71.024) - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.010.920 8.170 6.454 38.059 312.494 - (1.448) - 1.792 1.376.441
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 222.540 - 222.540
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de avaliação de instrumentos financeiros, líquido de 
  imposto de renda e contribuição social - - - - - - 39 - - 39
Ganhos atuariais de benefícios pós-emprego, líquidos de imposto 
  de renda e contribuição social - - - - - - 171 - - 171

Resultado abrangente do exercício - - - - - - 210 222.540 - 222.750
Instrumento patrimonial outorgado - (1.038) - - - - - - - (1.038)
Aumento de capital em ações 24.465 - - - - - - - - 24.465
Realização da reserva de reavaliação - - (62) - - - - 62 - -
Dividendos adicionais aprovados em Assembleia 
  Geral Ordinária - - - - - - - - (1.792) (1.792)
Destinação do resultado líquido: - - - - - - - - - -
Reserva legal - - - 11.127 - - - (11.127) - -
Reserva de retenção de lucros - - - - 108.537 - - (108.537) - -
Dividendos intermediários (R$ 0,03189 por ação ordinária) - - - - - - - (100.000) - (100.000)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,00034 por  ação ordinária) - - - - - - - (1.111) - (1.111)
Dividendos propostos a pagar (R$ 0,38428 por ação preferencial) - - - - - - - (1.827) - (1.827)

Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.035.385 7.132 6.392 49.186 421.031 - (1.238) - - 1.517.888
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Segundo a Rupee, pla-
taforma inteligente de 
gestão contábil, tribu-

tária e de folha de pagamen-
to, a utilização dessa técnica 
preservou mais de 312 horas 
de serviço dos usuários da 
plataforma da startup no 
último ano. O Brasil gasta 
anualmente 1.500 horas em 
cálculos e pagamentos de 
tributos, segundo levanta-
mento Doing Business, do 
Banco Mundial. 

Criado na década de 40, 
o termo Kanban significa 
“cartão visual”. Esse qua-
dro, nada mais é do que 
uma forma de visualizar e 
controlar as informações de 
cada processo de produção. 
“Gerenciava serviços de 
contabilidade com times 
em São Paulo e no Rio de 
Janeiro. Levei uma multa 
de R$50 mil por conta de 
um atraso e fiquei indigna-
do. Eu precisava otimizar 
meu tempo, o da minha 
equipe, e solucionar tare-
fas de forma mais rápida e 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO FORO
CENTRAL CÍVEL. 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇAO. Processo Físico nº: 0170040-
89.2012.8.26.0100. Classe: Assunto: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação
Fiduciária. Requerente: Bv Financeira S/A Credito Financiamento e Investimento. Requerido: Marcio
Gley Sousa Costa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0170040-
89.2012.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). Renato Acacio de Azevedo Borsanelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos
quanto o presente edital tomarem conhecimento, que tramita perante a 2ª V. Cível do FORO
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP, Juiz Dr. Renato Acácio de Azevedo Borsanelli, os
autos nº 0170040-89.2012.8.26.0100, de ação de Busca e Apreensão, proposta por BV FINANCEIRA S/A,
contra MARCIO GLEY SOUSA COSTA, brasileiro, inscrita no CPF 273.043.488-79, estando a ré em
lugar ignorado. ASSIM, pelo presente fica a ré CITADA dos termos do processo supracitado, cuja a
inicial segue resumida: “As partes contrataram, em 06/10/2010, empréstimo no valor de R$ 29.557,98,
para aquisição do veículo marca SIENA ELX (N.Serie E, ano/modelo 2009/2010, placas EIU1602, cor
prata, chassi 8AP17206LA2056296, que seria pago em 60 parcelas mensais, com vencimento da
primeira em 08/11/2010 e da última em 08/10/2015. Ocorre que a ré deixou de pagar as parcelas a
partir de 08/04/2012, estando em mora desde então nos termos do Dec.-lei 911-69. Foi dado a causa o
valor de R$ 23.626,01.” PORTANTO, fica a ré CITADA, para pagar o débito em cinco dias ou contestar
a ação em 15 dias, em caso de inércia, será indicado curador especial, sendo que após o prazo serão
considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial de acordo com o art. 319, CPC. Fica a RÉ
ciente de que o bem ofertado em garantia já foi apreendido em mãos de terceiros, estando
depositado em mão do credor. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de maio de 2021.

Como utilizar Kanban para melhorar 
eficiência e gestão empresarial

A organização é fundamental para a produção de tarefas, garantindo a qualidade do produto ou serviço oferecido. Foi pensando em melhorar a rotina e o 
dia a dia numa empresa que a tecnologia Kanban foi desenvolvida

eficiente. Encontrei tudo 
isso na metodologia Kanban 
e a juntei com Inteligência 
Artificial. Nunca mais levei 
uma multa”, conta Guilher-
me Baumworcel, CEO e 
fundador do Rupee. 

“A metodologia Kanban 
pode ser aplicada em di-
versas áreas, conseguindo 
assim, centralizar todas as 
etapas das tarefas a serem 
concluídas e sistematizar a 
produção de forma mais ágil 
e eficiente, evitando muitos 
problemas”, explica o CEO. 
Outra função do Kanban é 
integrar o time sobre todos 
os passos da atividade. 
Pensando nisso, Guilherme 
Baumworcel separou três 
dicas de como o modelo 
Kanban pode ajudar nos 
seus negócios e no desen-
volvimento das tarefas da 
sua equipe:
	 •	Organização - Com a 

tecnologia você passa 
a ter controle de cada 
atividade através dos 
“post-its”, os campos 

é a chave nessa parte 
da metodologia. É im-
portante encontrar no 
gerenciamento oportu-
nidades de melhorias 
que permitam aumentar 
o fluxo de produção 
sem comprometer a 
qualidade do trabalho 
e otimizando tempo do 
profissional. Assim, com 
acesso fácil e visual do 
Kanban, você pode or-
questrar as atividades 
desenvolvidas, geren-
ciando cada realização 
e seus autores. 

  Gestão à vista, é essen-
cial. Vale ressaltar que 
não estamos falando 
de gerenciar pessoas e 
mantê-las ocupadas rea-
lizando seu serviço, mas 
usar a tecnologia para 
identificar o andamento 
das tarefas com maior 
transparência e encon-
trando soluções mais 
rápidas para problemas 
que possam surgir.

	 •	Conhecendo o time/

serviço - Mais do que 
processos e ferramen-
tas, é necessário unir o 
time e interagir com ele. 
É importante conhecer 
o profissional e mostrar 
que também entende 
como a tarefa deve ser 
realizada, auxiliando-o 
com feedbacks cons-
tantes e soluções roti-
neiras para os proble-
mas que podem surgir 
no caminho.

Identificado o problema, 
fica mais fácil organizar 
a correção. Quanto mais 
clara for a atividade a ser 
realizada, mais fácil ela 
será entendida e aplicada 
pelo profissional, com mais 
garantia de qualidade no 
final do serviço. O Kanban 
permite acompanhar cada 
movimento da tarefa e seu 
autor, facilitando o reconhe-
cimento de possíveis difi-
culdades. - Fonte e outras 
informações: (www.rupee.
com.br).

com detalhes de cada 
tarefa e passo a pas-
so. Ali, são aplicadas 
divisões que facilitam 
a identificação e rea-
lização das tarefas. É 
importante adicionar 
datas de quando come-
çou, estipular um prazo 
para encerrar a ativi-
dade, numerar passo 
a passo, dividir suas 
etapas de produção e 

marcar os responsáveis 
por cada uma delas.

  Nesses quadros, tam-
bém é possível realizar o 
gerenciamento de tem-
po trabalhado, adicionar 
comentários sobre cada 
ação ou informação so-
bre o processo, enfim, 
permitindo fluidez ao 
serviço.

	 •	Gerenciamento - Co-
laboração com o cliente 

O Kanban, nada mais é do que uma forma de visualizar e 
controlar as informações de cada processo de produção.
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