RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2009
A Diretoria Executiva da Liquigás Distribuidora S.A. (“Liquigás” ou “Empresa”) submete à

Investimentos
R$ Mil

apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009, acompanhadas dos pareceres dos
auditores independentes e do Conselho Fiscal, das notas explicativas, assim como de um sumário
das principais atividades da Empresa ao longo do ano.
1. Mensagem do Presidente
Chegamos ao final de 2009 com resultados bastante animadores, que superaram a previsão inicial
do Plano Anual de Negócios (PAN) da Companhia. O panorama macroeconômico adverso, fruto
dos desdobramentos da crise financeira mundial, não nos desanimou. Em vez disso, apoiada na
estratégia definida pelo Conselho de Administração e colocada em prática com o empenho de cada
um de nossos funcionários, a Liquigás enfrentou os desafios com competência e seguiu a sua
trajetória de crescimento, sempre atenta à identificação de oportunidades de negócio e mantendo
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foco no controle de custos. Em 2009, comemoramos 56 anos de vida da Empresa e cinco anos de
nosso ingresso no Sistema Petrobras. A integração representa a união da expertise no negócio de
engarrafamento, distribuição e comercialização de gás liquefeito de petróleo (GLP) da Liquigás com
o modelo de gestão e melhores práticas de governança corporativa do Sistema Petrobras.
Concluímos em julho a unificação das três marcas de produtos da Empresa (Tropigás, Novogás e
Liquigás) e passamos a atender todas as praças com a marca Liquigás. A marca única, com
endosso da Petrobras, permite a capitalização de atributos já consolidados pela marca Petrobras
como:
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responsabilidade social e ambiental. Nesse sentido lançamos, ao final de outubro, a campanha de
posicionamento de nossa marca única “Liquigás é da Petrobras”, de forma a reforçar a percepção
do diferencial competitivo dos produtos e serviços que oferecemos. Confiamos que este será mais
um avanço, ao proporcionar sinergia e novas oportunidades, colocando a Liquigás em um patamar
diferenciado dentro do segmento de distribuição de GLP e aumentando as chances de a Empresa
se tornar a preferência na escolha do consumidor - esta é a nossa meta.
Ao longo do ano, reafirmamos e aprofundamos nossos objetivos pautados nos três principais pilares
que sustentam a atual estratégia da Liquigás: (i) liderança nacional no mercado de GLP; (ii) melhoria
contínua da qualidade dos produtos e serviços; e (iii) foco em ações destinadas à ampliação da
base de consumo de GLP. Assim, acreditamos que a Liquigás se tornará uma referência para o
setor, além da empresa mais rentável no seu segmento de atuação.
O ano de 2009 trouxe novas realizações e desafios. Buscamos intensificar nossa atuação
comercial, com base na excelência de atendimento, ampliando a aproximação com clientes e

A riqueza agregada à sociedade pela Liquigás em sua atividade econômica totalizou R$ 560,4
milhões em 2009. A posição indica um índice de agregação de valor de 22,2% sobre a Receita
operacional líquida. Ou seja, de cada R$ 1,00 de resultado obtido com suas operações, R$ 0,22 foi
distribuído entre o Governo (Tributos), Funcionários (Remuneração Direta e Benefícios), Acionistas
(Dividendos), Terceiros (Juros, Variações Cambiais e Monetárias e Despesas de aluguéis) e Lucros
retidos.

revendedores e agregando valor aos produtos e serviços comercializados. As principais iniciativas
estiveram alinhadas a esses objetivos e os resultados obtidos demonstraram o acerto da estratégia

3. Perfil

adotada.

A Liquigás Distribuidora S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que atua no
engarrafamento, distribuição e comercialização de GLP. A Empresa, fundada em 1953, foi adquirida
pela Petrobras Distribuidora S.A. (BR) em 08 de agosto de 2004. Nesses cinco anos de integração
ao Sistema Petrobras, a Liquigás consolidou sua liderança no mercado de botijões de 13 kg - os
mais usados em residências para o cozimento de alimentos - e sua posição como uma das maiores
distribuidoras de GLP no país. Atende mensalmente mais de 35 milhões de consumidores, com
soluções que abrangem desde variados tamanhos de embalagens para o gás de uso doméstico até
o fornecimento de produtos e serviços sob medida aos mais diversos setores da indústria e do
comércio. Para tanto, a Liquigás conta com 23 Centros Operativos, 18 Depósitos, 1 Base de
Armazenagem e Carregamento rodo-ferroviário, 4 unidades de envasamento em terceiros e uma
rede com aproximadamente 4.000 revendedores autorizados, além de sua sede, na cidade de São
Paulo. Possui também a capacidade para armazenagem de 2.325 toneladas de GLP, proporcional
a sua participação de 31% na Utingás Armazenadora S.A., distribuída entre as plantas de
armazenagem de sua coligada nas cidades de Santo André (SP) e Araucária (PR). Está presente
em 23 estados brasileiros - exceto Amazonas, Acre e Roraima, isto representa uma ampla cobertura
nacional e constitui uma vantagem competitiva da Empresa. Desde julho de 2009, opera sob a
bandeira única “Liquigás”. As marcas Tropigás e Novogás, anteriormente usadas nas regiões norte
e nordeste, foram substituídas. A unificação das marcas teve como objetivo tornar a imagem da
Empresa ainda mais conhecida e confiável do público, ao reforçar os conceitos de modernidade e
compromisso com a qualidade e segurança conferidos pelo endosso Petrobras à marca da
Liquigás.
A Missão “engarrafar, comercializar e distribuir GLP atendendo às expectativas dos consumidores
com competitividade, rentabilidade e responsabilidade social e ambiental” e a Visão “ser a líder de
mercado, a mais rentável e a referência para o setor” ganharam força e o respaldo do alinhamento
ao modelo de gestão, governança e melhores práticas adotadas por todas as empresas integrantes
do Sistema Petrobras. A Visão da Liquigás está presente na postura de cada um dos seus
colaboradores e resume a intenção da Empresa e o modo como os seus negócios são geridos.
Cada atividade é desenvolvida e elaborada sob este preceito e baseada nos Valores:
Comprometimento, Ética nos relacionamentos, Excelência, Fidelidade às marcas, Foco nos
resultados, Responsabilidade social e ambiental, Segurança para o consumidor e Transparência,
que norteiam as ações da Liquigás e de toda sua força de trabalho.

Comercializamos no ano 1,5 milhão de toneladas de GLP, volume praticamente estável quando
comparado ao de 2008. Avançamos em termos de market share e atingimos o segundo lugar entre
as distribuidoras de GLP do país. Esse ganho de participação de mercado é uma importante
conquista e reflete nosso melhor desempenho frente à concorrência, apesar do contexto menos
propício ao crescimento dos negócios, especialmente durante o primeiro semestre de 2009 em
função da crise financeira.
O desempenho comercial, aliado à firme gestão de caixa e ao eficaz controle de custos permitiu a
recuperação de margens e a redução da inadimplência, levando à obtenção de resultados positivos
no período. A Receita operacional líquida alcançou R$ 2.524,6 milhões, o EBITDA foi de R$ 213,1
milhões e o Lucro líquido atingiu R$ 114,2 milhões. Em relação ao ano anterior, esses números
representam aumentos de 4,4%, 41,6% e 92,0%, respectivamente.
Finalizamos a construção do Centro Operativo (CO) em Duque de Caxias (RJ). Assim cumprimos a
principal ação prevista em 2009 para o Projeto Rio, um grande passo para ampliarmos nossa
participação no Estado do Rio de Janeiro, terceiro maior mercado de GLP do Brasil. Acreditamos
que a inauguração do CO, em janeiro de 2010, impulsionará o ritmo de crescimento da Liquigás no
mercado fluminense e representa mais uma etapa vencida para que a Empresa atinja a liderança no
mercado brasileiro de GLP, primeiro objetivo contemplado na nossa Visão.
Em 2009, conquistamos a inédita tríplice certificação obtida pelo CO de Capuava, localizado em
Mauá (SP), para gestões de qualidade (ISO 9001), meio ambiente (ISO 14001), e segurança e
saúde ocupacional (OHSAS 18001). A implantação do Sistema de Gestão Integrada (SGI) no CO
de Capuava ocorreu no prazo de 11 meses, tempo considerado recorde para certificações dessa
natureza e é mais um motivo de orgulho para a Liquigás. A certificação confere um diferencial
competitivo fundamental dentro do setor nacional de GLP. Além de ser um marco para a Empresa,
confirma o progresso sistemático na aplicação das melhores práticas de gestão em nossas
unidades operacionais. Os procedimentos implantados fazem do CO de Capuava um modelo
corporativo e de excelência de gestão que será estendido aos nossos demais Centros Operativos.
Lançamos o P-5 (botijão de 5 kg) e demos continuidade à expansão do P-8 (botijão de 8 kg) em
novas praças. Também trouxemos outra inovação para o segmento de distribuição de GLP: a nova
embalagem denominada “CoMet”, feita de material especial, é mais leve e de fácil manuseio, e que
após a conclusão do processo de certificação deste novo recipiente junto ao Inmetro, será lançada
nas versões de 5 e 10 quilos, tornando a Liquigás a empresa com o maior portfólio de embalagens
do setor. Intensificamos a relação de parceria com nossos revendedores e implantamos o PROSEG
- Programa Sebrae de Competitividade para Empresas Revendedoras de Gás, em parceria com o
Sebrae, voltado ao aperfeiçoamento dos revendedores na administração de seu negócio.
No segmento de GLP Granel, aperfeiçoamos e expandimos soluções, como a medição
individualizada de consumo para condomínios residenciais e comerciais e o sistema FLEXGAS para
indústrias. Investimos ainda na modernização das instalações de GLP em clientes, além do
aumento e melhoria da frota de caminhões, que está mais moderna e padronizada com a marca
Liquigás.
Nosso foco prioritário no atendimento - garantindo a qualidade como um atributo distintivo da
Liquigás - contou com dois destaques no ano: o programa “De Olho no Botijão” e a implantação em
todas as regiões do Brasil da Central de Atendimento Liquigás (CAL). O programa “De Olho no
Botijão” permite a avaliação sistemática dos requisitos que influenciam a qualidade dos vasilhames,
e gera indicadores que possibilitam às áreas operacionais e comerciais adotarem ações de melhoria
e, portanto, acelera o desenvolvimento de nossa cultura organizacional direcionada à qualidade.
Seguindo a mesma diretriz, a CAL estabeleceu um padrão de excelência no atendimento das
demandas dos clientes das áreas de Granel e Envasado, por meio da uniformização dos
procedimentos e serviços em todo país. A CAL oferece um serviço personalizado e ágil para
revendedores e clientes que podem efetuar pedidos, acompanhar o andamento das solicitações,
agendar data para a retirada de produtos ou para o abastecimento em sua empresa.
A consistente expansão de nossas operações seguiu uma clara estratégia de crescimento definida
para o longo prazo. Temos trabalhado, com o apoio de toda a equipe da Liquigás, para garantir uma
infraestrutura de pessoal, de processos e de sistemas capazes de suportar esse crescimento.
Foram efetuados investimentos em Tecnologia da Informação (TI) de modo que a infraestrutura de
TI pudesse atender plenamente às necessidades criadas com a expansão dos negócios, sem
causar impacto significativo nos custos administrativos. A área de TI teve papel fundamental no
desenvolvimento e implantação de novos serviços, como a Medição Individualizada Granel em
Condomínios e a CAL. Atuou ainda no aprimoramento de sistemas de controle de operações, de
gestão de riscos operacionais e sistemas de informação gerencial para atender às necessidades
internas e garantir a agilidade necessária à manutenção da competitividade e velocidade de
crescimento dos nossos negócios.
Como a excelência na qualidade é um dos pilares fundamentais de nossa estratégia, acreditamos
que o aperfeiçoamento e o bem-estar de cada um dos 3.256 funcionários da Liquigás repercutem
diretamente na qualidade do atendimento que prestamos e dos produtos e serviços que oferecemos
ao mercado. Desenvolvemos programas de capacitação e treinamento para todas as nossas
categorias funcionais, sempre vinculados ao Plano Estratégico da Empresa. Conscientes de nossa
responsabilidade sócio-ambiental foi motivo de grande satisfação a formatura das quatro primeiras
turmas do Projeto Elevação da Escolaridade e o recebimento do V Prêmio Responsabilidade
Ambiental em função dos projetos Efluente Zero e Aproveitamento das Águas Pluviais, conferido
pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do
Confiamos que a evolução da estratégia de negócios, consubstanciada nas ações em curso,
significará novos avanços em 2010 rumo à liderança de mercado e será à base de nossa
sustentabilidade no longo prazo, possibilitando o crescimento consistente da Liquigás e garantindo
sua rentabilidade.

Antonio Rubens Silva Silvino - Presidente
2. Principais Indicadores:
2009 x 2008
2007

2008

2009

(Var %)

Receita operacional bruta

2.965,0

3.283,8

3.355,0

Receita operacional líquida

2.231,6

2.417,7

2.524,6

4,4%

Lucro bruto

611,1

627,1

746,3

19,0%

EBITDA

150,8

150,5

213,1

41,6%

92,0

59,5

114,2

92,0%

Lucro líquido

2,2%

Margens (%)
Margem bruta

27,4%

25,9%

29,6%

3,7 p.p.

Margem EBITDA

6,8%

6,2%

8,4%

2,2 p.p.

Margem líquida

4,1%

2,5%

4,5%

2,0 p.p.

Indicadores Financeiros (R$ milhões)
Ativo total

712,4

737,0

858,1

16,4%

Patrimônio líquido

418,1

488,2

548,4

12,3%

Investimentos (CAPEX)

132,7

133,0

117,6

(11,6%)

–

–

26,4

–

(0,9%)

Dívida bruta
Indicadores de Mercado
Vendas Totais GLP (toneladas)
GLP Envasado (toneladas)
GLP Granel (toneladas)

1.446.470

1.508.095

1.494.920

1.195.454

1.227.810

1.232.074

0,3%

251.016

280.285

262.845

(6,2%)

Market Share (%)
21,8%

22,3%

22,4%

0,1 p.p.

GLP Envasado

23,1%

23,6%

23,8%

0,2 p.p.

GLP Granel

17,9%

18,7%

18,3%

(0,4) p.p.

3.190

3.268

3.256

(0,4%)

28,9

18,2

35,1

92,9%

223,3

225,5

263,6

16,9%

Total GLP

Indicadores de Produtividade
Funcionários (nº)
Lucro líquido por funcionário (R$ mil)
Ativo por funcionário (R$ mil)

4.1. Governança Corporativa
A gestão profissional dos negócios e a transparência em todas as ações e relacionamentos são
fundamentos essenciais para a Liquigás. Nesse contexto foi adotado um sistema de governança
corporativa e padrões de excelência - alinhados com o Sistema Petrobras - em todas as áreas. A
definição das metas corporativas é estabelecida e revisada anualmente, pelo Conselho de
Administração e Diretoria Executiva.
O Conselho de Administração é o órgão máximo e principal agente de decisões da Liquigás. Cabe
ao Conselho estabelecer as diretrizes estratégicas, nomear diretores e garantir a execução das
políticas estabelecidas. É composto pelo Presidente da Petrobras Distribuidora, que o preside, por
quatro diretores da Petrobras Distribuidora e por um representante do Governo Federal.
A Empresa possui um Conselho Fiscal independente, composto por três membros efetivos e seus
suplentes, que se reúnem mensalmente. Sua principal função é monitorar, de forma independente,
as atividades da Administração, além de analisar e opinar sobre as Demonstrações Contábeis e
emitir seu parecer ao acionista. A existência do Conselho Fiscal reforça o compromisso da Liquigás
com uma administração transparente e alinhada às melhores práticas de governança corporativa.
A Diretoria Executiva é responsável pela gestão direta dos negócios da Liquigás e tem a missão de
executar as decisões estratégicas definidas pelo Conselho de Administração. É composta pelo
Diretor Presidente e diretores responsáveis pelas áreas: Financeira e de Serviços, GLP Envasado,
GLP Granel, Operações e Logística, e Planejamento de Mercado.
Os sete Comitês: de Crédito; de Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS); de Avaliação de
Desempenho Empresarial; de Marketing; de Gestão; de Inovação; e de Suprimentos e Botijões este último criado em 2009 - contam com a participação de diretores e gerentes. Os comitês têm por
objetivo monitorar e avaliar o desempenho da Liquigás nas diversas áreas, buscando implementar
novas práticas e promover o fluxo de informações na Empresa, além de apoiar a Administração nos
processos decisórios.
Mais uma etapa essencial do alinhamento ao sistema de governança corporativa da Petrobras foi
cumprida com a aprovação das Políticas Diretrizes de Controles Internos e de Contratação de
Seguros, em dezembro de 2009. As Políticas estabelecem os princípios que nortearão a Liquigás
na gestão dos seus controles internos e de seguros como forma de proteção dos direitos e
responsabilidades resultantes da distribuição de GLP e da condução dos negócios, mitigando riscos
e contribuindo para o avanço de uma cultura organizacional baseada em padrões de excelência
empresarial.
Em 2009, houve uma alteração na Diretoria Executiva com a saída, em 1 de maio, do Sr. Carlos
Rocha Velloso da Diretoria Financeira e de Serviços, convidado para assumir novos desafios na
Petrobras, após quase cinco anos de dedicação à Liquigás. Para ocupar o cargo, o Conselho de
Administração da Liquigás elegeu o engenheiro mecânico Paulo Cesar Chaves Furlanetto, que
ocupava, até então, a função de Gerente Executivo de Serviços Compartilhados da Petrobras
Distribuidora.
O Código de Ética do Sistema Petrobras foi adotado pela Liquigás desde 2007 e define com clareza
os princípios que orientam as ações e compromisso de conduta, tanto institucionais como a dos
funcionários.
A política de remuneração aos acionistas da Liquigás prevê a distribuição mínima de 10% do Lucro
líquido ajustado de cada exercício, conforme previsto no seu Estatuto Social. Em 2009, a Empresa
propôs a distribuição aos seus acionistas do valor bruto de R$ 53,9 milhões, o que representou
47,2% do lucro do exercício ou 50% após a constituição das reservas estatutárias,
e uma remuneração por ação de R$ 6,6220. Os dividendos estão sujeitos a remuneração de juros
calculados à taxa SELIC até a data do efetivo pagamento, conforme previsto no Decreto
nº 2.673/98.
4.2. Gestão de Negócios

Sul.

Resultados (R$ milhões)

4. Gestão

A Liquigás orienta a gestão de seus negócios apoiada em um Plano Estratégico e em um Plano de
Negócios, aprovados por seu Conselho de Administração e alinhados aos da BR e Petrobras porém com foco no cenário de distribuição de GLP.
O atual Plano de Negócios 2009-2013 detalha ações, investimentos e resultados esperados para os
próximos cinco anos e integra o Plano Estratégico Liquigás 2020, definido para um horizonte de
10 anos, no qual são estabelecidos os direcionadores estratégicos e metas da Empresa.
O planejamento estratégico vem sendo trabalhado como um processo ativo, de constante
atualização e, portanto, ambos os Planos são revistos anualmente.
Uma vez estabelecidas, as metas são desdobradas para todas as diretorias e gerências da
Empresa. Os gestores de cada área elaboram o seu planejamento em consonância ao Plano Anual
de Negócios (PAN), definindo sua atuação para a entrega dos objetivos propostos.
Buscando garantir que os processos de gestão sejam implementados de maneira uniforme em
todas as áreas e consolidar uma cultura de excelência empresarial, a Liquigás realiza desde 2006 o
Diagnóstico de Gestão do Presidente (DGP). O DGP é operacionalizado por intermédio de
encontros entre a Presidência e o corpo gerencial da Empresa, durante os quais a execução do
Plano de Negócios de cada gerência é acompanhada e comentada. O constante monitoramento da
Alta Administração permite que, no decorrer do processo, sejam aperfeiçoadas e disseminadas as
práticas de gestão, além de facilitar a identificação de eventuais desvios e a busca de novos
caminhos para cumprir o planejado. Também são levadas a esses encontros as sugestões e
oportunidades de melhorias levantadas pelos funcionários das gerências diagnosticadas, que
posteriormente são acompanhadas pelo Comitê de Gestão.
A Liquigás conta com um Sistema Integrado e de Gestão (ERP), SAP R/3, para todas as unidades
da Empresa. A implantação do SAP R/3, iniciada em 2002, foi realizada em fases e foi concluída em
2006. A gestão financeira foi aprimorada e sua eficácia foi potencializada com o gerenciamento
integral do processo de contas a receber, desde a concessão do crédito ao cliente até o controle da
inadimplência.
Outro ponto de destaque é o EVA® - Economic Value Added, ferramenta de gestão financeira que
mensura o lucro econômico da empresa. O lucro econômico leva em consideração a cobertura de
todos os custos, inclusive o custo de oportunidade do capital investido pelo acionista, o que não
ocorre na apuração do lucro contábil da Demonstração de Resultado do Exercício. Uma das mais
importantes metas de rentabilidade da Liquigás é medida pelo EVA®, cuja metodologia foi adotada
nas duas áreas de negócios (Envasado e Granel) e em suas respectivas gerências comerciais.

Risco de crédito e financeiro
A Liquigás trabalha continuamente para aumentar e diversificar sua base de clientes, nas mais
diferentes regiões do país e nos vários setores da atividade econômica. Daí a relevância da Política
de Crédito e Cobrança para a Empresa, ao fixar as diretrizes e orientações para as práticas a serem
seguidas por todas as unidades da Liquigás e monitoradas pelo Comitê de Crédito. O Comitê é
responsável por avaliar e aprovar as propostas de concessão de limites de créditos e renegociações
de dívidas dos clientes. Adicionalmente, existe um processo de acompanhamento constante das
contas a receber, com base no histórico de relacionamento de cada cliente, condições contratuais e
dados macro e microeconômicos do mercado de atuação de cada um. Na eventualidade de
recebimentos em atraso, a Empresa faz uso de eficientes instrumentos de cobrança e negociação.
Os resultados positivos dessa gestão estão refletidos na diminuição dos níveis de inadimplência em
2009 - sem perda de vendas - acompanhada da melhoria na qualidade das garantias reais
oferecidas pelos clientes. Quanto à aplicação e destinação de seus recursos, os limites de
exposição de riscos das operações financeiras e o comprometimento dos gestores são definidos por
meio da Tabela de Limites de Competência (TLC). A competência é estabelecida pelo Conselho de
Administração até os limites de gerência de primeiro nível, e pela Diretoria Executiva, para os
demais níveis hierárquicos. Além disso, a Liquigás prioriza o relacionamento com instituições
financeiras de primeira linha, reconhecidas por sua solidez.
Risco de investimento
A política de investimentos envolve análises criteriosas para a aprovação de projetos e recursos.
Para a validação dos mesmos, são considerados, entre outros fatores, os cenários mercadológicos,
a viabilidade econômico-financeira e os resultados projetados.
Risco de controle de informações
A Liquigás possui uma estruturada Política de Segurança da Informação, implementada desde 2006
e em conformidade àquela adotada no Sistema Petrobras. A Política reafirma o compromisso da
Empresa com a segurança e a privacidade das informações preservando os atributos de
confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade das informações armazenadas nos
sistemas internos.
Risco de sistemas
Para mitigar o risco de eventuais perdas de dados, a Liquigás mantém back-ups de seus sistemas.
No que se refere à segurança das operações, procedimentos são documentados e aplicados às
suas atividades críticas. Gestão de acessos, arquitetura segura, além de processos de auditoria e
monitoração de segurança, auxiliam no alcance de um elevado nível de segurança nos sistemas da
Empresa.
Risco patrimonial
Para garantir a cobertura de eventuais danos causados a instalações e equipamentos, a Empresa
mantém apólices com sólidas companhias seguradoras e tem sua gestão de seguros alinhada à
Política e Diretrizes de Seguros da Petrobras, às melhores práticas de mercado e à legislação
vigente. A gestão de seguros feita pela Liquigás visa assegurar a proteção ao patrimônio, ao meio
ambiente, à saúde ocupacional e aos direitos e responsabilidades da Companhia contra perdas
financeiras ocasionadas por sinistros, por meio de gerenciamento de riscos.
Riscos operacionais
Além da contribuição da gestão de seguros para mitigar perdas advindas dos riscos operacionais,
existe um Plano de Comunicação para Situações de Emergência, sistematicamente reavaliado pelo
Comitê de SMS, alinhado às práticas de gestão de emergências da BR e da Petrobras. A Liquigás
participa do Plano de Auxílio Mútuo (PAM), como parte da sua política de segurança industrial,
reafirmando o cuidado não apenas com suas instalações, mas também com a comunidade que as
cerca. O PAM é um conjunto de ações visando à preparação e resposta às emergências,
desenvolvido juntamente com as empresas instaladas numa mesma região onde se exercem
atividades de risco. Profissionais especializados em segurança industrial promovem cursos,
organizam simulações e reuniões periódicas, instruindo os procedimentos coordenados para
combate a emergências que permitam eliminar e minimizar danos pessoais, ao meio ambiente,
comunidades e patrimônio da Empresa.
4.4. Gestão de Pessoas
Convicta de que a qualidade dos produtos que oferece e a satisfação de seus clientes estão
relacionadas diretamente ao profissionalismo e motivação de seus funcionários, a cada ano, a
Liquigás busca aperfeiçoar seus processos de gestão de pessoas.
A Gestão de Desempenho de Pessoal (GDP) é o instrumento para a avaliação do desempenho de
todos os funcionários da Empresa, baseado no estabelecimento e cumprimento de metas e
competências. Proporciona o desdobramento das estratégias corporativas a todos os níveis
funcionais, e seus resultados são utilizados como subsídios nas decisões relativas ao
desenvolvimento de cada funcionário.
Fundamentada nos resultados da GDP, a prática da Promoção Funcional e Avanço de Nível é
utilizada anualmente com o intuito de valorizar e promover os funcionários dentro de critérios de
meritocracia.
A Pesquisa de Clima Organizacional - ferramenta de diagnóstico do grau de satisfação e
comprometimento da força de trabalho para com os objetivos da Liquigás - é realizada anualmente.
A 4ª Pesquisa, concluída em 2009, contou com participação espontânea de 78% dos empregados.
Seus resultados ratificaram a melhoria contínua do clima da organização e das relações que
permeiam o ambiente de trabalho na Liquigás. O Índice de Satisfação dos Empregados (ISE) atingiu
73% em 2009, estável em relação ao de 2008 (74%), confirmando a tendência de melhoria ante os
percentuais de 71% e 60% em 2007 e 2006, respectivamente. Já o Índice de Comprometimento
com a Empresa (ICE) alcançou 96% em 2009, permanecendo no mesmo patamar anterior (97% em
2008) e refletindo o alto grau de comprometimento dos funcionários com a Empresa.
4.5. Gestão de Relacionamento - Revendedores
A Liquigás confere atenção especial ao seu relacionamento com a rede de revendedores. O foco
das iniciativas da Empresa é consolidar relações de parceria, que contribuam para a fidelização
cada vez mais forte dos revendedores à Empresa. Nesse sentido, o Convênio entre a Liquigás e o
Banco do Brasil - firmado em 2005 - facilita desde o acesso a melhores condições de contratação
de produtos e serviços com o banco até o aprimoramento da gestão financeira e operacional das
revendas. Mais de 2.300 revendas, distribuídas em 23 estados do país, já utilizaram alguma
modalidade de serviço ou linha de crédito. Em 2009 o volume financeiro movimentado pelos
revendedores foi de cerca de R$ 111 milhões em negócios. A Liquigás promove ações contínuas
para estreitar seu relacionamento com os revendedores por meio de workshops, nas quais são
detalhados a estratégia da Empresa e o papel das revendas na prestação de serviços de qualidade
ao consumidor final. Outra iniciativa voltada à rede de revendas é o PROSEG - Programa Sebrae
de Competitividade para Empresas Revendedoras de Gás, desenvolvido com o intuito de
aperfeiçoar a capacitação dos revendedores na administração de seu negócio. A atualização e
distribuição de materiais institucionais é uma constante. Entre os principais estão o Manual de Apoio
à Gestão - trazendo informações sobre o produto, marca e identidade visual da Liquigás, técnicas
básicas de gestão - e a revista “Liquigás Você”, elaborada para orientar ações de propaganda e
promoções das revendas autorizadas.
Para manter o padrão de excelência no atendimento, a Liquigás trabalha exclusivamente com
revendedores credenciados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) e apoia ações para combater
a clandestinidade no setor.
4.6. Tecnologia da Informação (TI)
A estratégia de inovação em TI reflete o direcionamento da Liquigás em atender as necessidades
das áreas de negócio com foco em seus clientes. Os investimentos em TI têm contribuído
decisivamente para que a Empresa melhore sua produtividade por meio da maior integração entre
as diversas áreas.
Exemplo disso foi à implantação em 2009 do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED),
Contábil e Fiscal, fundamental para a Empresa atender ao fisco de maneira ágil e com o menor
custo possível. Vários sistemas para viabilizar soluções que impactam diretamente produtos e o
atendimento aos revendedores e clientes foram desenvolvidos e operacionalizados pela área de TI.
Dois exemplos são: “Medição Individualizada Granel em Condomínios” e implantação da Central de
Atendimento Liquigás (CAL), ambos comentados neste Relatório.
O sistema de gestão dos processos jurídicos, denominado “BC Legal”, aperfeiçoou o gerenciamento
e análise dos processos judiciais da Empresa.
O Projeto BW/BO traduziu-se em um novo sistema de Inteligência de Negócios voltado às
informações de suporte aos negócios. As ferramentas BW (Business Warehouse) e BO (Business
Objects), ambas da SAP, permitirão que os dados de múltiplas fontes de informação sejam
organizados em um único local e disponibilizados por meio de relatórios, gráficos e painéis de
indicadores. Desta forma, serão otimizadas as consultas e análises dos dados de negócio, tornando
o processo de tomada de decisão mais rápido, seguro e confiável.
Foi iniciado um importante e amplo projeto de TI e Telecomunicações, visando integrar a rede
corporativa da Liquigás ao Sistema Petrobras. A integração proporciona o intercâmbio de
informações entre as companhias por intermédio da rede interna, bem como a transferência segura
de dados pela internet. A execução foi planejada em três fases e a primeira delas - concluída em
2009 - incluiu a instalação do sistema de segurança entre as redes de comunicação de dados das
empresas, o que permitiu o acesso seguro às informações contidas nas intranets da BR e da
Petrobras, bem como a integração dos sistemas de correio eletrônico da Liquigás, BR e Petrobras.
A segunda fase prevê a interligação de todas as unidades da Liquigás ao datacenter em São Paulo
através da rede corporativa da Petrobras, e a terceira fase está voltada a telecomunicação, com a
criação de um tronco de telefonia IP entre as centrais da Liquigás e da Petrobras e a liberação de
aplicações como WEBTV, videoconferências e telefonia VOIP, o que beneficiará a comunicação
entre todas as áreas. A implantação das outras duas fases está prevista para o biênio 2010-2011.
5. Panorama Econômico e Setorial
O ano de 2009 começou com pessimismo e permeado pelos impactos negativos da crise mundial.
Um dos aspectos mais graves foi a queda abrupta e intensa na concessão de crédito. No Brasil, o
crédito também ficou mais seletivo e caro. Esse efeito, somado à retração da demanda externa,
levou à redução expressiva das exportações e afetou negativamente a atividade econômica. A
desaceleração da economia e a contenção do crédito repercutiram fortemente na indústria. Os
investimentos produtivos privados foram adiados ou paralisados. O recuo do setor industrial foi
generalizado, embora mais acentuado nos segmentos exportadores e naqueles voltados ao
mercado interno de consumo mais dependente de crédito. Esse foi o panorama dominante ao longo
da primeira metade do ano. Os sinais de retomada começaram a surgir no decorrer do segundo
semestre. A concessão de crédito foi normalizada, o mercado interno manteve dinamismo e os
investimentos privados foram gradualmente restabelecidos, favorecendo a recuperação da
produção industrial.
O mercado brasileiro de GLP, apesar da perspectiva inicial de crescimento de 1,6% para 2009,
acompanhou o cenário geral da economia: registrou contração de 2,6% até junho e recuperação
gradual ao longo do segundo semestre, encerrando o ano com retração de 1,2% na comparação
com o volume comercializado em 2008. O maior impacto ocorreu no segmento de GLP Granel,
influenciado pelo desempenho mais fraco da indústria. Vale comentar que o consumo mundial de
GLP é de aproximadamente 200 milhões de toneladas anuais e tem nas economias emergentes o
seu maior potencial de crescimento. O mercado brasileiro de GLP é o quinto maior mercado do
mundo. Em média, o consumo anual vem se situando em torno de 6,5 milhões de toneladas de GLP.
Os dados da ANP para 2009 apontam uma ligeira queda nos volumes totais em relação aos de
2008: 6,7 milhões de toneladas em 2009 ante 6,8 milhões no ano anterior.
6. Atuação Comercial

4.3. Gestão de Riscos

6.1. Produtos e Serviços

Visando garantir a execução do seu Plano Estratégico, o modelo de gestão da Liquigás também
contempla diretrizes rigorosas para mitigar os riscos intrínsecos ao seu segmento de atuação, assim
como outros aos quais a Empresa possa estar exposta. Profissionais especializados atuam
diretamente no monitoramento das operações e das ações de suporte operacional para identificar
possíveis situações críticas e desenvolver soluções para evitar a exposição da Empresa a cada um
dos riscos em potencial. Em virtude da natureza de seus negócios, a gestão de riscos na Liquigás
está focada principalmente em três atividades relevantes: Financeira, Saúde, Meio Ambiente e
Segurança (SMS) e Tecnologia da Informação (TI).

A distribuição e comercialização de GLP são segmentadas em duas áreas de negócio: Envasado e
Granel. A cadeia de fornecimento é distinta: no Granel o cliente é atendido diretamente pela Liquigás,
basicamente por intermédio de caminhões-tanque. No Envasado, o GLP é acondicionado em botijões
de diversas capacidades e o canal de distribuição até o cliente final é, na maior parte, feito por
Revendedores. O principal canal para a Liquigás são as revendas autorizadas, cerca de 4.000,
responsáveis pela quase totalidade das vendas (99%) do negócio Envasado. Toda a segmentação de
produtos e serviços e as mais variadas formas de distribuição são desenvolvidas e constantemente
aperfeiçoadas com o objetivo de suprir ou mesmo antecipar as demandas dos clientes.

continua

continuação

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2009
GLP Envasado
A Liquigás disponibiliza botijões com capacidade de 2 (P-2), 5 (P-5),
8 (P-8), 13 (P-13), 20 (P-20), 45 (P-45) e 90 (P-90) quilos, considerando
as necessidades de consumo dos clientes. Todos os botijões são
testados, aprovados e lacrados com a garantia de peso certo e os
processos de envasamento seguem normas rigorosas de qualidade e
segurança, dois focos prioritários para a Empresa. Um novo conceito de
botijões foi introduzido pela Liquigás durante o 22° Fórum Mundial de
Gás LP, principal evento mundial do setor de GLP, e também patrocinado
pela Empresa. A nova embalagem - denominada “CoMet” - representa
uma inovação no mercado brasileiro. Já é comercializada com sucesso nos mercados europeu,
americano e asiático. O desenho e materiais utilizados em sua composição são diferenciais que
agregam valor ao produto. A estratégia da Liquigás foi apresentar o novo produto em botijões de 5
e 10 quilos, e assim obter o máximo aproveitamento das características desse vasilhame; cerca de
30% mais leve do que seu equivalente em aço, este botijão é menor e conta com alças ergonômicas
que facilitam seu transporte e manuseio. O perfil do consumidor de gás doméstico está mudando e,
cada vez mais, atributos como peso e dimensões do botijão são fatores
importantes no momento da escolha.
O vasilhame está em processo de certificação no Inmetro. Quando sua
regulamentação for concluída (esperada para 2010), as novas
embalagens serão lançadas no mercado. A Liquigás terá o maior
portfólio de embalagens do setor, o que reafirma seu posicionamento
como uma empresa inovadora, que oferece variedade, conveniência,
flexibilidade e qualidade para seus clientes.
Sempre buscando oferecer novas alternativas ao consumidor, a
Liquigás lançou o botijão de 5 kg (P-5). O novo produto, além do menor peso, possui uma válvula
antienchimento, que garante o envasamento exclusivamente pela Liquigás, o que traz maior
segurança ao consumidor. Outro diferencial do novo produto é a flexibilidade proporcionada pelo
intercâmbio entre os botijões de 5 kg, 8 kg e 13 kg: o consumidor pode trocar um vasilhame por
outro sem qualquer custo adicional, pagando apenas pela carga do botijão. A Liquigás já solicitou
às Secretarias da Fazenda de cada estado o regime especial para o novo vasilhame, que permitirá
a intercambialidade entre os três tipos de botijões.
Lançado em 2008, a boa aceitação e aumento das vendas do vasilhame de 8 kg (P-8) ratifica o
acerto da estratégia de ampliação do portfólio de produtos. O P-8 foi desenvolvido como uma
alternativa mais adequada para consumidores de menor renda, que utilizam pouco gás, ou ainda
como uma opção de botijão reserva nas residências. O menor preço desse produto, em relação ao
do botijão de 13 kg, facilita sua aquisição por famílias de renda mais baixa ou durante períodos nos
quais os consumidores estão fazendo ajustes em seus gastos, como aconteceu em virtude da crise.
A intercambialidade do P-8 pelo botijão de 13 kg já foi aprovada pelas secretarias de fazenda de 18
estados e permite ao consumidor a substituição entre os botijões, conforme sua conveniência.
Ao longo de 2009, a Liquigás deu continuidade ao projeto de expansão do P-8, lançando o produto
nos estados de Sergipe e Maranhão, e desse modo 18 estados brasileiros são atendidos,
contribuindo para consolidar a posição da Empresa no mercado de GLP.
GLP Granel
É permanente a busca pela Liquigás por soluções
personalizadas para atender aos diferentes tipos de
usuários de GLP a granel: indústrias, estabelecimentos
comerciais, condomínios, hotéis e empresas do agronegócio, dentre outros. No segmento Granel, o
fornecimento de GLP é realizado diretamente pela
Liquigás ao cliente, a segurança e a continuidade do
suprimento são garantidos pelo sistema de logística
integrada da Empresa, que emprega o rastreamento de
frota para atender às demandas com eficácia e rapidez.
Projetos de instalação de reservatórios no local de utilização são elaborados e implantados pela
Liquigás, que também providencia os treinamentos técnicos e a manutenção preventiva e corretiva
das centrais de GLP.
Um novo serviço foi lançado em 2009: a Medição Individualizada Granel em Condomínios
residenciais e comerciais. O sistema permite medir, a partir de uma central única de estocagem de
GLP, o consumo individual de cada condômino, possibilitando a
emissão de conta referente apenas ao volume de GLP que foi utilizado
em cada unidade e a geração de um demonstrativo de consumo no ato
de medição, que poderá ser usado para pagamento. A emissão
imediata do demonstrativo de consumo representa mais um
aperfeiçoamento dos serviços oferecidos pela Liquigás aos seus
clientes.
Outra inovação é o sistema FLEXGAS: solução desenvolvida pela
Liquigás que possibilita às indústrias substituir ou combinar o gás
natural ao GLP, para assim aumentar a produtividade ou evitar problemas de desabastecimento. O
FLEXGAS - gás combustível formado a partir da mistura de GLP com o ar - permite o uso do GLP
nas mesmas condições operacionais do gás natural, por possuir as mesmas características de
queima, proporcionando ao consumidor flexibilidade para trabalhar ao mesmo tempo com gás
natural, FLEXGAS ou ambos energéticos.
6.2. Desempenho Operacional
A contínua busca de inovações e de um padrão de excelência dos produtos, aliada às eficientes
práticas de gestão e ao comprometimento da força de trabalho da Liquigás, levaram a um
desempenho comercial favorável em 2009. A Liquigás avançou para a segunda colocação no
mercado nacional de distribuição de GLP, atingindo 22,4% de participação. As vendas anuais
totalizaram 1,5 milhão de toneladas, volume praticamente igual ao de 2008 (queda de 0,9%). O
volume vendido na área de Envasado (1,2 milhão de toneladas, equivalente a 82,4% do total
comercializado) apresentou ligeira alta - 0,3% - em relação a 2008, fato que ganha especial
relevância ao considerarmos a elevada base de comparação: 2008 foi o melhor ano de todos os
tempos para a Liquigás neste segmento. Merece destaque o resultado obtido no mês de julho, em
que foram comercializadas 112,8 mil toneladas, o que significou mais um recorde histórico, tendo
sido a maior venda mensal da Liquigás no segmento de envasados de todos os tempos. A Liquigás
manteve e ampliou a liderança no Negócio Envasado com 23,8% de market share, neste segmento
o principal produto é o botijão de 13 kg de uso residencial utilizado para a cocção de alimentos.
As vendas no segmento de Granel foram negativamente afetadas em 2009 pela crise, devido ao
perfil de sua carteira de clientes, com aproximadamente 70% das vendas granel concentradas no
segmento industrial - setor da economia que apresentou maior retração. O volume vendido no ano
foi de 262,8 mil toneladas (equivalente a 17,6% do total comercializado), 6,2% inferior ao de 2008,
refletindo os efeitos da queda da produção no consumo de GLP dos clientes industriais. O negócio
Granel atingiu 18,3% de market share mantendo a terceira colocação neste segmento.
O processo de avaliação do desempenho das unidades operacionais é contínuo. Nesse contexto,
como medida de racionalização logística e operacional, foram encerradas as operações do
Depósito de Aratu (BA). Os clientes da região de Salvador (BA) passaram a ser atendidos pelo CO
de Mataripe, com maior agilidade e menores custos de distribuição.
Um importante avanço em termos operacionais para a Liquigás foi a conclusão em dezembro de
2009 da construção do Centro Operativo (CO) em Duque de Caxias, etapa primordial do Projeto Rio
para impulsionar o crescimento da participação
da Empresa no Rio de Janeiro. A importância do
CO de Duque de Caxias é múltipla: suas instalações
são dotadas dos mais modernos e eficientes
recursos de envasamento, carregamento, pintura de
recipientes, testes de vazamento de botijões e outros
equipamentos destinados à operação com GLP.
Essas características aliam maior produtividade a
um elevado padrão de qualidade. A localização em
Duque de Caxias está alinhada com a estratégia da
Empresa em conquistar a liderança nacional até 2012. O Estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior
mercado de GLP. Ampliar a participação da Liquigás nesta região significa alavancar o crescimento
da Liquigás rumo à liderança nacional neste mercado. O CO de Duque de Caxias foi inaugurado
oficialmente em 27 de janeiro de 2010.
7. Desempenho Econômico-Financeiro
A Liquigás apresentou resultados operacionais expressivos em 2009, traduzindo um
aproveitamento eficaz das oportunidades de negócios durante o ano. A Empresa respondeu
prontamente às expectativas dos clientes no atendimento de serviços, inovações em produtos e
adequou rapidamente suas operações e sua estrututura de custos aos movimentos de mercado
observados ao longo do período. Os resultados da Liquigás demonstram essa capacidade.
A evolução da Receita total de vendas de produtos - alta de 2,2% - superou a das vendas físicas queda de 0,9%. Dois aspectos merecem destaque e reforçam a eficiente gestão da Empresa: a
estabilidade dos preços de comercialização ao longo do período e a elevada base de comparação
(2008 - ano em que a empresa comercializou o maior volume de GLP de sua história).
No ano, a Receita operacional bruta totalizou R$ 3.355,0 milhões, 2,2% superior à receita de 2008.
Aliado ao desempenho da Receita bruta, a redução de 4,1% registrada nos Encargos e devoluções
sobre vendas também contribui positivamente para o crescimento de 4,4% da Receita operacional
líquida (R$ 2.524,6 milhões em 2009 ante R$ 2.417,7 milhões em 2008).
O Custo dos produtos vendidos (CPV) foi de R$ 1.778,4 milhões, o que representou uma diminuição
de 0,7% comparativamente ao do ano anterior e alinhado a magnitude da diminuição do volume
vendido.
O Lucro operacional bruto atingiu R$ 746,3 milhões, aumento de 19,0% quando comparado ao do
exercício anterior. A melhora da Margem bruta em 3,7 p.p. (29,6% em 2009 e 25,9% em 2008)
reflete a combinação dos esforços comerciais desenvolvidos pela Liquigás, impulsionados pela
capilaridade de seus canais de distribuição, com uma firme gestão de caixa aliada a um rígido
controle de custos.
Houve aumento de 3,5% nas despesas com Vendas que atingiram a soma de R$ 451,9 milhões em
relação ao período anterior. As despesas Gerais e administrativas somaram R$ 113,0 milhões,
1,4% acima dos R$ 111,5 milhões de 2008. As medidas tomadas para contenção de custo
permitiram a Liquigás manter o crescimento das despesas com Vendas e Gerais e administrativas
abaixo do índice de inflação medido no período.
O EBITDA alcançou R$ 213,1 milhões em 2009 e a Margem EBITDA foi de 8,4%, mostrando um
ganho de 2,2 p.p. sobre a margem do ano anterior, que foi de 6,2%. A expansão da geração
operacional de caixa da Liquigás, medida pelo EBITDA, denota o consistente resultado operacional
da Empresa em um contexto de mercado menos favorável, como foi em boa parte do ano de 2009.
A administração criteriosa da política comercial conjugada ao eficaz controle de custos e despesas
no período contribuiu decisivamente para a evolução dos níveis de geração de caixa observados e
garantiram a recuperação de margens.
O Lucro líquido apresentou crescimento de 92,0% em 2009 ao atingir R$ 114,2 milhões ante
R$ 59,5 milhões apurados em 2008. Com esse resultado a Margem líquida no ano foi de 4,5%,
equivalente a um incremento de 2,0 p.p. comparativamente ao ano anterior. A evolução demonstra
o melhor desempenho operacional como um todo da Liquigás.
Ao término do exercício de 2009, os Empréstimos e financiamentos em moeda nacional totalizaram
R$ 26,4 milhões, equivalentes a 4,8% do Patrimônio líquido da Empresa. O montante representa um
único financiamento obtido pela Liquigás e seu vencimento está concentrado preponderantemente
no longo prazo (84,5% do total). Em 15 de janeiro de 2009, a Empresa emitiu três séries de
debêntures simples não conversíveis. A finalidade foi a de financiar - com participação do BNDES a construção do Centro Operativo em Duque de Caxias. Como já comentado, o Centro Operativo é
considerado estratégico para a Liquigás no sentido de ampliação de mercado. O endividamento
bastante reduzido, os índices de liquidez bastante confortáveis e um caixa líquido de R$ 95,5
milhões atestam uma excelente capacidade da Empresa em honrar seus compromissos de curto e
longo prazos.

8. Investimentos

10.2. Responsabilidade Social

O Plano de Investimentos para 2009 inicialmente previa um aporte de recursos da ordem de
R$ 101,8 milhões. A recuperação da performance mensal de vendas, aliada à sólida posição de
caixa da Liquigás, permitiu a revisão do CAPEX (Capital Expenditures) anual para R$ 118,5
milhões, aprovada pelo Conselho de Administração no mês de setembro de 2009. A Empresa
superou a previsão orçamentária inicial, além de cumprir praticamente 100% da sua meta revisada,
uma vez que os investimentos no ano totalizaram R$ 117,6 milhões.
Cerca de 70,7% das inversões foram destinadas a melhorias na segurança e qualidade dos
produtos e serviços oferecidos ao consumidor: 44,6% para investimentos em botijões e 24,1% para
instalações do granel e 2% para a troca de imagem e padronização de marca. Outro foco prioritário
de investimentos no ano foi o Projeto Rio, que recebeu 14,1% do total de recursos.
O Plano de Negócios da Empresa prevê investimentos de R$ 724 milhões até 2013 em novas
aquisições de botijões e projetos de desenvolvimento e aperfeiçoamento dos produtos e serviços;
modernização das unidades operacionais; infraestrutura e melhorias na área de logística; tecnologia
da informação; além de recursos destinados a despesas operacionais como treinamento,
requalificação de botijões, serviços de atendimento, dentre outros.

A política de responsabilidade social da Liquigás está alinhada aos preceitos emanados pelo
Sistema Petrobras e desde 2007 as informações de atuação social da Liquigás são analisadas pelo
Sistema e suas principais iniciativas compõem o relatório anual de Sustentabilidade da Petrobras.
Dentre os principais programas estão o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à
Violência (PROERD), as parcerias com os corpos de bombeiros estaduais, o “Siga Bem Criança” e
o Programa Jovem Aprendiz.
Em 2009, foi aprovada a ampliação do Projeto Jovem Aprendiz. No decorrer de 2010, a Liquigás
pretende contratar aprendizes na maior parte dos municípios nos quais possui Centros Operativos.
Gradualmente, o projeto de contratação será expandido para todas as localidades de atuação da
Empresa.
Visando o bem estar dos funcionários e a melhoria dos processos internos, a Liquigás implantou o
Programa Elevação de Escolaridade, em parceria com o SESI, destinado à conclusão do ensino
fundamental para os funcionários que ainda não possuíam esta graduação. Quatro turmas se
formaram até o final de 2009, após 28 meses de curso. O Programa proporciona a inclusão social,
melhor entendimento e interpretação das normas e padrões da Liquigás, facilitando o treinamento e
a capacitação dos empregados.
Cabe destacar o desenvolvimento de procedimentos para a seleção dos projetos a serem
contemplados através dos incentivos fiscais previstos na Lei Rouanet e no Estatuto da Criança e do
Adolescente. Com base nos procedimentos da Petrobras, a Liquigás desenvolveu critérios de
qualificação dos projetos a serem incentivados tornando mais transparente o processo de seleção.
10.3. Saúde, Meio Ambiente e Segurança - SMS

9. Ativos Intangíveis
9.1. A Marca Liquigás
O projeto de unificação das três marcas de produto da Empresa foi concluído em 2009, com a
substituição das bandeiras Tropigás e Novogás pela marca Liquigás em todo o Brasil. A iniciativa de
adotar uma marca única surgiu com o objetivo de tornar a imagem da Empresa ainda mais
consistente e conhecida do público, além de concentrar os atributos da marca Petrobras: qualidade,
segurança, cuidado com o meio ambiente e apoio a programas sociais, culturais e esportivos. Antes
da unificação, as três marcas estavam em regiões distintas de distribuição dos produtos: Liquigás,
nas regiões sul, sudeste e centro-oeste; e Tropigás e Novogás, nas regiões norte e nordeste,
respectivamente.
Encerrado o processo de unificação, foi lançada a campanha de posicionamento da marca com o
tema “Liquigás é da Petrobras”, com o objetivo de reforçar para todo o mercado, revendedores e
consumidores, um dos principais atributos da Liquigás: o valor da marca Petrobras.
Todas as ações de comunicação, de relacionamento e patrocínios ao longo de 2009 visaram
aproximar, cada vez mais, a marca Liquigás de todos os seus públicos de interesse. A proximidade
com clientes e revendedores também é fator essencial para a manutenção e ampliação da
participação de mercado, uma das metas principais da Empresa.
Nesse contexto, a marca Liquigás foi amplamente divulgada e saiu fortalecida com o patrocínio de
eventos culturais e esportivos. Destacam-se: as edições 2009 da Casa Cor (SP) e Casa Cor (RJ) maior evento de arquitetura e decoração da América Latina. A Casa Cor é uma importante vitrine
para a apresentação das instalações de GLP de forma integrada aos projetos arquitetônicos e,
inclusive, a Liquigás foi a fornecedora oficial de GLP para todos os ambientes do evento.
Outras ações que ampliaram a visibilidade da marca Liquigás em 2009 foram a manutenção dos
patrocínios esportivos, relativos ao campeonato de caminhões “Fórmula Truck” e do clube Botafogo
do Rio de Janeiro, que integra o Projeto Rio.
A Liquigás também foi atuante no patrocínio de congressos internacionais e seminários do setor de
GLP, dentre eles o XXIV Congresso da AIGLP Associação Ibero-Americana de Gás Liquefeito de
Petróleo e o 22° Fórum Mundial Gás LP.
9.2. Certificações
Confirmando a qualidade de seus processos, em agosto a Liquigás concretizou uma conquista
inédita para a Empresa: a tríplice certificação do Centro Operativo (CO) de Capuava foi oficialmente
emitida pelo Inmetro.
A unidade de Capuava, localizada em Mauá (SP), atendeu às normas do Sistema de Gestão
Integrada (SGI) ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, para gestões de qualidade, meio ambiente,
segurança e saúde ocupacional tendo sido certificada pela ABS Quality Evaluations, entidade
internacionalmente reconhecida na área de certificações. As adequações às normas garantem o
alinhamento das práticas corporativas da Liquigás às do Sistema Petrobras e conferem um
diferencial competitivo dentro do setor de GLP.
Os padrões de trabalho implantados já trouxeram melhorias significativas ao Centro Operativo,
traduzidas em aumento de eficiência decorrente da padronização dos processos, maior satisfação
do cliente em relação à qualidade do produto, reduções de custos de produção e de retrabalho,
além de maior nível de segurança do trabalho e mitigação de riscos ambientais. A realização de
treinamentos destinados aos funcionários da Liquigás no CO de Capuava é um dos quesitos do
SGI. Os processos e procedimentos nesta Unidade constituem importantes direcionadores para
programas de treinamento voltados à qualidade, saúde, meio ambiente e segurança no trabalho.
Sempre que forem aplicáveis às demais unidades operacionais - avaliadas as peculiaridades de
cada uma delas - os padrões serão adotados.
O projeto piloto de certificação do CO de Capuava preparou a unidade para ser um modelo
corporativo de certificação e de excelência na gestão. O cronograma de implantação do SGI para
os demais Centros Operativos da Empresa será elaborado em 2010.
9.3. Qualidade
Qualidade dos produtos e do atendimento a revendedores e clientes constitui um dos pilares
estratégicos da Liquigás.
Programas: Em 2009, dois programas mereceram destaque em termos da qualidade dos produtos:
(1) Programa “De Olho no Botijão”, que visa à melhoria contínua dos botijões envasados e
comercializados. Em todos os Centros Operativos da Liquigás, os quesitos que garantem a boa
qualidade dos botijões são medidos e avaliados diariamente. Para tanto, foram criados padrões
nacionais de aferição de qualidade, métodos de amostragem e treinamentos destinados a toda a
força de trabalho das unidades operacionais; (2) Programa Nacional de Requalificação é um
processo estabelecido pela Empresa relativo à requalificação dos botijões que possuem data de
fabricação igual ou superiores a 15 anos visando à melhoria da qualidade de seus produtos. Em
2009, foram gastos cerca de R$ 32 milhões no processo de requalificação e sucateamento de mais
de 3 milhões de recipientes, garantindo a oferta de produtos com qualidade e segurança ao
consumidor e revendedores. A Liquigás firmou compromisso com a ANP e estabeleceu metas
quantitativas de requalificação - por tipo de vasilhame - de 2009 até 2016.
Os canais de comunicação da Empresa são a garantia da evolução no atendimento aos clientes e
contribuem na ampliação de seu market share, para a conquista da liderança de mercado.
Central de Atendimento Liquigás (CAL): Em setembro, foi concluída a implantação dos serviços
da Central de Atendimento Liquigás (CAL) em todas as regiões do Brasil nas quais a Liquigás atua.
A CAL foi criada com o objetivo de estabelecer um padrão de excelência no atendimento de pedidos
dos clientes dos segmentos Granel e Envasado, por meio da uniformização dos procedimentos, o
que também torna a Empresa mais competitiva e colabora para o controle de custos. O recebimento
dos pedidos tornou-se mais eficiente e eficaz, e os serviços de agendamento podem ser realizados
tanto para a retirada de produto como para a solicitação de sua entrega. O sistema também permite
acompanhar o andamento de pedidos e a emissão de segunda via de boletos bancários, além do
recebimento de reclamações e sugestões.
O próximo passo para a consolidação do sistema de serviços da CAL será o aperfeiçoamento da
ferramenta de captação de pedidos, para permitir a redução do tempo de atendimento e,
consequentemente, resultar em menores custos e aumento da satisfação dos clientes. Também
serão realizados novos treinamentos com a equipe de atendimento, visando, cada vez mais, a
melhoria e a padronização dos processos.
Ouvidoria: A existência da Ouvidoria é mais um atestado de transparência com que a Liquigás trata
a sua força de trabalho, seus revendedores, clientes e consumidores em geral, buscando a melhoria
contínua da atuação da Empresa. Nem todas as Ouvidorias atendem os públicos externo e interno.
Em 2009, 1.094 demandas externas foram registradas, e destas, aproximadamente 90% já estão
concluídas. Houve 184 demandas internas com a conclusão de aproximadamente 95% delas.
Outro diferencial estratégico da Ouvidoria da Liquigás é o acompanhamento do assunto até a sua
conclusão e, a partir da solução dada, sugerir ou não alterações e revisões em processos às áreas
envolvidas. Em paralelo, a Ouvidoria informa constantemente às Diretorias sobre os assuntos
registrados, por intermédio de relatórios ou de apresentações nos Comitês, para que estes também
façam uma análise dos casos e determinem a adoção de providências.
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Na busca constante de aprimoramento de seus
processos internos, a Liquigás implantou uma nova ferramenta de encaminhamento e
acompanhamento das demandas dos clientes feitas por meio do SAC. O sistema faz o
monitoramento de todas as demandas, desde a solicitação do atendimento até a verificação do
prazo de execução dos serviços, agilizando o acompanhamento dessas demandas.
10. Sustentabilidade
10.1. Recursos Humanos
A área de Recursos Humanos da Liquigás trabalha de forma estratégica e busca antecipar as
necessidades geradas pelo negócio. A Empresa entende que, se o relacionamento com
revendedores e clientes é essencial para a fidelização à marca e o crescimento das vendas, a
capacitação de sua força de trabalho é preponderante para garantir a qualidade dos produtos e
serviços. As principais ações desenvolvidas ao longo do ano compreenderam a intensificação dos
treinamentos voltados à capacitação profissional, além da integração dos novos funcionários e
melhorias do pacote de benefícios. Ao final de 2009, a Empresa contava com 3.256 empregados,
dos quais 2.103 - 64,6% do corpo funcional - foram treinados, em um total de 63.055 horas. O
número total de horas de treinamento apresentou aumento de 42% em relação a 2008, refletindo a
importância conferida pela Liquigás à capacitação de seus funcionários por meio de programas
diversificados, atingindo todos os níveis funcionais, e alinhados às diretrizes do Plano Estratégico
da Empresa. O índice de rotatividade (turnover) foi 7,8% no ano. Embora represente uma elevação
de 3,1 p.p. comparativamente a 2008, cabe comentar que durante o período de agosto de 2004 a
2007 não houve contratações. Espera-se para o futuro que haja redução deste índice. Com a
retomada do processo seletivo foram convocados 891 candidatos aprovados. Desde sua integração
ao Sistema Petrobras, a Empresa adota o processo seletivo público para a contratação de
funcionários. Com o objetivo de reduzir o tempo de adaptação e acelerar a integração dos novos
funcionários advindos do processo seletivo, a Liquigás mantém o Programa de Ambientação de
Novos Empregados. Por intermédio de palestras e visitas à Sede e Centros Operativos proporciona
uma visão geral das atividades empresariais e agiliza a integração da equipe.
Com a preocupação de desenvolver as melhores condições para sua força de trabalho e estreitar a
relação sindical, além das reuniões de negociação na data-base da categoria, a Liquigás organiza
encontros quadrimestrais com os representantes eleitos pelos trabalhadores. Estes encontros são
realizados com o intuito de conhecer as demandas específicas de cada localidade e promover as
ações cabíveis de melhoria.
A Liquigás acredita que motivar e garantir a qualidade de vida de cada um dos seus funcionários é
um dos fatores propulsores para o sucesso da Empresa.
Um ganho importante para os funcionários da Liquigás foi a aprovação do benefício de previdência
privada, que será implementado em 2010, por meio do plano administrado pela Petros, fundo de
pensão criado inicialmente para administrar o plano de previdência dos funcionários do Sistema
Petrobras e que hoje atende a outras empresas e associações de classe, sindicatos e cooperativas
de diversos tipos e tamanhos. O plano irá propiciar uma aposentadoria com maior qualidade de
vida. Além dos benefícios previstos na convenção coletiva de trabalho, a Liquigás concede
benefícios adicionais, como: seguro-saúde, plano de assistência odontológico, diversos convênios
e parcerias com estabelecimentos comerciais, farmacêuticos e educacionais, entre outros, além de
participação nos lucros. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é realizada anualmente. Nos
últimos seis anos a Liquigás tem buscado praticar uma distribuição acima do que rege a Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) e vem se destacando dentre as empresas com maior distribuição no
setor de GLP.

As ações da Liquigás relativas à gestão da Saúde, Meio Ambiente e Segurança (SMS), estão
definidas na Política de SMS que contempla diretrizes alinhadas ao planejamento estratégico da
Empresa, às diretrizes de SMS do Sistema Petrobras e aos requisitos do setor de distribuição de
GLP.
Em 2009, o Comitê de Gestão de SMS aprovou o Programa de Avaliações Internas de SMS que
será aplicado em todos os Centros Operativos e Depósitos da Liquigás a partir de 2010. É uma
ferramenta que, ao sistematizar um processo de auditorias internas, visa a assegurar a
conformidade legal das práticas de SMS, reduzir os riscos dos impactos ambientais e dos danos à
saúde e segurança e de exposição da Liquigás, além de auxiliar nos processos de implementação
dos sistemas de gestão integrada (SGI) e eventuais certificações nas normas ISO.
A redução dos acidentes de trabalho em todas as áreas é uma busca contínua da Liquigás. A
Empresa desenvolveu indicadores estratégicos de SMS, considerados uma inovação quando foram
apresentados no Instituto Brasileiro de Petróleo. Um dos mais expressivos é a Taxa de Frequência
de Acidentes com Afastamento (TFCA). O Comitê de Gestão de SMS aprovou a redução do
indicador do Limite Máximo Admissível (LMA) para a TFCA da Empresa. Até 2008, o LMA era de 2
e em 2009 passou a ser de 1,6.
A TFCA de 1,11 acumulada no ano aponta um nível mantido abaixo do LMA, demonstrando que os
esforços na área de segurança ocupacional estão produzindo bons resultados. Esta é a tradução
em números do compromisso da Liquigás em manter a atenção voltada aos procedimentos de
segurança e à integridade física de cada um de seus colaboradores. Consciente que apesar de
todos os esforços para a mitigação de acidentes de trabalho, estes ocorrem, em 2006 a Liquigás
implantou o Programa de Acompanhamento ao Empregado Afastado e Reabilitação Profissional.
O Programa promove o contato permanente com os funcionários afastados por problemas de
saúde, por meio de reuniões trimestrais, e objetiva criar condições para a volta às atividades. Desde
a implantação, o índice de participação tem se mantido em torno de 90%, o que demonstra a
relevância deste Programa.
Outra iniciativa bem sucedida da Liquigás foi a implantação, desde 2007, da ginástica laboral nos
Centros Operativos e Depósitos que possuem 20 funcionários ou mais em funções operacionais.
Como sua função principal é preparar o estado físico das pessoas para o exercício das suas
atividades e iniciar o trabalho com melhor nível de atenção e concentração, também tem contribuído
para a redução do nível de acidentes. Atualmente, cerca de 1.900 pessoas participam diariamente
da ginástica laboral.
A Liquigás está comprometida com a preservação ambiental em todo seu ciclo de atividades e de
produtos, ainda que seu foco de atuação não seja causa de impactos significativos ao meio
ambiente. A Empresa acredita que os projetos relacionados à área ambiental agregam valor e
conferem sustentabilidade aos negócios.
Na área de responsabilidade ambiental, três projetos se destacam: “Efluente Zero”,
“Aproveitamento das Águas Pluviais”, e “Diagnóstico das Emissões Atmosféricas”.
O projeto Efluente Zero tem a finalidade de eliminar o descarte, no meio ambiente, dos efluentes de
origem industrial produzidos nas atividades dos Centros Operativos da Liquigás. Para tanto, são
implantados sistemas de tratamento, capazes de produzir água tratada com a qualidade requerida
para o reuso nos processos internos de cada local. Assim, a Liquigás colabora para a preservação
dos recursos hídricos. Em 2009, foram implantados os sistemas de tratamento dos efluentes
industriais em mais 11 Centros Operativos da Empresa e, desta forma, todos os Centros Operativos
da Liquigás possuem o projeto Efluente Zero.
Também voltado à preservação dos recursos hídricos, o projeto Aproveitamento das Águas Pluviais
tem a finalidade de reduzir o consumo de água por meio da instalação de sistemas de captação
da água da chuva incidente sobre as grandes áreas dos telhados existentes nos Centros Operativos
e Depósitos, e armazená-la para uso nos processos internos que não demandam água
potável. Em 2009, foi concluída a fase inicial do projeto, totalizando 17 projetos em Centros
Operativos e 7 projetos em Depósitos. A ampliação e implantação do projeto nas unidades
operacionais da Empresa observarão critérios de análise técnica e financeira - baseados na relação
custo-benefício - para sua adoção.
O projeto Diagnóstico das Emissões Atmosféricas faz parte de uma ação conjunta das gerências de
Meio Ambiente da Liquigás e da Petrobras, cuja finalidade é diagnosticar qualitativa e
quantitativamente as emissões de poluentes para a atmosfera, decorrentes das atividades da
Empresa. Apesar da atividade principal da Liquigás não produzir gases de efeito estufa,
responsáveis pelo aquecimento global, o conhecimento mais detalhado das emissões permitirá
avaliar a magnitude dos impactos sobre o meio ambiente e planejar ações futuras visando à
redução dessas emissões, de forma a contribuir com a prevenção da poluição atmosférica e, assim,
melhorar a qualidade do ar das regiões onde os Centros Operativos desenvolvem suas atividades.
Como resultado desse projeto, as informações sobre as emissões atmosféricas, referentes ao ano
de 2009 da Liquigás, farão - pela primeira vez - parte do Inventário de Emissões do Sistema
Petrobras, publicado anualmente em seu Balanço Social e Ambiental. A preocupação com o
controle da poluição atmosférica motiva a Liquigás a investir constantemente na modernização de
seus processos e na renovação de sua frota de transporte. Os caminhões antigos de entrega de
GLP a granel foram substítuídos por veículos novos (0 Km), com tecnologia mais atualizada e
menos poluente. Todos os veículos de entrega da Liquigás são padronizados e com até 7 anos de
uso. Dois terços da frota utilizada para a distribuição de GLP no canal pequeno granel tem até 3
anos de uso. Em conjunto com a Petrobras - e com o auxílio de uma consultoria externa - a Empresa
desenvolveu uma metodologia de cálculo para mensurar a redução de emissão dos gases de
combustão advinda da modernização da sua frota de veículos. O relatório produzido com estas
informações foi entregue e aceito pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB),
órgão competente para a concessão de créditos de emissão de poluentes. A Liquigás foi pioneira no
Estado de São Paulo ao requerer créditos de emissão e a oficialização está em processo na
CETESB.
11. Prêmios e Reconhecimentos
As premiações e reconhecimentos obtidos pela Liquigás são reflexos do
seu compromisso com a qualidade e de sua gestão em posicionar a
Empresa como inovadora e transparente. Em 2009 se destacam:
- Troféu Transparência 2009 na categoria empresas fechadas do XIII
Prêmio ANEFAC - FIPECAFI - SERASA Experian, concedido às
empresas pela excelência e transparência nas Demonstrações
Financeiras e no Relatório da Administração. O prêmio reitera um dos
valores mais importantes para a Liquigás: a transparência.
- V Prêmio Responsabilidade Ambiental, organizado pelo Instituto Latino-Americano de Proteção
Ambiental Borboleta Azul e conferido pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul às entidades com reconhecido destaque por ações e
projetos em favor do desenvolvimento sustentável. A Liquigás recebeu o prêmio em função dos
projetos “Efluente Zero” e “Aproveitamento das Águas Pluviais”.
- Prêmio Top Consumidor 2009, concedido pelo Instituto Nacional de Educação do Consumidor e do
Cidadão (INEC). Pelo terceiro ano consecutivo, a Liquigás recebeu o prêmio que demonstra o
reconhecimento de suas práticas de excelência no atendimento e respeito ao consumidor.
- 86ª posição como empresa que melhor gerencia os ativos intangíveis, segundo o estudo
Reputation Index 2009, elaborado pelo Grupo Padrão e a DOM Strategy Partners. A análise é
realizada dentro do universo das 1.000 maiores empresas brasileiras listadas no Valor 1.000.
- 39ª colocação no ranking geral em tecnologia da informação do estudo “As 100 Mais Inovadoras
no Uso de TI”, realizado pela revista IT Web, que contempla companhias com faturamento bruto
anual superior a R$ 250 milhões e/ou investimento anual em TI acima de R$ 5 milhões. A Liquigás
avançou 11 posições em relação à colocação em 2008 (50ª posição).
12. Perspectivas
As perspectivas para 2010 convergem no sentido de reaquecimento da atividade econômica interna
como um todo: o controle da inflação, das taxas de juros e a provável redução do nível de
desemprego. A conjugação desses fatores cria condições para reforçar a confiança do
empresariado na retomada dos investimentos privados, impulsionando a recuperação mais
generalizada do setor industrial.
A melhoria do cenário econômico brasileiro traz reflexos positivos para o mercado de GLP. As
previsões da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Ministério das Minas e Energia (MME) são
ascendentes para os próximos anos: em 2010, a oferta esperada é de 8 milhões de tonelada/ano e
em 2020, 11,4 milhões tonelada/ano. A expansão da oferta está baseada nas expectativas de um
mercado favorável e também impulsionada pela aprovação de aspectos regulatórios que, quando
concretizados, alavancarão o consumo de GLP. A Liquigás continuará fortalecendo os segmentos
em que atua, sempre com o intuito de agregar maior valor aos seus negócios. Os investimentos
previstos para 2010 estabelecidos pelo Plano de Negócios serão mantidos. Suas ações continuarão
focadas na melhoria da infraestrutura operacional e expansão do portfólio de produtos e serviços
dos segmentos de Envasado e Granel.
O aumento do poder aquisitivo das camadas de menor renda da população beneficia as
expectativas de demanda dos produtos do segmento Envasado, principalmente gás de uso
doméstico. Outras circunstâncias benéficas são a entrada em operação do Centro Operativo de
Duque de Caxias e as oportunidades de negócios trazidas pelo lançamento dos novos produtos,
como os botijões de 5 kg e 8 kg, e embalagens “CoMet”.
As vendas no segmento Granel, com base no cenário de recuperação do setor industrial projetado
para o ano de 2010, terão condições mais favoráveis para voltar a crescer. A Liquigás priorizará
esforços na busca de uma fatia maior desse mercado.
A combinação dessas variáveis deverá permitir à Empresa retomar, já em 2010, patamares de
crescimento em torno de 1,6% ao ano, nível previsto no período pré-crise.
Agradecimentos
Todas as nossas perspectivas para 2010 e também para o longo prazo estão respaldadas na
experiência e conhecimento adquiridos ao longo da trajetória da Liquigás e no comprometimento
dos profissionais que formam nossa equipe. A eles e também aos nossos clientes, revendedores e
parceiros de negócios, conselheiros e acionista, o nosso muito obrigado.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, líquidas
Estoques
Impostos e contribuições
Impostos e contribuições diferidos
Despesas antecipadas
Outros ativos circulantes

Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber, líquidas
Cauções e depósitos judiciais
Impostos e contribuições
Impostos e contribuições diferidos
Outros ativos realizáveis a longo prazo

Nota

2009

2008

4
5
7
15.1
15.3.1

121.929
134.693
30.744
33.684
13.189
2.237
8.898
345.374

52.023
145.602
30.379
46.117
13.564
3.668
8.860
300.213

5
8
15.1
15.3.1

Investimentos
Imobilizado
Intangível

9.3
10
11

6.431
18.098
1.405
32.985
266
59.185

4.973
20.352
1.639
30.823
349
58.136

19.847
415.964
17.752
453.563

21.498
333.741
23.457
378.696

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação do capital social realizado)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Compromissos contratuais com transferência
de benefícios, riscos e controles de bens
Impostos, encargos e contribuições
Impostos e contribuições diferidos
Dividendos propostos
Salários, férias e encargos
Adiantamentos de clientes
Provisão para plano de saúde atuarial
Outras contas e despesas a pagar

Nota

12
17
15.2
15.3.2
19.5

16.2

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Compromissos contratuais com transferência
de benefícios, riscos e controles de bens
Subsidiárias, controladas e coligadas
Provisão para plano de saúde atuarial
Impostos e contribuições diferidos
Provisão para contingências
Outras contas e despesas a pagar

2008

66.480
4.108

78.666
–

1.188
14.088
1.011
53.937
30.759
3.342
6.122
1.622
182.657

2.355
12.275
702
31.823
29.099
1.362
4.883
1.622
162.787

12

22.348

–

17
6.2
16.2
15.3.2
20

116
826
45.080
13.071
45.332
326
127.099

1.183
1.031
41.827
510
41.509
48
86.108

438.142
1.104
156
108.964
548.366
858.122

438.142
1.104
183
48.721
488.150
737.045

Patrimônio líquido
Capital social realizado
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Reservas de lucros
858.122

2009

19

737.045

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Em 1° de janeiro de 2008
Ajuste de adoção inicial da Lei 11.638/07
e medida provisória 449/08
Aumento de capital em 31/10/2008
por integralização da controladora
Realização da reserva de reavaliação em coligadas
Lucro líquido do exercício
Destinações:
Apropriações em reservas
Dividendos propostos
Em 31 de dezembro de 2008
Realização da reserva de reavaliação em coligadas
Lucro líquido do exercício
Destinações:
Apropriações em reservas
Dividendos propostos
Em 31 de dezembro de 2009

19.4
19.5
19

Reservas
de capital
Reserva de
investimentos
1.104

Reserva de
reavaliação
211

–

–

–

Legal
18.811

Retenção
de lucros
–

–

–

Estatutária
1.786

Lucros
acumulados
–

Total do
patrimônio
líquido
418.054

–

455

455

–
–
–

–
(28)
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
438.142
–
–

–
–
1.104
–
–

–
–
183
(27)
–

2.973
–
21.784
–
–

24.854
–
24.854
–
–

–
–
438.142

–
–
1.104

–
–
156

5.708
–
27.492

53.964
–
78.818

–
28
59.464

42.000
–
59.464

297
–
2.083
–
–

(28.124)
(31.823)
–
27
114.153

–
(31.823)
488.150
–
114.153

571
–
2.654

(60.243)
(53.937)
–

–
(53.937)
548.366

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de reais)

Insumos adquiridos de:
Terceiros
Materiais consumidos
Custo das mercadorias para revenda
Energia, serviços de terceiros e outros
Créditos fiscais sobre insumos adquiridos de terceiros
Perda na recuperação de ativos
Sistema Petrobras
Materiais consumidos
Custo das mercadorias para revenda
Energia, serviços de terceiros e outros
Créditos fiscais sobre insumos adquiridos
Total de insumos
Valor adicionado bruto
Retenções
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de participações em investimentos
Receitas financeiras - incluem variações
monetárias e cambiais
Aluguéis e royalties

2.810.184
(1.143)
33.794
2.842.835

(45.193)
(10.632)
(260.243)
(14.177)
–

(68.448)
(9.106)
(225.504)
(7.507)
(30)

(49)
(1.767.728)
(6.374)
(264.077)
(2.368.473)
580.074

(14)
(1.781.493)
(5.015)
(270.815)
(2.367.932)
474.903

(38.668)
541.406

(62.070)
412.833

1.139
16.202
1.629
18.970
560.376

Valor adicionado a distribuir

2009

2008

2.924.904
(1.922)
25.565
2.948.547

4.420
13.647
230
18.297
431.130

2008

3.344.681
10.367
3.355.048

3.269.880
13.948
3.283.828

(830.432)
2.524.616
(1.778.360)
746.256

(866.119)
2.417.709
(1.790.598)
627.111

(451.952)

(436.637)

(2.125)
12.334
720

(2.719)
13.009
(5.839)

(4.313)
(108.724)
(6.151)
(6.963)
5.178
(561.996)

(4.409)
(107.092)
(5.855)
(6.439)
22.740
(533.241)

13

16.3
14

9.3

1.139

4.420

185.399
(15.974)
(42.622)
(58.596)
126.803
(12.650)
114.153

15.4
15.4

18

19

98.290
(8.242)
(22.635)
(30.877)
67.413
(7.949)
59.464

14,01

7,30

Reservas de lucros

42.000
–
–

2009

Participações em subsidiárias e coligadas
Resultado de participações em investimentos
Lucro operacional antes da
contribuição social, do imposto de renda,
das participações dos empregados
Contribuição social
Imposto de renda

2009

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital
realizado
Capital
subscrito e
integralizado
396.142

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Receitas
Vendas de produtos e serviços e
outras receitas e despesas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - constituição
Receitas relativas à construção de ativos para uso

Encargos, descontos e devoluções
sobre vendas
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Vendas
Financeiras
Despesas
Receitas
Variações monetárias e cambiais, líquidas
Gerais e administrativas:
Honorários da diretoria e do conselho de administração
De administração
Tributárias
Provisão para planos de saúde atuarial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Lucro antes das participações dos empregados
Participações dos empregados
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação do capital integralizado
no fim do exercício - R$

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de reais)

Nota

Nota
Receita operacional bruta
Vendas
Produtos
Serviços

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e Administradores
Remuneração Direta
Salários
Participações dos empregados nos lucros
Benefícios
Vantagens
Plano de saúde atuarial
FGTS
Tributos
Federais
Estaduais
Municipais
Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambiais e monetárias
Despesas de aluguéis
Juros capitalizados s/construção de ativos próprios
Acionistas
Dividendos
Lucros retidos
Valor adicionado distribuído

2008

135.452
12.650

126.822
7.949

42.773
6.963
12.972
210.810

36.961
6.439
9.920
188.091

89.106
112.323
2.870
204.299

58.808
93.014
2.570
154.392

5.271
24.414
1.429
31.114

9.197
19.986
–
29.183

53.937
60.216
114.153
560.376

31.823
27.641
59.464
431.130

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008
(Em milhares de reais)

Atividade operacional
Lucro líquido do exercício
Ajustes:
Resultado de participações em investimentos
Depreciação e amortização
Perda na recuperação de ativos
Valor residual de bens baixados de natureza permanente
Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos
Encargos sobre empréstimos BNDES
Aumento/Redução de ativos e passivos
Aumento das contas a receber
Aumento/(redução) de estoques
Redução/(aumento) de outros ativos
Aumento/(redução) de fornecedores
Aumento de impostos, taxas e contribuições
Aumento dos planos de saúde atuarial
Redução de outros passivos
Aumento/(redução) de operações de curto prazo
com empresas subsidiárias, controladas e coligadas:
Redução/(aumento) das contas a receber
Aumento/(redução) das contas a pagar
Recursos líquidos provenientes da atividade operacional
Atividade de investimento
Aquisição de imobilizado/intangível
Venda de outros investimentos/intangível
Dividendos recebidos
Recursos líquidos utilizados na atividade de investimento
Atividade de financiamento
Dividendos pagos a acionistas
Aumento de capital social por integralização da controladora
Pagamentos de arrendamento mercantil financeiro
Aumento/(redução) de empréstimos BNDES
Pagamento de empréstimos BNDES
Recursos líquidos utilizados na atividade de financiamento
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Informações adicionais aos fluxos de caixa:
Valores pagos e recebidos durante o exercício
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda retido na fonte de terceiros
Transações de investimentos e
financiamentos que não envolvem caixa
Aquisição de imobilizado a prazo
Aquisição de imobilizado de contrato com transferência de benefícios
Bens recebidos por doação

2009

2008

114.153

59.464

(1.139)
38.668
–
2.456
120
11.082
2.018

(4.420)
62.070
30
3.393
(489)
8.697
–

(2.603)
(365)
16.399
(6.255)
1.813
4.493
(14.705)

(12.093)
1.000
(5.188)
(6.263)
2.517
4.096
(22.146)

7.735
(4.864)
169.006

(6.046)
6.037
90.659

(96.470)
4.319
2.790
(89.361)

(102.411)
2.457
883
(99.071)

(31.823)
–
(2.355)
24.750
(311)
(9.739)
69.906
52.023
121.929
69.906

(92.596)
42.000
–
–
–
(50.596)
(59.008)
111.031
52.023
(59.008)

29.518
1.101
30.619

17.371
1.760
19.131

21.172
–
–
21.172

27.263
3.538
3
30.804

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO SOCIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2009 e 2008 (Em milhares de reais)
1 - Base de Cálculo

2009

2008

Receita líquida (RL)

2.524.616

2.417.709

Resultado operacional (RO)

185.399

98.290

Folha de pagamento bruta (FPB)

210.810

188.091

2 - Indicadores Sociais Internos

Valor
(mil)

% sobre
FPB

Alimentação

22.977

10,90%

Encargos sociais compulsórios

46.884
–

% sobre
RL

Valor
(mil)

% sobre
FPB

% sobre
RL

0,91%

20.293

10,79%

22,24%

1,86%

41.893

22,27%

1,73%

0,00%

0,00%

–

0,00%

0,00%

20.537

9,74%

0,81%

17.698

9,41%

0,73%

Segurança e saúde no trabalho

620

0,29%

0,02%

423

0,22%

0,02%

Educação

306

0,15%

0,01%

862

0,46%

0,04%

Previdência privada (V)
Saúde

Capacitação e desenvolvimento profissional
Participação nos lucros ou resultados
Outros
Total - Indicadores sociais internos

3 - Indicadores Sociais Externos
Educação para Qualificação Profissional

0,84%

917

0,43%

0,04%

1.191

0,63%

0,05%

12.650

6,00%

0,50%

7.949

4,23%

0,33%

6.130

2,91%

0,24%

5.551

2,95%

0,23%

111.021

52,66%

4,40%

95.860

50,96%

3,96%

Valor
(mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

Valor
(mil)

% sobre
RO

% sobre
RL

12

0,01%

0,00%

14

0,01%

0,00%

1.070

0,58%

0,04%

–

0,00%

0,00%

e do Adolescente

248

0,13%

0,01%

95

0,10%

0,00%

Outros

164

0,09%

0,01%

–

0,00%

0,00%

1.494

0,81%

0,06%

109

0,11%

0,00%

Tributos (excluídos encargos sociais)

173.371

93,51%

6,87%

125.451

127,63%

5,19%

Total - Indicadores sociais externos

174.865

6,93%

125.560

127,74%

Valor
(mil)

% sobre
RO

Cultura
Garantia dos Direitos da Criança

Total das contribuições para a sociedade

4 - Indicadores Ambientais

Valor
(mil)

94,32%
% sobre
RO

% sobre
RL

5,19%
% sobre
RL

Investimentos relacionados com
a produção/operação da empresa

2.403

1,30%

0,10%

2.797

2,85%

0,12%

Total dos investimentos em meio ambiente

2.403

1,30%

0,10%

2.797

2,85%

0,12%

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais”

(X) não possui metas

(X) não possui metas

para minimizar resíduos, o consumo em geral

( ) cumpre de 0 a 50%

( ) cumpre de 0 a 50%

na produção/operação e aumentar a eficácia

( ) cumpre de 51 a 75%

( ) cumpre de 51 a 75%

na utilização de recursos naturais, a empresa (i)

( ) cumpre de 76 a 100%

( ) cumpre de 76 a 100%

5 - Indicadores do Corpo Funcional
Nº de empregados(as) ao final do período (II) (i)
Nº de admissões durante o período
Nº de empregados(as) terceirizados(as) (III) (i)
Nº de estagiários(as) (i)
Nº de empregados(as) acima de 45 anos (i)
Nº de mulheres que trabalham na empresa (i)
% de cargos de chefia ocupados por mulheres (i)
Nº de negros(as) que trabalham na empresa (i)
% de cargos de chefia ocupados por negros(as) (i)

2009

2008

3.256

3.268

253

200

1.062

1.105

–

–

868

824

353

338

19,55%

17,41%

646

577

6,77%

5,93%

57

59

Nº de portadores(as) de deficiência
ou necessidades especiais (i)

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da Cidadania Empresarial
2009
Relação entre a maior e a menor remuneração
na empresa
33,8
Número total de acidentes de trabalho (IV) (i)
13
Os projetos sociais e ambientais desenvol(X) direção
( ) direção e
(i)
vidos pela empresa foram definidos por:
gerências
Os padrões de segurança e salubridade no
ambiente de trabalho foram definidos por: (i)
Quanto à liberdade sindical, ao direito de
negociação coletiva e à representação
interna dos(as) trabalhadores(as),
a empresa: (i)
A participação dos lucros ou resultados
contempla: (i)
Na seleção dos fornecedores, os mesmos
padrões éticos e de responsabilidade social
e ambiental adotados pela empresa: (i)
Quanto à participação de empregados (as)
em programas de trabalho voluntário,
a empresa: (i)
Número total de reclamações e críticas
de consumidores(as): (VI) (i)
% de reclamações e críticas atendidas
ou solucionadas: (i)
Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado (DVA):

(X) direção e
gerências
( ) não se
envolve

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) segue
as normas
da OIT

( ) direção

( ) direção
e gerências

( ) não são
considerados
(X) não se
envolve

(X) são
sugeridos
( ) apóia

Metas 2010

( ) todos(as)
empregados(as)
( ) todos(as)
+ Cipa

(X) direção

(X) direção e
gerências

33,8
17
( ) direção e
gerências
( ) todos(as)
empregados(as)
( ) seguirá
as normas
da OIT

(X) incentiva
e segue
a OIT

( ) não se
envolverá

(X) todos(as)
empregados(as)
( ) são
exigidos

( ) direção

( ) direção e
gerências

( ) não serão
considerados
(X) não se
envolverá

(X) serão
sugeridos

( ) organiza
e incentiva

na empresa
no Procon
na Justiça
307
4
3
na empresa
no Procon
na Justiça
100%
100%
0%
No ano de 2009: 560.376
36% governo 38% colaboradores (as)
10% acionistas 5% terceiros 11% retido

( ) apoiará

( ) todos(as)
emprega
dos(as)
( ) todos(as)
+ Cipa
(X) incentivará e
seguirá
a OIT
(X) todos(as)
empregados(as)
( ) serão
exigidos
( ) organizará
e incentivará

na empresa
no Procon
na Justiça
277
0
0
na empresa
no Procon
na Justiça
100%
100%
100%
No ano de 2008: 431.130
36% governo 44% colaboradores (as)
7% acionistas 7% terceiros 6% retido

7 - Outras informações
1) CNPJ: 60.886.413/0001-47 - Setor econômico: Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) - UF da sede da Companhia: São Paulo.
2) Responsável pelas informações: Plinio Osvaldo Bressan - Gerente Geral de Controle Financeiro - Telefone (11) 3703-2000 - correio eletrônico:
plinio@liquigas.com.br.
3) Esta empresa não utiliza mão-de-obra infantil ou trabalho degradante e análogo à escravidão, não tem envolvimento com prostituição ou exploração
infantil ou adolescente e não está envolvida com corrupção.
4) A principal atividade empresarial da Liquigás é a distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - gás de cozinha. Um produto caracterizado como
uma fonte limpa de energia, o GLP não agride o meio ambiente em nenhum momento, desde a sua produção até o seu consumo, graças à facilidade
de armazenamento, transporte e comercialização, a partir do seu engarrafamento em vasilhames não descartáveis (botijões, cilindros e tanques),
também propicia um ambiente de trabalho saudável, com instalações limpas, pois não há deposição de poluentes ou resíduos tóxicos.
5) As empresas do Sistema Petrobras não admitem nenhuma forma de preconceito, seja ele racial, religioso, político, de gênero ou qualquer outra
natureza. Os números refletem a espontânea manifestação individual do empregado, em cumprimento a determinações legais para elaboração de
informações que constam na RAIS, segundo a legislação brasileira.
I. O Ibase permite a utilização de itens que apresentem somente os investimentos focais que a Companhia realiza regularmente. Sendo assim, o
Balanço Social 2009 utiliza como indicadores sociais externos as linhas de atuação desenvolvidas pela Companhia. Educação para Qualificação
Profissional: inclui os investimentos do Programa Jovem Aprendiz. Cultura: constam patrocínios a projetos culturais por meio da Lei Rouanet, citamos
o Natal Luz, maior evento natalino da América Latina, realizado anualmente na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Projeto Cinema Itinerante,
levando o mundo mágico do cinema ao alcance de todos, sobretudo, as pessoas carentes. Coleção de Livros Arte Brasil. Peça teatral “O rei e eu”.
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente inclui o repasse ao Fundo para a Infância e a Adolescência (FIA). Outros: inclui o Patrocínio a 22ª
edição do World LP Gás Fórum, realizado no Rio de Janeiro, cujo tema principal foi “A contribuição do GLP para os países subdesenvolvidos”.
II. Do total de 3.256 empregados da Liquigás, não foram considerados no cálculo: 1 Presidente, 5 diretores, 9 conselheiros e 17 cedidos à Controladora
Petrobras Distribuidora S.A., em 2009 e 206 no ano de 2008.
III. Inclui as atividades: Abastecimento Envasado; Alimentação/Refeitório; Ambulatório Médico/Medicina Ocupacional; Assistência Técnica; Auditoria;
Carga/Descarga; Destroca OM; Entrega Granel; Entrega postos; Entrega representantes; Expedição/Serviços de apoio; Informática; Instalações
industriais; Jurídico; Limpeza/Conservação; Logística/Fretamento; Oficina veículos; Vigilância/Portaria.
IV. O indicador relacionado ao item é a TFCA - Taxa de Freqüência de Acidentados com Afastamento, que indica o número de Acidentados
(empregados e contratados) afastados do trabalho por 1 milhão de homens-hora de exposição ao risco. Esse indicador é padronizado
internacionalmente e tem como limite máximo admissível na Liquigás para 2010 o valor de 1,5 que considerando uma estimativa de 12,5 milhões de
homens-hora de exposição ao risco para o período, corresponde a 17 acidentados com afastamento.
Obs.: A TFCA média do Setor de distribuição de GLP no Brasil está em torno de 12,0.
V. A empresa não possui plano de previdência privada.
VI. As informações “da Companhia” incluem o quantitativo de reclamações e críticas recebidas pela OUVIDORIA da Liquigás.
i. Não auditado
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continuação

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A Liquigás Distribuidora S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem
por objeto, observados os preceitos legais, a manipulação, a estocagem, o engarrafamento, o transporte, a distribuição e o comércio de subprodutos da refinaria de petróleo, especialmente Gás
Liquefeito de Petróleo - GLP.
2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, abrangendo a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e das normas emitidas pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM).
Essas demonstrações contábeis de 2009 seguiram as práticas adotadas no encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, quando foram introduzidas as alterações na legislação
societária pela Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007, e pela Medida Provisória 449/08, posteriormente convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, que alteraram a Lei 6.404/76 nos artigos
relativos à elaboração das demonstrações contábeis.
A autorização para a conclusão das demonstrações contábeis foi dada pela Diretoria Executiva em
02 de fevereiro de 2010.
Com o objetivo de aprimoramento das informações prestadas ao mercado, a Companhia está apresentando as seguintes informações complementares:
2.1 Demonstração do Valor Adicionado - DVA
A Demonstração do Valor Adicionado tem a função de identificar e divulgar o valor da riqueza gerada pela Companhia, e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram,
direta ou indiretamente, para a sua geração.
2.2 Balanço Social
O Balanço Social demonstra os indicadores sociais, ambientais, o quantitativo funcional e informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial e foi elaborado de acordo com a
Resolução CFC nº 1.003 de 06 de setembro de 2004. Algumas informações foram obtidas através
de registros auxiliares e de determinadas informações gerenciais da Companhia.
3. Sumário das principais práticas contábeis
3.1 Estimativas contábeis
A elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem, entre
outros o valor residual do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques
e imposto de renda diferido ativo, provisão para contingências e ativos e passivos relacionados a
benefícios a empregados. A Companhia revisa suas estimativas e premissas periodicamente.
3.2 Instrumentos financeiros
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de dívida e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, incluindo recebíveis relativos
a serviços de concessão, caixa e equivalentes de caixa, empréstimos e financiamentos, assim
como contas a pagar e outras dívidas.
Instrumentos financeiros não-derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido,
para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo através de resultado, quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos
financeiros não derivativos são mensurados conforme descrito abaixo:
3.2.1 Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado
Um instrumento é classificado pelo valor justo através do resultado se for mantido para negociação,
ou seja, designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são
designados pelo valor justo através do resultado se a Companhia gerencia esses investimentos e
toma as decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de
investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial,
custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos
financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são
reconhecidas no resultado.
3.2.2 Instrumentos mantidos até o vencimento
São ativos financeiros não-derivativos com pagamentos fixos ou determináveis com vencimentos
definidos e para os quais a Companhia tem a intenção positiva e capacidade de manter até o vencimento seus instrumentos de dívida, esses são classificados como mantidos até o vencimento.
Investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método da taxa de juros efetiva, deduzido de eventuais reduções em seu valor recuperável.
3.2.3 Instrumentos disponíveis para venda
Os investimentos da Companhia em instrumentos de patrimônio e de certos ativos relativos a instrumentos de dívida são classificados como disponíveis para venda. Posteriormente ao reconhecimento inicial, são avaliadas pelo valor justo e as suas flutuações, exceto reduções em seu valor
recuperável, e as diferenças em moeda estrangeira destes instrumentos, são reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, líquidos dos efeitos tributários. Quando um investimento deixa de ser
reconhecido, o ganho ou perda acumulada no patrimônio líquido é transferido para resultado.
3.2.4 Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis devem ser mensurados pelo custo amortizado por meio da utilização
do método da taxa efetiva de juros, reduzidos por eventuais reduções no valor recuperável.
3.3 Apuração do resultado, ativos e passivos circulantes e não circulantes
O resultado, apurado pelo regime de competência, inclui os rendimentos, os encargos e as variações monetárias ou cambiais calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, incluindo, quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o
valor de mercado ou de realização, bem como a provisão para devedores duvidosos constituída em
limite considerado suficiente para cobrir possíveis perdas na realização das contas a receber.
A receita de vendas é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao
produto são transferidos para o comprador. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de sua realização, uma receita não é reconhecida quando há incerteza na sua realização.
3.4 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa estão representados por aplicações de curto prazo, de alta liquidez,
que são prontamente conversíveis em numerário, com vencimento em três meses ou menos da
data de aquisição (Nota Explicativa nº 4).
3.5 Estoques
Os estoques de produtos para venda estão avaliados aos preços médios de aquisição e/ou produção, inferiores aos custos de reposição ou aos valores de realização. Os estoques de materiais de
uso e consumo estão registrados ao custo médio de compra (Nota Explicativa nº 7).
3.6 Investimentos societários
Os investimentos em coligadas com participação no capital votante, superior a 20% ou com influência significativa são avaliados pelo método de equivalência patrimonial (Nota Explicativa nº 9).
3.7 Imobilizado
Os ativos estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigido, monetariamente até 31 de dezembro de 1995. Em atendimento a Lei 11.638/07 a Companhia efetuou análise com o objetivo de revisar e ajustar os critérios utilizados para determinação da vida útil dos ativos pertencentes às contas
contábeis do ativo imobilizado. A depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas
determinadas em função do prazo de vida útil econômico estimado dos bens (Nota Explicativa nº
10).
3.8 Intangível
Os ativos estão demonstrados pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A amortização é calculada pelo método linear, com base em taxas determinadas em
função do prazo esperado para geração de benefícios à Companhia, não excedente há 5 anos
(Nota Explicativa nº 11).
3.9 Contratos com transferência de benefícios, riscos e controle de bens - Leasing
A Companhia registra em seu ativo imobilizado, pelo valor justo ou, se inferior, pelo valor presente
dos pagamentos mínimos do contrato, os direitos que tenham por objetos bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Companhia decorrentes de operações que transferiram os
benefícios, riscos e controle destes bens, assim como sua obrigação correlata.
3.10 Ajuste a Valor Presente - AVP
A Companhia não aplica o ajuste a valor presente - AVP, devido à irrelevância dos valores envolvidos.
3.11 Empréstimos e financiamentos
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo e após o reconhecimento inicial, são mensurados
pelo custo amortizado. Quaisquer diferenças entre o valor recebido e o valor pago são reconhecidas
no resultado durante a vigência desse instrumento, utilizando-se o método da taxa de juros efetiva
(Nota Explicativa nº 12).
3.12 Imposto de renda e contribuição social
A provisão para o imposto de renda, que inclui os incentivos fiscais, quando aplicável, e a provisão
para contribuição social sobre o lucro líquido é constituída com base nas alíquotas previstas na
legislação em vigor. São considerados os efeitos das diferenças temporárias geradoras de ativos e
passivos fiscais diferidos, em conformidade com a Deliberação CVM nº 273/98, de 20 de agosto de
1998, e a Instrução CVM nº 371/02, de 27 de junho de 2002, (Nota Explicativa nº 15) e levam em
consideração o histórico de rentabilidade e a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
A Companhia adotou o Regime Tributário de Transição (RTT) para apuração de imposto de renda
e contribuição social relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009 e 2008, com base na
Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e na Medida Provisória 449/08, posteriormente convertida
na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.
3.13 Benefícios concedidos a funcionários e aposentados - compromisso atuarial de plano
de saúde
A Companhia reconhece em seus resultados os cálculos atuariais efetuados para determinar os
compromissos em 31 de dezembro de 2009 e a despesa com o seu Plano de Assistência Médica
para seus empregados e aposentados de acordo com as Normas e Procedimentos de
Contabilidade nº 26 referendada pela Deliberação CVM nº 371/00, de 13 de dezembro de 2000,
(Nota Explicativa nº 16).
3.14 Provisão para contingências
É constituído por valor considerado suficiente à cobertura de perdas nos processos judiciais de
acordo com as Normas e Procedimentos de Contabilidade nº 22 e pela Deliberação da CVM nº
489/05, de 03 de outubro de 2005, (Nota Explicativa nº 20).
4. Caixa e equivalentes de caixa
2009
2008
Caixa e bancos
12.266
11.124
Aplicações financeiras
No país:
Banco do Brasil S.A. - “FIDC- NP”(*)
109.663
40.899
Total de caixa e equivalentes de caixa
121.929
52.023
Em 31 de dezembro de 2009, a Liquigás mantinha recursos investidos no Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“FIDC-NP”) do Sistema Petrobras. Esse fundo de investimentos é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios performados e/ou não
performados de operações realizadas pelas empresas do Sistema Petrobras, e visa à otimização da
gestão financeira do caixa da Controladora e suas Subsidiárias.
(*) (FIDC-NP) - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados do Sistema
Petrobras.
5. Contas a receber, líquidas
2009
2008
Clientes
Terceiros
163.877 162.387
Partes relacionadas (Nota Explicativa nº 6.1)
552
8.287
Outras
2.949
4.233
167.378 174.907
Menos: provisão para créditos de liquidação duvidosa
(26.254) (24.332)
141.124 150.575
Menos: contas a receber a longo prazo, líquida
Clientes
(4.886)
(3.209)
Outras contas a receber
(1.545)
(1.764)
(6.431)
(4.973)
Contas a receber no circulante, líquida
134.693 145.602
Mutação da provisão para créditos de liquidação duvidosa
Saldo em 1º janeiro
(24.332) (23.188)
Adições
(3.492)
(2.536)
Baixas
1.570
1.392
Saldo em 31 de dezembro
(26.254) (24.332)
A provisão é constituída sobre as contas a receber registrada no ativo circulante e no realizável em
longo prazo. A Companhia analisa de forma criteriosa sua carteira de clientes levando em consideração: (i) o nível de perdas no segmento em que atua; (ii) o valor atual das contas a receber que já
venceram; (iii) análise da situação individual dos clientes; (iv) condições de garantias em que se deu
a venda; e (v) custo de financiamento de vendas, de modo a provisionar os valores considerados de
difícil recuperação.
A Companhia provisiona integralmente os títulos em cobrança judicial, exceto os que possuem
garantia hipotecária.
6. Partes relacionadas
As operações comerciais da Liquigás com sua controladora e coligadas são efetuadas a preços e
condições normais de mercado. Os saldos de transações realizadas com partes relacionadas estão
demonstrados a seguir:
6.1 Ativo
Contas a receber,
principalmente
Estoques
Total
por vendas
Petróleo Brasileiro S.A.
110
13.860
13.970
Petrobras Distribuidora S.A. - BR
308
420
728
Outras empresas do Sistema Petrobras
134
6.207
6.341
31/12/2009
552
20.487
21.039
31/12/2008
8.287
18.002
26.289

6.2 Passivo
Fornecedores,
por compras de
GLP e outros
derivados de
Dividendos Operações
Outras
petróleo
a pagar
de mútuo
operações
Total
Petróleo Brasileiro S.A.
10.184
–
–
–
10.184
Petrobras Distribui709
53.937
–
–
54.646
dora S.A. - BR
Outras empresas do
Sistema Petrobras
1.445
–
–
–
1.445
Outras Coligadas
136
–
826
629
1.591
31/12/2009
12.474
53.937
826
629
67.866
31/12/2008
17.337
31.823
1.031
678
50.869
6.3 Resultado
Receitas (despesas)
Receitas (despesas)
operacionais líquidas
financeiras líquidas
Total
Petróleo Brasileiro S.A.
1.793
–
1.793
Petrobras Distribuidora S.A. - BR
1.108
(1.944)
(836)
–
(106)
CEG RIO S.A.
(106)
Outras empresas do Sistema Petrobras
812
–
812
Utingás Armazenadora S.A.
(5.055)
–
(5.055)
31/12/2009
(1.448)
(1.944) (3.392)
31/12/2008
1.569
(5.594) (4.025)
6.4 Compras
Custo do
Estoque
Estoque
Produto
inicial
Compras
final
Vendido
Petróleo Brasileiro S.A.
15.402
1.493.022
13.860
1.494.564
Petrobras Distribuidora S.A. - BR
420
–
420
–
Outras empresas do Sistema Petrobras
2.180
171.170
6.207
167.143
18.002
1.664.192
20.487
1.661.707
31/12/2009
31/12/2008
16.385
1.705.612
18.002
1.703.995
6.5 Remuneração dos dirigentes e empregados (em reais)
O Plano de Cargos e Salários e de Benefícios da Companhia e a legislação específica estabelecem
os critérios para todas as remunerações atribuídas a seus dirigentes e empregados.
No exercício, a maior e a menor remuneração atribuídas a empregados ocupantes de cargos permanentes, relativas a dezembro de 2009, foram de R$ 28.597,34 e R$ 845,30 respectivamente. A
remuneração média naquele mês atingiu R$ 2.130,10.
Com relação a dirigentes da Companhia, a maior remuneração em 2009, tomando-se por base o
mês de dezembro de 2009, correspondeu a R$ 46.097,85.
Apresentamos a seguir o total da remuneração de administradores e empregados considerados
como pessoal-chave da Companhia.
2009
2008
Benefícios de curto prazo a empregados e administradores
5.395
5.346
Total
5.395
5.346
7. Estoques
Os estoques da Companhia, de acordo com o que determina o art. 183 da Lei nº 6.404/76, estão
avaliados pelo custo médio ponderado relativo ao valor nominal de aquisição, incluindo o valor dos
impostos não recuperáveis e os fretes, deduzidos da provisão para atender a perdas prováveis por
obsolescência, desuso ou para ajuste a valor de mercado quando este for inferior.
As mercadorias para revenda incluem, principalmente, os produtos derivados de petróleo (em nosso
poder e em poder de terceiros) destinados à comercialização de GLP e outros derivados de petróleo. Os estoques de materiais e suprimentos para manutenção são compostos basicamente de
materiais para manutenção de instalações e veículos que possibilitam o uso do GLP pelos clientes.
2009
2008
Produtos:
Derivados de petróleo
18.836
22.385
Materiais e suprimentos para manutenção
6.987
7.651
Adiantamentos a fornecedores
4.580
–
Outros
341
343
Total no Circulante
30.744
30.379
8. Cauções e depósitos judiciais
As cauções e os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:
2009
2008
8.939
8.348
Depósitos trabalhistas (*)
Depósitos fiscais
5.227
8.374
Depósitos cíveis (*)
1.762
2.160
Depósitos administrativos (*)
2.327
1.232
Cauções BNDES
1.085
–
Outros
260
238
19.600
20.352
Provisão perda depósitos judiciais
(1.502)
–
18.098
20.352
(*) Líquido dos depósitos relacionados às provisões de contingências - Deliberação CVM nº 489/05
- R$ 3.006 em 2009 (R$ 2.421 em 2008).
9. Investimentos
9.1 Informações sobre coligadas
Capital
Lucro
subscrito
Patrimônio
líquido
Percentual
em 31 de
líquido
(prejuízo)
(%) de
dezembro
Ações
(Passivo a
do
particide 2009
ordinárias descoberto) exercício
pação
Utingás Armazenadora S.A. (*)
57.174 10.032.965
68.162
9.870
31%
Plenogás Distribuidora de Gás S.A.(*)
928
4.152.924
(1.618)
303
33,33%
Metalúrgica
Plus S.A. (*)
4.476
9.000
(268)
(154)
33,33%
(*) Os investimentos foram avaliados através da equivalência patrimonial com base no resultado
findo em 30 de novembro de 2009.
9.2 Descrições das atividades das coligadas
a) Utingás Armazenadora S.A.
Tem como objeto a prestação de serviços de armazenagem de gás liquefeito de petróleo - GLP.
b) Plenogás Distribuidora de Gás S.A.
Tem como objeto a comercialização de gás liquefeito de petróleo - GLP e outros hidrocarbonetos e
a comercialização de equipamentos para consumo de gás liquefeito de petróleo - GLP.
c) Metalúrgica Plus S.A.
Tem como objeto a comercialização de chapa de barras de aço, fabricação e comercialização de
recipientes, vasos de pressão, vasilhame de acondicionamento de gás liquefeito de petróleo - GLP,
inclusive sua manutenção e reparo, podendo ainda exercer outras atividades próprias às indústrias
metalúrgicas.
9.3 Mutação dos investimentos em coligadas
Coligadas
Utingás
Plenogás
Metalplus
31%
33,33%
33,33%
2009
2008
No início do exercício
20.610
–
–
20.610
19.530
Equivalência patrimonial
3.310
(101)
51
3.260
3.225
Resultado na alienação
–
–
–
–
1.195
Dividendos
(2.790)
–
–
(2.790)
(883)
Provisão/Reversão de
perdas em investimentos
(2.171)
101
(51)
(2.121)
–
Baixa por alienação
–
–
–
–
(2.457)
No fim do exercício
18.959
–
–
18.959
20.610
18.959
20.610
Coligadas
Depósito para incentivo fiscal,
líquido de provisão para perda
888
888
Total dos investimentos
19.847
21.498
10. Imobilizado
Taxa de
2009
2008
depreciação
Saldo
Saldo
Saldo
% a.a. (*) inicial
Adições Baixa
Outros
final
total
Movimentação
do custo
Terrenos
13.446
–
(285)
250
13.411
13.446
Edificações
42.959
186
(151)
–
42.994
42.959
Instalações
industriais
80.733
4.700
(552)
18
84.899
80.733
Instalações
38.854
(3.106)
(17) 212.086 176.355
operacionais
176.355
Vasilhames
251.296
50.114 (20.146)
–
281.264 251.296
Veículos
30.095
486
–
–
30.581
30.095
Móveis e utensílios
10.448
289
(935)
(1)
9.801
10.448
Computadores
e periféricos
12.478
1.710
(832)
–
13.356
12.478
Obras em execução
41.449
18.103
(1)
–
59.551
41.449
Benfeitorias em
Propriedade de
terceiros
12.160
34
(8.274)
–
3.920
12.160
Leasing-computadores e periféricos
6.993
–
–
–
6.993
6.993
Outros
774
–
–
(250)
524
774
114.476 (34.282)
–
759.380 679.186
679.186
Movimentação
da depreciação
Edificações
2,50
23.809
617
(85)
–
24.341
23.809
Instalações
industriais
5,26
55.739
1.681
(386)
19
57.053
55.739
Instalações
operacionais
3,33
91.050
13.479
(2.020)
(18) 102.491
91.050
Vasilhames
5,55
122.006
8.607 (19.480)
–
111.133 122.006
Veículos
16,66
24.436
1.428
–
–
25.864
24.436
Móveis e utensílios
8,33
5.602
599
(788)
(1)
5.412
5.602
Computadores
–
9.016
8.479
e Periféricos
20,00
8.479
1.330
(793)
Benfeitorias em
propriedade
de Terceiros
2,50
11.465
631
(8.274)
–
3.822
11.465
Leasing-computadores e periféricos
20,00
2.416
1.398
–
–
3.814
2.416
Outros
10,00
443
27
–
–
470
443
345.445
29.797 (31.826)
–
343.416 345.445
415.964 333.741
Com base na Lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007 e na Medida Provisória 449/08, posteriormente
convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a Companhia promoveu a revisão das vidas úteis
do ativo permanente, alterando o residual do imobilizado. Esta análise foi realizada pela consultoria
Deloitte Touche Tohmatsu, que forneceu subsídios ao processo e fundamentação técnica para os
ajustes das taxas de depreciação.
11. Intangível
Taxa de
2009
2008
depreciação
Saldo
Saldo
Saldo
% a.a. (*)
inicial
Adições
final
total
Movimentação do custo
Software
80.775
3.166
83.941
80.775
1.027
–
1.027
1.027
Marcas, patentes e direitos
81.802
3.166
84.968
81.802
Movimentação da depreciação
Software
20,00
58.345
8.871
67.216
58.345
58.345
8.871
67.216
58.345
17.752
23.457
12. Empréstimos e financiamentos
2009
Circulante
Não Circulante
No País
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES
4.108
22.348
4.108
22.348
12.1 Vencimentos do principal e juros dos financiamentos no passivo não circulante
2009
2011
7.192
2012
5.852
2013
5.852
2014
3.452
Total
22.348

12.2 Captações
As principais captações de longo prazo realizadas no período de janeiro a dezembro de 2009 estão
demonstradas a seguir:
Data
Valor
Vencimento
Descrição
15/01/2009
8.400
15/04/2014
Financiamento obtido junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES indexado pela
TJLP + 2,71% a.a.
15/01/2009
9.000
15/02/2014
Financiamento obtido junto ao BNDES
PAR Participações S.A. indexado pelo
IPCA + Taxa de referência do BNDES
15/01/2009
7.350
15/04/2014
Financiamento obtido junto ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES indexado pela TJLP + 2,71% a.a.
24.750
12.3 Outras informações
A Liquigás contratou empréstimo e financiamento junto ao BNDES, para construção de Centro
Operativo para recebimento, armazenamento, envase, distribuição e comercialização de gás liquefeito de Petróleo (GLP) em Duque de Caxias para a expansão do mercado do Rio de Janeiro. Em
15 de janeiro de 2009, a Liquigás Distribuidora S.A. emitiu para garantia do financiamento 3 séries
privadas de debêntures simples, nominativas e não conversíveis em ações e com garantia flutuante
com as seguintes características:
12.3.1. Primeira série:
• Juros de TJLP + 2,71% a.a., com vencimento em 15/04/2014, no montante total de R$ 8.400, subscritas em maio de 2009 ao BNDES;
• Amortização: 54 parcelas mensais, entre 15 de novembro de 2009 e 15 de abril de 2014;
• Juros: Trimestrais, entre 15 de janeiro de 2009 e 15 de outubro de 2009, no período de carência.
Os juros com vencimento em 15 de outubro de 2009 foram liquidados em 15 de outubro de 2009;
• Juros mensais durante o período de amortização.
12.3.2. Segunda série:
• Juros de IPCA + Taxa de Referência do BNDES + 2,71% a.a., com vencimento em 15/02/2014, no
montante total R$ 9.000, subscritas em maio de 2009 ao BNDESPAR;
• Amortização: 4 parcelas anuais, entre 15 de fevereiro de 2011 e 15 de fevereiro de 2014;
• Juros: correspondente ao período de 15 de Janeiro de 2009 e 15 de fevereiro de 2011 serão pagos
juntamente com a amortização em 15 de fevereiro de 2011.
12.3.3. Terceira série:
• Juros de TJLP + 2,71% a.a., com vencimento em 15/04/2014, no montante total de R$ 12.600,
sendo que R$ 7.350 foram subscritas em novembro de 2009 e R$ 4.518 serão subscritas em janeiro
de 2010 ao BNDES;
• Amortização: 51 parcelas mensais, entre 15 de Janeiro de 2010 e 15 de abril de 2014;
• Os Juros Trimestrais, entre 15 de janeiro de 2009 e 15 de janeiro de 2010, período de carência,
foram liquidados em 15 de janeiro de 2010;
• Juros mensais durante o período de amortização.
12.4 Garantias
Em garantia às debêntures, a Companhia possui uma conta corrente bancária centralizadora (com
movimentação exclusiva pelo Banco Recebedor), vinculada as receitas provenientes da venda de
gás GLP para revendedoras, na qual deve transitar mensalmente, no mínimo, o valor equivalente ao
saldo devedor total decorrente da escritura.
13. Receitas e despesas financeiras
Os encargos financeiros e as variações cambiais e monetárias líquidas, apropriados ao resultado de
2009 e 2008, estão demonstrados a seguir:
2009
2008
Despesas financeiras
Fornecedores
(24)
(36)
Taxas e comissões bancárias
(968)
(933)
Juros sobre tributos
(1.133)
(1.750)
(2.125)
(2.719)
Receitas financeiras
Aplicações financeiras
4.998
7.481
Juros sobre atrasos de clientes
6.966
5.405
Outras
370
123
12.334
13.009
Variações cambiais e monetárias, líquidas
720
(5.839)
Encargos financeiros, líquidos
10.929
4.451
14. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
2009
2008
Receitas com aluguéis
1.479
209
Receita com venda de vasilhames
2.334
8.474
Receita com exclusividade por serviços bancários
–
8.003
492
5.687
Receita com venda de imobilizado
Provisão/Reversão perdas de ICMS
7.382
(76)
Reversão perdas de investimentos
50
32
Provisão perdas depósitos judicial
(1.502)
–
Provisão/Reversão contingências
(3.361)
1.427
Outras
(1.696)
(1.016)
5.178
22.740
15. Impostos e contribuições
15.1 Impostos e contribuições a recuperar
2009
2008
Ativo circulante
ICMS a recuperar e a repassar
30.474
30.536
PIS/PASEP a recuperar
96
19
441
86
COFINS a recuperar
Finsocial a recuperar
–
11.894
INSS a recuperar
228
973
Outros impostos
2.445
2.609
33.684
46.117
Ativo não circulante
ICMS a recuperar
1.018
1.018
Outros
387
621
1.405
1.639
15.2 Impostos, encargos e contribuições a recolher
2009
2008
Passivo circulante
ICMS
3.976
2.730
INSS
3.354
3.463
FGTS
994
1.064
INSS - retido na fonte
881
1.114
Imposto de renda e contribuição social retido na fonte
1.435
1.703
2.665
1.454
Imposto de renda e contribuição social correntes
Outras taxas
783
747
14.088
12.275
15.3 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir:
15.3.1 Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos
Natureza
2009
2008
Fundamento para realização
Prejuízos Fiscais
–
486 Com base na probabilidade de geração de
lucro tributável suficiente para recuperação
dos prejuízos fiscais que deram origem
aos impostos diferidos.
Provisão para Plano de Saúde

17.409

15.881 Pagamentos mensais da assistência
médica para aposentados ou reversão de
provisão com base na Mudança de
premissas atuariais.

Provisão Pis/Cofins Consulta Administrativa

3.541

3.438 Efetivação do pagamento
ou prescrição do crédito fiscal.

Provisão para Crédito de
Liquidação Duvidosa

8.926

8.273 Recebimento ou caracterização de perda
de crédito conforme previsto na legislação
fiscal (RIR/1999, art. 340, § 1º).

Provisão para Perda ICMS

1.099

4.330 Aproveitamento ou ressarcimento do
crédito fiscal ou declaração de
inconstitucionalidade da legislação vigente.

Provisão de Imposto de Renda
e Contribuição Social sobre
Plano Real

2.943

2.781 Efetivação dos pagamentos, decisão
favorável ou desfavorável no processo
judicial ou em decorrência da prescrição
do crédito fiscal.

Provisão para Perda
Depósito Judicial
Participação nos Resultados

Provisão para perdas
em participações

511
1.473

214

Contingências trabalhistas

2.473

Contingências fiscais

1.129

– Efetivação das baixas dos depósitos judiciais.
217 Saldo a pagar da participação dos
empregados nos resultados de acordo
com o que determina a legislação do
Imposto de Renda - PLR.
231 Indenização efetiva ou êxito da coligada.
1.945 Indenização efetiva determinada pela justiça
trabalhista ou êxito da Companhia.

573 Perda efetiva pelo indeferimento
e/ou impossibilidade de interposição
de recurso ou êxito nos processos
administrativos em que a empresa
está envolvida.
Outros
6.456
6.232
Total
46.174 44.387
Não Circulante
32.985 30.823
Circulante
13.189 13.564
15.3.2 Imposto de renda e contribuição social diferidos passivos
Natureza
2009
2008
Fundamento para realização
Alienação de Imóveis
738
858 Recebimento a prazo dos imóveis alienados.
Leasing - Lei nº 11.638/07
624
354 Bens adquiridos por leasing
conforme a Lei nº 11.638/07.
Imobilizado - Lei nº 11.638/07
12.720
– Depreciação dos imobilizados após
o advento da Lei nº 11.638/07.
14.082
1.212
Total
Não Circulante
13.071
510
Circulante
1.011
702
15.3.3 Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos
Imposto de renda e CSLL
Imposto de renda e CSLL
diferidos ativos
diferidos passivos
2010
13.189
1.011
2011
6.495
12.972
2012
5.647
51
2013
9.777
48
2014
1.141
–
2015 em diante
9.925
–
Total
46.174
14.082
15.4 Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados nos exercícios de 2009 e 2008 estão apresentados a seguir:
2009
2008
Lucro do exercício antes dos impostos e após
a participação dos empregados
172.749
90.341
Imposto de renda e contribuição social
às alíquotas nominais (34%)
(58.735) (30.716)
Ajustes para apuração pela alíquota efetiva:
(5.366)
(3.094)
• Adições permanentes, líquidas
• Resultado equivalência patrimonial
1.125
1.097
• Incentivos fiscais
1.959
523
• Ajuste IRPJ e CSLL - diferença de base de cálculo
3.994
2.041
• Outros itens
(1.573)
(728)
Despesa com formação de provisão para
imposto de renda e contribuição social
58.596
30.877
Imposto de renda/contribuição social diferidos
(11.082)
(8.463)
Imposto de renda/contribuição social correntes
(47.514) (22.414)
30.877
58.596

continua

continuação

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Em milhares de reais)
16. Benefícios concedidos a empregados
O compromisso da Companhia relacionado à assistência médica dos empregados ativos e aposentados é calculado anualmente por atuário independente. O método adotado para calcular a despesa
e os itens de aspecto atuarial é o do Crédito Unitário Projetado. Este método define o custo do benefício que será alocado durante a carreira ativa do empregado, no período entre a data de admissão
na Empresa e a primeira data de plena exigibilidade ao benefício, que é estabelecido nas
Convenções Coletivas de Trabalho resultantes das negociações sindicais com os empregados da
categoria GLP.
Conforme procedimento estabelecido na Deliberação da CVM nº 371/00, de 13 de dezembro de
2000, em 31 de dezembro de 2009 a Companhia reconhece uma Provisão para Benefício de
Assistência Médica aos Empregados no montante de R$ 51.202 (R$ 46.710 em 31 de dezembro de
2008).
16.1. Movimentação do saldo da provisão dos gastos com assistências médicas, calculadas
por atuário independente:
2009
2008
Variação das obrigações de benefícios
Valor presente da obrigação atuarial no início do exercício
46.710
42.613
Atualização da obrigação atuarial
6.046
4.686
Custo do serviço corrente
917
1.700
Benefícios pagos
(2.471)
(2.342)
Ganhos atuariais não reconhecidos
–
53
Valor presente da obrigação atuarial no fim do exercício
51.202
46.710
16.2.Valores reconhecidos nas demonstrações contábeis
2009
2008
Passivo circulante
Provisão para plano de saúde atuarial
6.122
4.883
Passivo não circulante
Provisão para plano de saúde atuarial
45.080
41.827
51.202
46.710
16.3. Despesa líquida com os planos de assistência médica
2009
2008
Custo do serviço corrente
(917)
(1.700)
Custo dos juros sobre obrigação atuarial
(6.046)
(4.686)
Amortização de perdas não reconhecidas
–
(53)
Custo líquido no exercício
(6.963)
(6.439
16.4. Premissas
Modalidade
Premissa atual
Plano de benefício
Benefício definido
Método de
avaliação atuarial
Unidade de Crédito Projetada
Tábua de mortalidade
AT 2000*
Invalidez
TASA 27
Tábua de inválidos
AT 49*
Rotatividade plano de saúde
Tempo
de empresa
Idade
Taxa (% a.a.)
De 0 a 25 anos
3,02%
De 26 a 30 anos
4,13%
De 31 a 35 anos
3,30%
Menos
De 36 a 40 anos
3,87%
de
De 41 a 45 anos
1,82%
1 ano
De 46 a 50 anos
5,27%
De 51 a 55 anos
0,00%
De 56 a 60 anos
10,91%
Mais de 60 anos
0,00%
De 0 a 25 anos
1,41%
De 26 a 30 anos
1,72%
De 31 a 35 anos
0,89%
1 a 2 anos
De 36 a 40 anos
0,90%
De 41 a 45 anos
0,89%
De 46 a 50 anos
0,51%
Mais de 50 anos
0,00%
De 0 a 25 anos
0,85%
De 26 a 30 anos
0,88%
De 31 a 35 anos
0,48%
3 a 5 anos
De 36 a 40 anos
0,34%
De 41 a 45 anos
0,33%
De 46 a 60 anos
0,00%
Mais de 60 anos
0,72%
De 0 a 25 anos
0,00%
De 26 a 30 anos
0,93%
De 31 a 35 anos
0,27%
Acima
De 36 a 40 anos
0,33%
de
De 41 a 45 anos
0,15%
5 anos
De 46 a 50 anos
0,16%
De 51 a 55 anos
0,35%
De 56 a 60 anos
1,02%
Mais de 60 anos
0,58%
Taxa de desconto para o passivo atuarial
Taxa de rendimento esperada sobre
os ativos do plano

11,37% a.a.

Taxa de inflação médica para o próximo ano

7,50%
(*) Separada por sexo
(masculino e feminino)

benefício não possui ativos

17. Arrendamento mercantil
A Companhia possui R$ 6.993 em ativos com contrato de arrendamento mercantil financeiro. Os
contratos possuem prazo de duração de 36 meses, com cláusulas de opção de renovação, opção
de devolução, opção de compra e de reajustamento após essa data. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2009, a Companhia reconheceu como despesa no resultado referente a arrendamento
mercantil financeiro os montantes de R$ 290 relativo a despesas financeiras e de R$ 1.399 relativo
à despesa de depreciação.
Os pagamentos futuros mínimos estão segregados da seguinte forma:
2009
2008
Até 12 meses
1.188
2.355
Acima de 12 meses e até 36 meses
116
1.183
1.304
3.538
18. Participação dos empregados
A participação dos empregados nos lucros ou resultados, conforme disposto na legislação em vigor,
ocorre baseada em instrumento normativo (Convenção Coletiva de Trabalho), pactuado entre o sindicato da categoria econômica e as entidades sindicais.
A participação dos empregados nos lucros ou resultados (PLR) do exercício de 2009 é de R$
12.650 (R$ 7.949 em 2008).
19. Patrimônio líquido
19.1. Capital social realizado
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008, o capital social subscrito e integralizado no valor de R$
438.142, está representado por 8.145.118 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
19.2. Reservas de lucros
a) Reserva legal
É constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, em conformidade
com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
b) Reserva estatutária
É constituída de acordo com o artigo 25, letra “c”, do Estatuto Social da Companhia, mediante a
apropriação de 0,5% do lucro do exercício, não podendo exceder 5% do valor do Capital Social.
Esta reserva destina-se ao custeio dos programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico.
19.3. Reserva de retenção de lucros
É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente nas
atividades de investimentos previstos no Plano Anual de Negócios 2009, em conformidade com o
artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
19.4. Dividendos
Ao acionista é garantido um dividendo mínimo obrigatório de 10% do lucro líquido ajustado do exercício, de acordo com o artigo 25, letra “b” do Estatuto Social da Companhia.
2009
2008
Lucro líquido do exercício
114.153
59.464
Apropriação:
Reserva legal
(5.708)
(2.973)
Reserva estatutária
(571)
(297)
Reserva de retenção de lucros
(53.964) (24.854)
53.910
31.340
Reversões/adições:
Reserva de reavaliação em coligadas
27
28
–
455
Lucros do exercício anterior
Dividendo proposto, equivalente a 50% do lucro líquido R$ 6,62202788 por ação (100% em 2008 do lucro básico R$ 3,90701915 por ação)
53.937
31.823
Os dividendos serão pagos na data a ser fixada em Assembléia Geral Ordinária, e terão os seus
valores atualizados monetariamente, a partir de 31 de dezembro de 2009 até a data do pagamento,
de acordo com a variação da taxa Selic.
20. Processos judiciais e contingências
A Liquigás, no curso normal de suas operações, está envolvida em processos legais, de natureza
cível, tributária, trabalhista e ambiental. A Companhia constituiu provisões para processos legais a
valores considerados pelos seus assessores jurídicos e sua administração como sendo suficientes
para cobrir perdas prováveis. Em 31 de dezembro de 2009 e 2008, essas provisões são apresentadas da seguinte forma, de acordo com a natureza das correspondentes causas:
2008
2009
Saldo
Adição a
Alteração
AtuaUtiliSaldo
Inicial Provisão
Risco
lização
zação Estorno
Final
Contingências:
Trabalhistas
5.721
–
2.749
744
(1.941)
–
7.273
Administrativo
fiscais
34.642
–
–
1.275
–
– 35.917
Fiscais
383
–
1.456
370
(13)
–
2.196
Cíveis
2.427
8
975
18
(1.115)
(76) 2.237
Ambientais
79
–
–
9
–
–
87
43.252
8
5.180
2.415
(3.068)
(76) 47.710
Depósitos
Judiciais:
Trabalhistas
(1.411)
–
(2.041)
–
849
91 (2.512)
Fiscais
–
–
(78)
–
–
–
(78)
Cíveis
(1.010)
–
(687)
–
1.224
57
(416)
(2.421)
–
(2.806)
–
2.072
148 (3.006)
Contingências
Líquidas
40.831
8
2.374
2.415
(996)
72 44.704
Outras
678
–
–
–
–
(50)
629
Total
41.509
8
2.374
2.415
(996)
23 45.332
(*) Líquido dos depósitos judiciais efetuados para garantia de recursos, relacionados a contingências provisionadas - Deliberação CVM nº 489/05 - R$ 3.006 em 2009 (R$ 2.421 em 2008).

DIRETORIA EXECUTIVA

A Companhia apresentava em 31 de dezembro de 2009, um total de R$ 149.853 de contingências
consideradas pelos nossos assessores jurídicos como probabilidade de perdas possíveis, para as
quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil
não requerem sua contabilização.
21. Instrumentos financeiros
A Companhia e suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos
visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A Companhia e
suas controladas não possuem instrumentos financeiros derivativos e também não efetuam aplicações de caráter especulativo, seja derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados
obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração da Companhia.
Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações contábeis da Companhia, conforme categorias abaixo:
2009
2008
Ativo
Categoria
Nota
a
4
12.266
11.124
Caixas e bancos
Aplicações financeiras
a
4
109.663
40.899
Contas a receber e outros recebíveis
b
5
167.378
174.907
Passivo
Empréstimos e financiamentos
d
12
26.456
–
Categorias:
(a) Valor justo através do resultado
(b) Mantido até o vencimento
(c) Mantido para a venda
(d) Custo amortizado
As contas a receber e a pagar têm prazo compatível com as operações normais realizadas pela
Companhia e seus valores equivalem aos de mercado. Os riscos sobre os recebíveis da Companhia
estão refletidos na provisão para créditos de liquidação duvidosa (Nota Explicativa nº 5). As contas
a receber não apresentam significativa concentração por cliente, por segmento de mercado ou por
região, estando os riscos de recebimento diluídos pela expressiva carteira de clientes da
Companhia.
22. Seguros
A Companhia adota uma política de seguros que leva em consideração, principalmente, a concentração de riscos, a relevância e o valor de reposição dos seus ativos, com fundamento em avaliações de bens conforme técnicas de engenharia para cobertura de sinistros de incêndios, responsabilidade civil, e outros. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do
escopo de uma auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente não foram examinadas
pelos nossos auditores independentes. No entanto, o valor assegurado é suficiente para cobrir perdas por eventuais sinistros que venham a ocorrer. Os itens e valores segurados em 31 de dezembro
de 2009 são:
Importância
Ativo
Tipos de cobertura
segurada
Instalações, equipamentos
Básica (incêndio, raio e explosão)
e produtos em estoque
e coberturas acessórias.
381.641
Operações, produtos, empregador,
Responsabilidade
civil geral
contingência de veículos,
poluição ambiental, danos morais,
erro médico e objetos.
435.300
Veículos
Danos materiais e danos corporais
causados a terceiros (por veículo).
1.000
Transporte Nacional
Riscos rodoviários.
de Mercadorias
87.060
23. Avais e garantias
Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia possuía o montante de R$ 25.094 (R$ 33.497 em 2008)
em processos fiscais, cíveis e trabalhistas, os quais foram dados como garantia ativos fixos. Com
relação ao financiamento obtido junto ao BNDES, foi dado como garantia a vinculação e a cessão
de receitas em conta corrente bancária centralizadora o montante de R$ 26.456.
24. Eventos subsequentes
Em 15 de janeiro de 2010, a Companhia subscreveu ao BNDES a quantia de 4.518 debêntures
equivalentes a R$ 4.518 acrescido de juros de TJLP + 2,71% a.a., com vencimento em 15/04/2014,
referente a 3ª série privada de debêntures simples, nominativas e não conversíveis em ações, referente ao financiamento para construção do Centro Operativo de Duque de Caxias - RJ; o saldo de
732 debêntures serão canceladas.
25. Novos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos e não adotados
Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas
internacionais de relatórios financeiros (IFRS) diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram emitidos durante o ano de 2009, com aplicação mandatória para os exercícios encerrados a partir de dezembro de 2010 e para as demonstrações contábeis de 2009, a serem divulgadas
em conjunto com as demonstrações de 2010 para fins de comparação.
A Companhia está em processo de avaliação dos potenciais efeitos relativos aos
pronunciamentos, interpretações e orientações, os quais não deverão ter impactos relevantes nas
demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009, a serem apresentadas comparativamente às demonstrações contábeis relativas ao exercício a findar-se em 31
de dezembro de 2010, bem como sobre os próximos exercícios.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Liquigás Distribuidora S.A., no exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis de 2009 da Companhia, compreendendo: o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado,
a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, o Parecer dos Auditores Independentes e a Proposição à Assembléia Geral Ordinária de Acionistas relativa à destinação
do Resultado do Exercício de 2009. Com base nos exames efetuados, e considerando, ainda, o Parecer da KPMG Auditores Independentes, apresentado sem ressalva, bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, o Conselho Fiscal recomenda à Assembléia Geral
Ordinária dos Acionistas da Companhia a aprovação dos respectivos documentos.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2010
Tomaz Andres Barbosa
Presidente do Conselho
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos
Administradores e Acionistas da
Liquigás Distribuidora S.A.
São Paulo - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Liquigás Distribuidora S.A. levantados em 31 de
dezembro de 2009 e 2008, e as respectivas demonstrações de resultados, das mutações do
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e dos valores adicionados correspondentes aos exercícios
findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume
de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Companhia; b) a constatação,
com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgados; e c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais
representativas adotadas pela Administração da Companhia, bem como da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam, adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Liquigás Distribuidora S.A.

em 31 de dezembro de 2009 e 2008, os resultados de suas operações, as mutações de seu
patrimônio líquido, os seus fluxos de caixa e os valores adicionados nas operações referentes aos
exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
02 de fevereiro de 2010
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Liquigás é da Petrobras.

