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Medidas dos
EUA diminuem
exportações em
US$ 1,6 bihão
As medidas de protecionismo
comercial tomadas pelos Estados
Unidos têm impacto de US$ 1,6 bilhão nas exportações brasileiras por
ano. A estimativa consta de levantamento divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Há dois anos, o governo do presidente Donald Trump, de quem
Jair Bolsonaro acredita ser amigo,
começou a adotar medidas que afetaram as exportações brasileiras. A
primeira foi a imposição, em março
de 2018, de quotas para as compras
de aço brasileiro e a taxação de
10% das compras de alumínio do
país. Essas duas medidas tiveram
impacto de US$ 1 bilhão por ano,
no caso do aço, e de US$ 200 milhões para as vendas de alumínio,
segundo a Agência Brasil.
A medida foi tomada por meio
da Seção 232, sob o argumento que
as importações feriam a segurança
nacional dos Estados Unidos. Diversos países, como Rússia, Índia e
Turquia, e a União Europeia abriram reclamações na Organização
Mundial do Comércio (OMC) contra os norte-americanos.
As outras duas medidas que prejudicaram as exportações brasileiras foram tomadas neste ano. Em
janeiro, os Estados Unidos iniciaram investigação que pode sobretaxar exportações de molduras de
madeira do Brasil e da China em
até 200%.
No ano passado, o Brasil teve
déficit de US$ 300 milhões na balança comercial com os Estados
Unidos, nosso segundo maior parceiro. Foram US$ 29,7 bilhões em
exportações e US$ 30 bilhões em
importações. Nos cinco primeiros
meses de 2020, as exportações para
os Estados Unidos de bens industrializados caíram cerca de 30% até
maio, ou US$ 3,2 bilhões, em relação ao mesmo período de 2019.

Plataforma de
petróleo derruba
importações no
início de julho
A balança comercial brasileira
teve superávit de US$ 1,38 bilhão e
corrente de comércio de US$ 4,16
bilhões na primeira semana de julho de 2020. As exportações somaram US$ 2,77 bilhões, e as importações, US$ 1,39 bilhão. Os dados
foram divulgados pela Secretaria
de Comércio Exterior (Secex).
Nas exportações, comparadas
a média até a primeira semana
de julho de 2020 (US$ 923,3 milhões) com a de julho de 2019 (US$
876,13 milhões), houve crescimento de 5,4%, em razão do aumento nas vendas em Agropecuária
(46,5%) e na Indústria Extrativista
(17,8%). Por outro lado, caíram as
vendas de produtos da Indústria de
Transformação (14,5%).
Nas importações, a média diária
até a primeira semana de julho de
2020 (US$ 463,28 milhões), ficou
40% abaixo da média de julho do
ano passado (US$ 772,15 milhões).
Tiveram forte queda plataformas,
embarcações e outras estruturas
flutuantes (96,6%) e partes e acessórios dos veículos automotivos
(68,1%).
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MPF pede afastamento
de Salles do Ministério
do Meio Ambiente
Acusação de
improbidade
administrativa;
reunião de abril
foi a prova

O Ministério Público Federal
(MPF) solicitou o afastamento do
ministro Ricardo Salles do Ministério de Meio Ambiente através de
uma ação de improbidade administrativa. Salles é acusado de desestruturação dolosa das estruturas de
proteção ao meio ambiente.
Na ação, 12 procuradores da
República pedem o afastamento
do ministro do cargo em caráter
liminar (urgente) e a condenação
dele nas penas previstas pela lei de
improbidade administrativa, como
perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos, pagamento
de multa e proibição de contratar
com o poder público e de receber
benefícios e incentivos fiscais ou
creditícios
Para o MPF, Ricardo Salles promoveu a desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento
de preceitos legais para favorecer
interesses que não têm qualquer
relação com a finalidade da pasta
que ocupa. A ação judicial do MPF
enumera atos, medidas, omissões e
declarações do ministro que inviabilizaram a proteção ambiental e
assim contribuíram decisivamente
para a alta do desmatamento e das
queimadas, sobretudo na região
amazônica.
Após praticamente paralisar a
fiscalização ambiental e o Fundo
Amazônia, entre agosto e setembro
de 2019, o país e o mundo viram
os incêndios florestais avançarem
de maneira alarmante e, diante da

Apoio a redução
da carga horária
custará até
R$ 52 bilhões

Antonio Cruz/ABr

Salles acusado de prejuízo de ao menos R$ 14 mi com desmonte da fiscalização
pressão internacional, o governo brasileiro decretou a chamada
GLO – Garantia de Lei e Ordem,
repassando para as Forças Armadas
a incumbência de combater crimes
ambientais e controlar queimadas
e desmatamento, através da Operação Brasil Verde, que funcionou
durante dois meses no ano passado.
O MPF aponta na ação judicial
que, em dois meses, a Operação
custou mais de R$ 124 milhões, o
que representou aproximadamente
R$ 14 milhões a mais do que todo
o orçamento anual previsto para
ações de comando e controle pelo
Ibama no ano de 2019.
Ao analisar os dados posterio-

res à atuação dos militares, o MPF
descobriu que eles não conseguem
reduzir o desmatamento como os
fiscais do Ibama conseguiram no
início do ano, antes da exoneração
dos coordenadores da fiscalização.
Para o MPF, se havia dúvidas
quanto ao caráter doloso – ou seja,
intencional – que caracteriza os
atos de improbidade administrativa
de Ricardo Salles, elas deixaram
de existir quando vieram a público
suas declarações durante a reunião
ministerial de 22 de abril de 2020.
Ali, diz o MPF, o acusado “escancarou os propósitos de sua gestão
e o desvio de finalidade nos atos
praticados”.

Notas fiscais mostram alta de
vendas com preços médios menores
No comércio
eletrônico, velocidade
turbo: elevação de
70% em junho
As vendas no Brasil em junho
atingiram o maior patamar deste
ano, segundo a Receita Federal. No
mês, as vendas tiveram resultado
15,6% maior que em maio e 10,3%
superior ao de junho de 2019. A
média diária de vendas com a Nota
Fiscal Eletrônica (NFE) atingiu R$
23,9 bilhões no mês passado.
A alta não recuperou as perdas
nas vendas nos dois meses anteriores. Em abril, a queda foi de 14,8%,

e em maio atingiu 16,8%, comparadas aos mesmos meses de 2019.
Na comparação mês/mês anterior,
houve queda de 17,8% em abril e
alta de 9,1% em maio.
As vendas cresceram em valor
bem menos que o volume de notas emitidas. Na comparação entre
junho de 2019 e junho de 2020,
o número de NFEs na média diária passou de 5,1 milhões para 6,5
milhões, quase 30%, enquanto o
valor subiu 10,3%. As quantidades
de notas fiscais eletrônicas subiram
gradualmente após o choque da
Covid-19 (semana 13) e permanecem maiores que no início do ano.
Após o pico de R$ 180 bilhões
na última semana de maio, as semanas de junho mostraram vendas
superiores a R$ 150 bilhões, exceto a semana do feriado de Corpus

Christi (R$ 137 bilhões). A última
semana de junho registrou vendas
de R$ 177 bilhões.
O comércio eletrônico teve vendas crescentes em quantidade e
em volume no ano. A tendência de
elevação se intensificou a partir de
março. As variações percentuais
em valor foram de 9,3% em março, 3,3% em abril, 15,5% em maio
e 19,2% em junho. Em relação ao
mesmo mês de 2019, a média diária de vendas apuradas com a NFE
em 2020 cresceu 20,6% em março,
17,5% em abril, 37,4% em maio e
73% em junho.
O movimento agregado das
NFEs capta, principalmente, as
vendas entre empresas de médio e
grande porte, bem como as vendas
não presenciais de empresas para
pessoas físicas.

Para garantir o pagamento do
chamado Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda (BEm), o Governo Federal terá
de investir de R$ 26,1 a R$ 52,6
bilhões, segundo análise da Instituição Fiscal Independente (IFI) do
Senado Federal. O estudo consta
da Nota Técnica 44, divulgada pela
Agência Senado.
A Medida Provisória (MP)
936/2020 foi aprovada pelo Congresso Nacional na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV)
15/2020, sancionado nesta segunda-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A MP está em vigor desde 1º
de abril.
Até 30 de junho, segundo o estudo, o governo já pagou cerca de
R$ 14 bilhões, com pelo menos 11
milhões de empregos preservados
no período. Apesar do gasto governamental, que deve impactar o
resultado primário das contas públicas no final do ano, a IFI lembra
que o Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda (Pemer), do qual o BEm é uma
das ferramentas, terá o efeito de diminuir as despesas com o seguro-desemprego até o fim do ano.
Para a IFI, o governo deve desembolsar R$ 26,1 bilhões no âmbito do BEm até o final do ano, com
cerca de 15 milhões de empregos
preservados. Entretanto, o texto
aprovado pelo Congresso, diferentemente da MP, permite que os
acordos de redução ou suspensão
entre empregadores e empregados
sejam prorrogados por mais 30, 60
ou 90 dias, o que aumentaria a despesa do governo até o final de 2020
para R$ 35 bilhões, R$ 43,8 bilhões
ou R$ 52,6 bilhões, respectivamente, segundo os cálculos da IFI.

NEGÓCIOS
INTERNACIONAIS
CNI lança cursos
online para
ajudar empresas a
exportarem
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COTAÇÕES
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R$ 5,3577

Dólar Turismo
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Euro

R$ 6,0612
Cotações das moedas fornecidas
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IGP-M
IPCA-E
RJ (fev.)
SP (set.)

0,28% (maio)
0,80% (abril)
0,25%
1,32%

Iuan

R$ 0,7630

Ouro (gr)

R$ 302,00
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0,82% a.m.
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O colapso do preço do petróleo e seu impacto geopolítico
O petróleo Brent, o que
vem diretamente do Mar do
Norte, representa o petróleo
que detém cerca de 60% do
mercado. Isso ocorre porque
esse petróleo tem um custo muito menor do que os
outros tipos, como aquele
extraído no oeste do Texas.
O Brent, de fato, é obtido
perto do mar e, consequentemente, os custos, relacionados ao transporte, são muito
menores do que aqueles que
caracterizam outros tipos de
petróleo.
No início de janeiro de
2020, o petróleo Brent negociava pouco mais de US$ 70
por barril; no entanto, apesar de um turbulento 2019,
o ano seguinte, o atual, não
prenunciava, de forma alguma, o futuro desastroso.
Vários acontecimentos
delinearam um cenário estridente de incerteza geopolítica global. Falamos
da tensão no Oriente Médio e no norte da África
(MENA: Middle East and
North Africa), da guerra
civil da Líbia, das atitudes
de Erdogan-Assad na Síria
e da escalada contínua das
relações entre os EUA e o
Irã, que atingiram seu auge
após o assassinato de Soleimani, além do fracasso
da intervenção da Arábia
Saudita na frente iemenita,
juntamente com os ataques
de drones nas instalações
de Aramco, pelos rebeldes
Houthi.
O papel crítico dessas
regiões, na formação dos
mercados internacionais de
energia, tem aumentado os
preços do petróleo. No entanto, uma série de fatores
imprevistos
reestruturou
completamente o cenário
global de energia, causando mudanças fundamentais,
que nunca poderiam ser previstas e que nunca aconteceram antes.
Os primeiros sinais do
colapso dos preços eram
visíveis em meados de

fevereiro de 2020, quando a China não permitiu
que os petroleiros descarregassem sua carga
no terminal de Qingdao,
um dos pontos mais importantes da importação de petróleo no país.
Com muitas regiões, já
bloqueadas, devido ao
surto de Covid-19, a necessidade de petróleo foi
drasticamente reduzida, e
as instalações de armazenamento chinesas já estavam sobrecarregadas.
Ao mesmo tempo, as
negociações entre Moscou
e Riad sobre o controle
do suprimento e corte na
produção diária do petróleo levaram a um beco
sem saída. Com a Rússia
se afastando das negociações, a Arábia Saudita
aplicou um desconto de,
aproximadamente, US$ 7
por barril para seus clientes. A Arábia fez isso para
pressionar o Kremlin. Esses acontecimentos ocorreram no início de março,
levando a um aceleramento da baixa dos preços do
petróleo.
Logo depois, o crescimento exponencial de Covid-19,
em todo o mundo, se tornou
aparente, e a OMS declarou
o vírus uma pandemia. Isso
criou a tempestade perfeita.
O impasse entre a Rússia e
a Arábia Saudita bloqueou o
controle diário da produção,
provocando uma superprodução. O surto de Covid-19,
então, fez com que a demanda global despencasse.
De fato, a demanda global de petróleo caiu 33% em
questão de dias, provocando
impacto devastador nos mercados internacionais de energia. O petróleo Brent atingiu
mínimos históricos, sendo
negociado perto de US$ 20
por barril, enquanto as coisas ficaram ainda mais peculiares, como iremos explicar,
no que se refere ao Western
Texas Intermediate, o petró-

leo bruto leve do Texas, conhecido como WTI.

Uma década atrás, quando
a Primavera Árabe estava se
espalhando pelo MENA, as
monarquias do Golfo, ricas
em petróleo, conseguiram
lidar com a crise. Embora a
onda de revoluções estivesse
derrubando regimes em toda

a região, regimes considerados poderosos e improváveis
de serem removidos, o impacto nos Estados do Golfo
foi mínimo.
Isso pode ser explicado
pelo fato que a enorme receita gerada pelas reservas
de petróleo permitiu que
países como a Arábia Saudita entregassem pacotes
de estímulo e impulsionassem financeiramente seus
cidadãos. Essas medidas,
combinadas com algumas
reformas virtuais, foram suficientes para descomprimir
qualquer massa crítica de
tensão. O Kuwait, a Arábia
Saudita e os Emirados Árabes Unidos tentaram diversificar sua economia nacional
e diminuir, gradualmente,
a dependência absoluta do
setor de energia nas últimas
décadas.
No entanto, todos esses países ainda dependem
fortemente da produção de
petróleo. Uma extensão a
longo prazo da situação
atual pode limitar as capacidades do governo de gerenciar com eficiência um
amplo movimento no país,
pressionando por novas
mudanças,
especialmente se houver semelhanças
com a dinâmica da Primavera Árabe. Mas, também,
quaisquer
dificuldades
econômicas no Reino da
Arábia Saudita poderiam
desencadear um efeito dominó em toda a região.
Vários Estados mais pobres do MENA estão recebendo assistência financeira do Reino, enquanto os
Estados do Golfo têm sido
o destino para onde muitos
trabalhadores estrangeiros,
de outros países do Oriente
Médio, estão migrando. O
Líbano já está em turbulência profunda há vários meses, e a crise só vai piorar
a situação. Marrocos e Jordânia também têm recebido
ajuda financeira, e uma potencial crise econômica, de-

vida ao colapso dos preços
do petróleo, entre as monarquias ricas em ouro preto,
pode causar danos colaterais
significativos e desencadear
distúrbios sociopolíticos em
uma área particularmente
ampla.
As coisas parecem ainda
mais sombrias para países
em desenvolvimento, ou
com economias emergentes,
cuja capacidade financeira
depende dos preços do petróleo. O Iraque gera 90%
de sua receita maciça deste
bem. O setor público e o sistema de seguridade social do
país estão claramente baseados, no petróleo. Segundo a
estimativa atual, a situação
tornar-se-á bastante desafiadora. O petróleo representa
90% da receita de exportação da Nigéria, e os fundos
obtidos com a exportação de
petróleo cobrem uma quantidade significativa do total
dos gastos governamentais.
Embora a Nigéria tenha
tido um aumento médio, impressionante, de 7% do PIB
por ano, entre 2000 e 2014, a
desaceleração dos preços do
petróleo reduziu essa taxa de
crescimento, para 2,7%, entre 2014 e 2016, segundo o
Banco Mundial. A crise atual
pode ter um impacto muito
maior, já que os índices da
Fitch estimam uma recessão
de 1%, para 2020, mas as
coisas poderão ser um pouco
melhores em 2021.
Esse desenvolvimento na
Nigéria poderia, igualmente, desestabilizar outros países vizinhos, que dependem
fortemente de Abuja, como
o Chade, que tem de lidar
com o notável problema de
um Boko Haram, ou Benin,
cuja economia nacional seria diretamente afetada por
qualquer turbulência nos
mercados nigerianos.

valas abertas aos milhares
pelo mundo, o embate de
ideais manipulado em favor
de dividendos políticos por
partidos de todos os matizes
ideológicos, à direita e à esquerda.
A ordem que imperava
em 1789 no vilarejo de Salency tinha por segredo a
distância da grande cidade,
mas também sua intolerância a qualquer diferença ou
fator que pudesse afetar a
segurança, os costumes e os
valores de seus habitantes.
“Estrangeiros”, “bruxas”,
homossexuais e aqueles
que pecavam contra o recato, como as mulheres que
se deixavam perder antes
de seu casamento, incluídas
as mães solteiras, eram justiçadas muitas vezes até a
morte ou precisavam fugir
para Paris.
Hoje somos todos Paris,

São Paulo, Nova Iorque e
Minneapolis, tudo isso sem
sair de Salency. Não é mais
possível pensar o mundo e
viver nele sem dar conta de
que, querendo ou não, precisamos nos posicionar em favor de um Estado de Direito
onde impera a lei em favor
de todos os seus habitantes,
incluídos os negros e pardos,
índios, os LGBT+, os de outras religiões, os mais vulneráveis às pandemias.
É não somente um contrassenso, mas uma burrice
– sem querer ofender o que
tem de inteligência o pobre animal – imaginar que
as fake news ou a violência
verbal ou institucional serão
suficientes para mudar o curso da história e permitir um
estilo de vida de um “ideal”
que jamais existiu, mas que
ainda é objeto de sonhos inconfessáveis de alguns.

Salency já veio ao nosso
socorro. Não o pároco local, não a comuna em que o
diferente é execrado. Veio
sobre nós a Salency dos
“estrangeiros”, das “bruxas” de plantão, das mulheres irrecatadas e dos que
são diferentes. O vilarejo
já está aqui, clamando por
justiça, inclusão e participação, pelo novo sonho de
que diversidade é possível
e necessária.
Só vai se safar dessa, viver o belo e o propósito,
quem puder gritar a plenos
pulmões que o Direito é para
todos, talvez ainda mais para
o alijado dele por séculos.
Com o retorno do sonho,
vem o ideal de justiça. E
com ele, o verdadeiro Direito para e de todos nós.

Cushing vem diminuindo
gradualmente.
Os detentores de contratos – comerciantes que procuram gerar lucros através
da especulação e troca de
contatos, em vez de se interessarem em possuir os ativos subjacentes – tiveram
que vender os contratos o
mais rápido possível, ou cobrir o processo de entrega
do petróleo que possuíam.
Com essa capacidade reduzida, tornando o processo de
entrega e armazenamento,
realmente, urgente e caro,
muitos detentores de contratos estavam ansiosos para se
livrar deles, antes do vencimento, mesmo que tivessem
de pagar alguém para aceitá-los; portanto, o preço negativo dos contratos do WTI
de maio representa uma situação sem precedentes, pois
contratos futuros nunca foram negociados com valor
negativo no passado.
O cenário de uma repetição desse paradoxo não é
improvável. Como há um
planejamento para que as
contramedidas de Covid-19
sejam gradualmente levantadas em todo o mundo, a
demanda começará a crescer novamente, lentamente,
enquanto a oferta continuará
aumentando. Considerando
que os setores de viagens e
transportes são os mais afetados e precisam de muito
tempo para voltar aos trilhos, os problemas de armazenamento e entrega, ainda
podem permanecer, prolongando a crise nos mercados
de energia.

Explicado o paradoxo
dos contratos negativos
Nas semanas passadas, os
contratos negativos de petróleo chegaram às manchetes,
pois muitas pessoas tentavam descobrir o paradoxo
do que, antes, era um bem
precioso, negociando commodities a preços negativos.
Aparentemente, os preços
negativos não se referiam ao
valor do petróleo WTI por
si, mas, aos contratos futuros
da commodity. Os contratos
futuros constituem um acordo financeiro, em que duas
partes concordam em trocar
dinheiro por um ativo subjacente, neste caso, o petróleo.

Dificuldades na
Arábia Saudita
poderiam
desencadear
efeito dominó em
toda a região
O preço do contrato futuro é especificado, e uma
data para essa troca, a data
de vencimento, é determinada. O pânico desencadeado
pela inconsistência entre a
oferta e a demanda de petróleo deve ser atribuído ao
fato que muitos detentores
não tenham conseguido vender seus contratos, quando a
data de vencimento se aproximava.
O petróleo WTI comercializado através de contratos futuros é entregue na
data preventivamente acordada (vencimento) nas instalações de armazenamento
de Cushing, uma pequena
cidade em Oklahoma. Desde
meados de abril, a capacidade de armazenamento em

O impacto nos países
ricos em petróleo

q Edoardo Pacelli

Jornalista, ex-diretor de
pesquisa do CNR (Itália), é
editor da revista Italiamiga.

Ordem sem progresso
Em 1789, quando a França ainda se mostrava uma
monarquia absolutista, o
vilarejo de Salency era governado democraticamente,
e a ordem lá imperava. Criminalidade baixíssima, cidade limpa e ordeira, todas as
crianças na escola.
A vila era gerida pelo pároco local, regida por sua
constituição não escrita e firmada pelos costumes. Contava com sua própria estrutura de participação popular e
de solução de conflitos. Todos os habitantes eram considerados como iguais. Os
cidadãos de bem trabalhavam a terra e dela colhiam
seus frutos em abundância.
As crianças da comuna de
Salency eram todas mandadas à escola, com um professor pago pela comunidade, e
todas aprendiam a ler e escrever.

Em tempos de convulsão social, pandemia e
protestos raciais agravados pelas grandes aglomerações, esse ideal idílico
da doce e pacata vida no
campo já é visto por analistas de fundos e investidores profissionais como
tendência e ideal de consumo da população das
grandes cidades no mundo.
Desejamos nossa própria
Salency como remédio de
nossas dores e anestésico
para nossas culpas enquanto sociedade, ambicionando
uma vida mais reclusa, previsível, curada e distante da
urbe, esquecendo o fato de
que a tecnologia arrastou a
grande maioria de nós para
um caminho sem volta, uma
grande aglomeração em redes sociais, notícias verdadeiras, falsas, interessantes,

interessadas e interesseiras,
sem a curadoria do pároco
do vilarejo em que todos
confiam.

Desejamos nossa
própria Salency
como anestésico
para nossas
culpas enquanto
sociedade
Salency é hoje como todo
outro lugar, pois lá se vive
em tempo real os protestos,
a realidade de um negro suplicando por ar para respirar
enquanto sufocado impiedosamente por uma autoridade branca, a mortandade
crescente fotografada em
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Falta de investimentos do
Estado no combate à pandemia
Indústrias de
dispositivos
médicos sairão com
imagem fortalecida
mas combalidas

Microgeração de energia
poupa bilhões em investimentos
Os sistemas de microgeração e minigeração distribuída solar fotovoltaica em residências, comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos no Brasil atingiu
a marca de 3 gigawatts de potência instalada. Para dar
uma ordem de grandeza, é pouco menos de 1/4 da potência instalada de Itaipu (14GW), a segunda maior hidrelétrica do mundo, e cerca de 1/3 da potência de Belo Monte
(pouco mais de 9 GW).
Para se ter uma ideia de valores, a hidrelétrica de Santo Antônio, com potência instalada quase igual à de mini
e microgeração distribuída, com seus 3,5 GW, representou um investimento de R$ 20 bilhões, não incluídos na
conta os gastos de transmissão para levar a energia aos
quatro cantos do país. O Linhão do Madeira, com quase
2,4 mil quilômetros, representou investimento de R$ 7,2
bilhões (valor de 2008). Isso significa que as unidades
residenciais, comerciais, industriais e rurais pouparam
um investimento que poderia ser estimado em mais de
R$ 25 bilhões.
Apesar – ou por causa – dessas vantagens, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) quer mudar um
sistema que vem dando certo com a alegação de supostos
subsídios aos microgeradores (que, pelo valor do sistema, pertencem às classes mais abastadas, em detrimento
dos demais consumidores. Além de já ter sido demolida
a tese de que há subsídios, os investimentos poupados
ao país e a rapidez na instalação dos sistemas de geração distribuída até justificariam uma ajuda. A Aneel, ao
sustentar a tese de que deveria haver mudanças agora,
apenas dá voz a distribuidoras – sendo que algumas, não
por acaso, entraram no mercado de serviços de microgeração.
A tecnologia fotovoltaica distribuída representa apenas 0,4% das unidades consumidores existentes no
território nacional, que hoje somam 84,4 milhões. Em
outros países, mudanças na forma de cobrança e créditos
de energia só foram pensadas após chegar a uma fatia de
5% ou mais.

Guepardo
Foi concluída em menos de 2 dias, na manhã de quinta-feira, o processamento das declarações de Imposto
de Renda da Pessoa Física 2020. Quem dera o governo
dedicasse a saúde, educação e outros serviços sociais o
mesmo empenho que dedica à arrecadação.

Laços antigos
Temporada de caça a tucanos, ainda que meio duvidosa, poderia prosseguir com investigação da Lista de
Furnas. Ex-deputado Roberto Jefferson confirmou ter
recebido R$75 mil do caixa 2 montado dentro da estatal.
Bolsonaro, mais novo amigo de Jefferson, é acusado de
levar R$50 mil.

Rápidas
O grupo de ativistas A Liga, que lançou uma pré-candidatura coletiva à Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, propõe criar um aplicativo municipal de entregas,
que visa combater a precarização do trabalho. Seria nos
moldes do iFood, porém, administrado pela prefeitura,
como o Taxi.Rio *** Para preparar o setor de varejo
para atender a nova geração longeva de consumidores, o
Sistema Fecomércio RJ e o Sebrae Rio realizarão ação de
apoio ao comércio para celebrar o Dia dos Avós (26 de julho). A campanha começou nesta segunda e prosseguirá,
de 15 a 24, pelos canais digitais do Sesc e Senac RJ ***
A quarta sessão do webinar sobre “Cooperação Internacional Contra Covid-19” será nesta terça-feira, às 9h,
com tema “Aprofundação da Cooperação Econômica e
Comercial entre a China e o Brasil”, no Youtube: youtu.
be/IIhTneYM7J8 *** O Instituto Nexxera lança o projeto Recuperação de Negócios com o objetivo de fornecer
mentorias gratuitas para microempreendedores individuais e micro, pequenas e médias empresas. Inscrições até
esta terça-feira *** Está aberta a temporada do tradicional “Festival do Morango Lecadô”, em julho e agosto,
em todas as lojas *** A Editora Massangana da Fundação Joaquim Nabuco fará o lançamento de suas publicações mais recentes pela Internet. O primeiro encontro
foi nesta sexta-feira, com HQ sobre Joaquim Nabuco. Os
demais lançamentos estão agendados para 10, 17, 24 e
31 deste mês *** O BVA Advogados foi reconhecido,
pela quarta vez, como um dos melhores escritórios de advocacia do país pelo ranking da Leaders League, citado
nas áreas de Startup & Inovação e Direito Autoral ***
O Instituto Di Blasi, Parente promove webinar gratuito
com o técnico de vôlei Bernardinho nesta quarta-feira, às
19h. Inscrições: lnkd.in/gjUQTNX

Quando se fala em um
panorama da indústria de
dispositivos médicos após
o período da pandemia, as
perspectivas são preocupantes. A diretoria da Associação Brasileira da Indústria
de Artigos e Equipamentos
Médicos,
Odontológicos,
Hospitalares e de Laboratórios (Abimo) afirma que sem
diálogo com o Estado e sem
políticas públicas de incentivo fica difícil vislumbrar
um futuro promissor para o
setor.
“Para os segmentos que
são estratégicos, as ferramentas do Estado - entre elas
política fiscal, subsídios,
subvenção econômica e poder de compra - devem ser
usadas conjuntamente para
reerguer esse setor. Nossa
indústria sai disso, prova-

velmente reconhecida como
sendo de necessidade estratégica. Se por um lado, fica
enfraquecida
economicamente, por outro, fortalecida
politicamente. Se conseguirmos transformar esse fortalecimento político em ferramentas que deem propulsão
a nossa indústria, poderemos
abrir um novo caminho na
história da indústria de dispositivos médicos no Brasil”, diz o presidente da Abimo, Franco Pallamolla.
Produção local
“A indústria vai ter que
se consolidar de uma maneira muito mais forte na
produção local. Não que ela
terá que produzir tudo aqui
no Brasil, mas ela não vai
poder mais centralizar tudo
na China. As empresas vão
se organizar para cobrar do
Estado uma política de desenvolvimento
industrial,
para sermos competitivos
mundialmente e fortes dentro do país”, completa o superintendente da associação,
Paulo Henrique Fraccaro.
A pandemia do novo coronavírus expôs uma série
de deficiências socioeconô-

micas no país e com a indústria de dispositivos médicos
não foi diferente. Diante da
explosão da demanda, principalmente por respiradores
e ventiladores pulmonares,
as empresas tiveram que se
adaptar rapidamente a essa
nova realidade. Na prática,
isso significou aumento de
turnos de trabalho para produzir em até 90 dias o que se
produzia em um ano.
Com a necessidade crescente de abastecer o mercado de saúde para o combate
ao Covid-19, a indústria brasileira de dispositivos médicos precisava de investimentos e de incentivos por parte
do Estado. O que se presenciou foi uma política tributária que colocou o mercado
em xeque. Ao mesmo tempo
que houve isenção de impostos para produtos importados relacionados ao combate
da pandemia, por outro as
exportações desses mesmos
produtos foram proibidas.
“O que estamos fazendo
é promover a desindustrialização do parque nacional.
A indústria nacional jamais
será competitiva nestas
condições de total falta de
isonomia tributária. Aliás,

esta falta de isonomia atinge toda a cadeia de produtos
para a saúde.”, explica Fraccaro.
“No Brasil, continuamos
discutindo questões tributárias. O fato concreto é que as
empresas do setor estão em
dificuldades. Muitas delas
estão quase paradas: diminuíram seus quadros, colocaram os colaboradores em
férias e algumas fizeram a
reconversão para atuar dentro da pandemia. O fato é
que grande parte delas sairá
extremamente
fragilizada
depois da pandemia”, esclarece Pallamolla.
Em paralelo, muitas indústrias também fizeram reconversão de parte de suas
linhas para atender demandas paralelas como EPIs e
até produção de álcool em
gel. Mesmo assim, apesar de
todos os esforços e união do
setor, foi perceptível a dependência dos produtos importados, principalmente os
chineses. Com o aumento da
demanda mundial, criou-se
uma disputa acirrada entre
os países, na busca por equipamentos e componentes relacionados ao enfrentamento
do Covid-19.

Aposentadoria: militar custa 17 vezes mais do que trabalhador
Os defensores da Reforma da Previdência
não tornaram público, no
período que antecedeu
a sua aprovação, as garantias deda manutenção
das diferenças gritantes entremos benefícios
do setor público para os
trabalhadores do setor
privado. No caso do setor
militar essa desigualdade ficou mais ressaltada,
com as informações divulgadas nesta segundafeira pelo Tesouro Nacional..
Tanto assim, que a
União bancou R$ 121,2
mil para cada aposentado das Forças Armadas
em 2019, quase o dobro
da despesa por servidor
público (R$ 71,600) e 17
vezes o gasto com o trabalhador da iniciativa
privada (R$ 6.900). Os
dados foram fazem parte do Relatório Contábil
do Tesouro Nacional de
2019.
O relatório também
mostra que a remuneração média dos militares
que estão na reserva (R$
128,2 mil por ano) é seis
vezes a de um aposentado
do INSS (R$ 20,4 mil por
ano). O servidor público

aposentado recebe, em
média, R$ 116,4 mil por
ano. A renda média da
população total é de R$
17,3 mil.
Os militares possuem
um sistema de contribuição diferente do observado no regime geral e no
dos servidores civis. O
rombo no segmento era
maior porque não havia
receita de contribuição
previdenciária do militar,
tampouco da União, para
bancar o sistema.
Em dezembro de 2019,
o Congresso aprovou lei
que reestrutura as carreiras e reforma o sistema de
aposentadorias do setor.
Foi criada uma alíquota geral para militares
ativos e inativos. O texto aprovado, no entanto,
ampliou uma série de adicionais e bônus às Forças
Armadas.
Segundo o Tesouro,
em todo ano passado, as
aposentadorias e pensões
geraram deficit (despesas
maiores que a receita) de
R$ 318,4 bilhões. Apesar
de proporcionalmente o
gasto com os militares
ser maior, a despesa do
regime geral tem o maior
peso em números absolu-

tos, já que um contingente
maior de pessoas recebem
o benefício.
O rombo total da Previdência em 2019está
dividido dessa forma,
conforme o relatório.
Aposentados do INSS,
R$ 213,3 bilhões (alta nominal de 402,9% em 10
anos), servidores públicos: R$ 53,1 bilhões (alta
nominal de 190,2% em 10
anos); militares: R$ 47 bilhões (alta de 101% em 10
anos); policiais militares e
civis do Distrito Federal:
R$ 5 bilhões (alta nominal
de 79,6% em 10 anos)
No ano passado, o déficit do Regime Geral
da Previdência Social
(RGPS), dos trabalhadores da iniciativa privada,
atingiu R$ 213,3 bilhões;
dos servidores civis, R$
53,1 bilhões; e dos militares, R$ 47 bilhões. Os
números fazem parte do
Relatório Contábil do Tesouro Nacional de 2019.
O relatório diz que o déficit por beneficiário do
INSS se manteve estável
até 2013, quando cada
segurado necessitava de
um aporte de aproximadamente R$ 1,9 mil, ao
ano, para cobrir o resul-

tado negativo. De 2014
a 2019, o desequilíbrio
se acentuou, chegando a
ser necessário um aporte
de R$ 6,9 mil por beneficiário, ao ano, em 2019.
Já em relação aos servidores civis, o déficit por
beneficiário desse regime
passou de R$ 27,6 mil em
2010 para R$ 71,6 mil, ao
ano, em 2019, o maior valor ao longo dos últimos
dez anos.“Houve crescimento do déficit por
beneficiário ao longo de
toda a série. No último
ano, apenas 38,5% das
despesas com benefícios
foram custeadas com as
receitas das contribuições dos segurados”, diz
o texto.
Mas a reforma da Previdência, aprovada no ano
passado - feita à custa dos
mais frágeis e poupando
categorias como a dos militares - melhorou as projeções de longo prazo do
governo. A previsão para
o chamado passivo atuarial (valor necessário para
pagar todos os benefícios)
para 2060 é de 7,65% do
PIB. No relatório do ano
passado, antes da reforma, a estimativa era de
11,64%.
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CNI lança cursos online para
ajudar empresas a exportarem
Diante da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus e a consequente retração da demanda, a diversificação de mercado é uma das soluções que surgem para as
empresas conseguirem escoar a produção e manter ou aumentar o faturamento. É nesse contexto que a exportação
torna-se uma alternativa para micro e pequenas indústrias.
Antes de vender para o mercado internacional, no entanto,
é recomendável que o empresário se prepare e planeje a
operação.
Para ajudar o setor produtivo nesse movimento, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou a série de
cursos 100% digitais “Quero Exportar”. As opções vão
desde o básico, para quem está começando no processo
de internacionalização, até temas mais avançados como
precificação e adequação de embalagens.
“Uma empresa que se internacionaliza está menos
vulnerável às questões do mercado doméstico”, comenta
Diego Bonomo, gerente-executivo de Comércio Exterior
da CNI. “Mas, para exportar, a empresa precisa se preocupar com uma série de etapas que envolvem a gestão,
preparação do produto e toda a questão documental. Planejamento é fundamental entrar e garantir uma operação
sustentável no mercado internacional. A CNI quer ajudar
nesse processo”, completa Bonomo. A série de cursos de
qualificação já está disponível no site exportaflixcni.com.
br com três cursos: Exportação passo a passo; Formação
do Preço de Exportação; e Desenvolvimento e Adequação
da Embalagem.
Com uma linguagem fácil, acessível e focada na prática, o conteúdo vai ajudar o usuário a saber se está preparado para iniciar essa jornada, aprender a usar a calculadora da CNI para precificar o produto para o mercado
internacional e conhecer pontos importantes a serem considerados na preparação da embalagem para o mercado
internacional independente do setor do negócio. Entre os
diferenciais do programa de qualificação, além da expertise da entidade que oferece, está o baixo valor de investimento, a partir de R$ 159,00.
Além da qualificação, a CNI oferece uma série de serviços para as empresas que já iniciaram a jornada de internacionalização. Entre eles, o Certificado de Origem Digital (COD), que garante a produtos brasileiros benefícios
tarifários em diversos países e o ATA, uma espécie de passaporte aduaneiro internacional que permite a exportação
e a importação temporária de bens para mais de 75 países.

Novo ApexCast: brasileiros nos EUA

Já está no ar a 12ª edição do ApexCast, podcast da
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). O tema desta semana é um estudo
feito pela Apex-Brasil que buscou identificar quem são as
empresas brasileiras que já operam nos Estados Unidos.
O estudo mapeou 146 empresas e listou seu setor, perfil
e porte, além de incluir entrevistas em profundidade com
51 delas.
Participam do episódio Fernando Spohr, Gerente de
Operações da Apex-Brasil América do Norte e Juarez
Leal, Chefe de Operações do escritório da Apex-Brasil
em São Francisco. Eles contam um pouco sobre as principais conclusões do estudo, que serve como um rico
benchmarking para todos aqueles que queiram seguir este
caminho de internacionalização no mercado norte-americano. O estudo foi conduzido pelos escritórios da Agência
nos Estados Unidos (em Miami e em São Francisco) e em
parceria com o Euromonitor.
Saiba mais sobre o estudo clicando aqui: portal.apexbrasil.com.br/noticia/apex-brasil-realiza-estudo-sobre-empresas-brasileiras-instaladas-nos-eua

Câmbio pressiona preços de
eletroeletrônica

Sondagem realizada pela Abinee aponta que 69% das
empresas consultadas sentiram pressões acima do normal
nos preços de componentes e matérias-primas neste ano.
Esse percentual está em ascensão desde janeiro, uma vez
que no mês de dezembro de 2019, apenas 21% das entrevistadas haviam dado essa indicação. Entre os principais
fatores que estão gerando a elevação nos preços de componentes e matérias-primas, a desvalorização cambial foi
citada por 71% das entrevistadas. Vale lembrar que, em
dezembro do ano passado, o dólar estava sendo cotado a
R$ 4,11 (média mensal), passando para R$ 5,33 em abril
de 2020 e aumentando para R$ 5,64 em maio. Ainda referente a essa questão, além da desvalorização cambial,
também foram citados outros motivos para o acréscimo
nos preços de componentes e matérias-primas.

Grávidas não têm
estabilidade no emprego

Economia com viagens
e diárias de servidores
é de R$ 199,6 milhões
As restrições para viagens
e deslocamentos dos servidores federais reduziram em
75,2% os gastos com diárias,
passagens e transporte nos
meses de março, abril e maio
deste ano. Levantamento divulgado nesta segunda-feira
pela Secretaria de Gestão
do Ministério da Economia
mostra que tais despesas
somaram R$ 65,68 milhões
nos três meses, um total de
R$ 199,6 milhões a menos
que no mesmo período do
ano passado.
De acordo com a secretaria, a maior redução de
despesa ocorreu nas viagens internacionais, cujos
gastos caíram 86%, seguida
dos deslocamentos nacionais, com recuo de 72,9%.
As despesas do TáxiGov,
programa de transporte de
servidores federais por meio
de aplicativo, caíram 60,9%
para os funcionários que trabalham em Brasília.
Segundo o Ministério da
Economia, as restrições para

as viagens de servidores e a
alocação de cerca de 50% da
força de trabalho do Executivo federal em regime de
trabalho remoto durante a
pandemia de covid-19 foram
os principais fatores responsáveis pela economia.
Após a pandemia, os órgãos públicos federais poderão avaliar a possibilidade
de substituir parte das viagens por reuniões remotas,
de forma a continuar economizando nessa área.
Em nota, a Secretaria de
Gestão confirmou que está
reavaliando as regras para
o trabalho remoto, que já
existiam antes da pandemia, e estudando a possibilidade de ampliação da modalidade na administração
pública federal. Segundo
o balanço mais recente do
órgão, 79.641 servidores
públicos federais civis, o
equivalente a 49% da força de trabalho, trabalhavam
em casa na semana de 22 a
26 de junho.

Impeachment: Witzel já
tem prazo para se defender
do Impeachment

A comissão especial da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) que analisa a denúncia
de crime de responsabilidade
contra o governador Wilson
Witzel decidiu, por unanimidade, retomar a contagem do
prazo de dez sessões para que
o chefe do Executivo apresente sua defesa. A decisão
se baseou em um parecer da
procuradoria da Casa e foi
acatada pelos 23 deputados
que participaram da reunião,
realizada em sessão semipresencial nesta segunda-feira.
Com isso, a decisão será publicada no Diário Oficial do
Legislativo desta terça-feira,
quando os advogados do governador serão novamente
notificados com a íntegra da
decisão, do processo e peças
anexas. O prazo deverá ser
contado a partir da próxima
quarta-feira.
A suspensão do prazo havia sido definida no dia 24 de
junho, após solicitação feita
pelos advogados do governador, até que fossem recebidas informações que foram
solicitadas pela comissão
para detalhar a denúncia. Na
semana passada, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) negou o compartilhamento de
provas do inquérito que corre
na corte sobre irregularidades
na saúde estadual. Segundo
o presidente do grupo, deputado Chico Machado (PSD),
a negativa não influencia no
processo. “Como boa parte da documentação já era
pública, decidimos retomar
esse prazo, com base na Lei
1.079/50. A norma diz que
deveríamos apresentar as
provas ou indicar onde elas
seriam encontradas, que foi
o que fizemos”, disse Machado.
Na reunião desta segunda-feira, os deputados decidiram incluir no processo a
petição inicial da denúncia da
Operação Favorito, disponibilizada pelo MPF; a decisão
do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, no pedido de
busca e apreensão realizado

em maio; os relatórios de
pagamentos feitos pelo Estado ao Instituto Unir Saúde e
Instituto de Atenção Básica e
Avançada de Saúde (Iabas);
os dados de receitas da campanha de Witzel no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), e os
contratos de gestão e aditivos
pactuados com o Instituto
Unir.
“Buscamos nos portais da
transparência e outras informações públicas e conseguimos elencar um bom número
de elementos que nos deem
condições de produzir um
bom relatório final”, declarou
o relator da comissão, deputado Rodrigo Bacellar (PSD).
O deputado também solicitou
que sejam compartilhadas as
informações colhidas pela
comissão especial da Alerj
que acompanha a atuação do
governo contra a pandemia
de coronavírus, em especial
aquelas relacionadas ao processo de contratação entre
o Executivo e o Iabas e aos
relatórios da Controladoria-Geral do Estado sobre as irregularidades.
Após o recebimento da
defesa de Witzel, num prazo
de até dez sessões ordinárias
do plenário da Alerj, a comissão especial terá mais cinco
sessões para elaborar um parecer sobre a denúncia, que
é levado a votação pelos 70
deputados. Os prazos serão
contados no mês de julho, já
que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) não foi
votada pelos deputados, o
que, segundo a Constituição
Estadual, impede que a Casa
entre em recesso.Após o fim
dos prazos de defesa e de
produção do parecer, caso a
denúncia seja aprovada pela
maioria absoluta do plenário
(36 deputados), o governador
é afastado e é formada uma
Comissão Mista que decidirá sobre a perda de mandato.
Essa comissão será composta
por cinco parlamentares eleitos pela Alerj e cinco desembargadores do Tribunal de
Justiça (TJ), sendo conduzida
pelo presidente do TJ.

A todas as preocupações normais do parto, as trabalhadoras grávidas devem somar mais uma: se o contrato de
trabalho que as liga ao patrão for temporário, isto é, de
prazo determinado, a gravidez não lhes dá nenhuma garantia provisória no emprego. Terminado o prazo do contrato elas estarão na rua, e dificilmente encontrarão novo
emprego porque é notória a má vontade do empresário
brasileiro em contratar mulheres grávidas.
A questão é antiga e polêmica. Não há lei prevendo
garantia provisória no emprego às mulheres grávidas. É
certo que o art.10, II, “b” do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 protege a gestante desde a confirmação da
gravidez até cinco meses após o parto, mas essa garantia
nunca ficou clara para as mulheres submetidas a contrato
de prazo determinado, dentre esses o próprio contrato de
experiência, e, vencidos os meses posteriores ao parto, a
mulher não tem nenhuma garantia de emprego, salvo se
isso constar do regulamento da empresa ou das normas
coletivas.
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) vem, já de alguns anos, se posicionando no sentido de que a mulher
grávida tem garantia provisória no emprego mesmo em se
tratando de contrato de experiência, o que, tecnicamente,
não deixa de ser uma aberração porque o contrato de experiência é de 90 dias, tem dia certo para começar e para
terminar e não há surpresa nenhuma para qualquer das
partes quanto ao dia do seu término. Em tese, portanto, o
seu prazo deveria fluir normalmente até o 90° dia, ainda
que a mulher engravidasse nesse interregno. Mas o TST
já disse um monte de vezes que a garantia do emprego se
estende à mulher grávida ainda que se trate de contrato de
experiência.
Em novembro de 2019, o Tribunal Pleno do TST decidiu, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência IAC-5639-31-2013-5-12-0051, que tem efeito vinculante e obriga os tribunais inferiores, que a estabilidade
provisória da gestante é incompatível com o contrato de
trabalho temporário de que trata a Lei 6.019/74. O contrato de trabalho temporário é especial porque liga três partes
distintas numa mesma relação negocial. De um lado, temos a prestadora, isto é, a empresa de trabalho temporário que contrata empregados de diversas profissões e põe
no mercado à disposição de outras empresas, chamadas
“tomadoras” ou “clientes”. De permeio entre o prestador
e a empresa cliente está o “trabalhador temporário”, que
é empregado efetivo da empresa de trabalho temporário
(prestadora), mas ocasionalmente presta serviços aqui e
acolá aos clientes da empresa prestadora dependendo da
necessidade da clientela.
O vínculo de emprego do trabalhador temporário se
perfaz diretamente com a empresa de trabalho temporário, mas apenas excepcionalmente, nos casos de fraude ou
extrapolação de prazo, é que o vínculo de emprego deixa
de ser formado com a empresa prestadora (empresa de
trabalho temporário) e passa a ser com a empresa tomadora (cliente).
A questão da gravidez da trabalhadora temporária sempre foi polêmica nos tribunais. Na sessão de 18 de novembro, contudo, o Pleno do TST decidiu, por maioria,
que a garantia de emprego por gravidez não se aplica às
mulheres contratadas no regime da Lei 6.019/74, isto é,
por meio do contrato de trabalho temporário. Como se
tratou de decisão “com efeito vinculante”, os tribunais
inferiores (tribunais regionais e varas do Trabalho) não
podem decidir de modo contrário. Paira sobre o assunto
uma “disciplina judiciária”.
No Processo TST-RR-722.05.2026.5.23.0003, o TST
decidiu de acordo com a orientação firmada em novembro de 2019 no Incidente de Assunção de Competência e
rejeitou os pedidos de uma trabalhadora que engravidara na constância de um contrato de trabalho temporário.
Ficou vencido o relator ministro Luiz Philippe Vieira de
Mello Filho.
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Termos de compromisso são
firmados entre CVM e Anbima

O convênio firmado entre
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima) para supervisão da indústria de fundos
gerou novos resultados. Cinco
termos de compromisso com
instituições que fazem distribuição de produtos de investimento ou administração de
fundos foram firmados.
A maioria deles está relacionada a problemas com
suitability (análise da adequação ao perfil do inves-

tidor), além de um caso
envolvendo
precificação.
Os acordos foram propostos pelas próprias instituições - Mirae, Itaú Unibanco,
Easynvest, Ativa Investimentos e Modal - antes da
Anbima instaurar um PAI
(Procedimento para Apuração de Irregularidades), ou
seja, uma investigação que
apura indícios de descumprimentos à autorregulação.
No caso do Itaú, foram solicitadas informações ao Itaú
para verificar a conformidade do envio de publicidade

de produtos de investimento para clientes às regras do
Código de Distribuição da
Anbima. Durante essa análise, foram identificados indícios de oferta de fundos sem
verificação prévia da adequação ao perfil dos clientes
que a receberam. Os termos
firmados com a Associação
e as supervisões realizadas
foram compartilhadas com a
CVM.
Convênio

A parceria estabelece

a troca de informações
entre a Anbima e a CVM,
com a possibilidade de
aproveitamento, pela autarquia, do trabalho de
supervisão feito pela Associação sobre a indústria de fundos.
“O convênio evita que
haja desnecessária sobreposição no trabalho das
duas entidades, com benefícios esperados de alinhamento na atuação e maior
sinergia de esforços”, explicou nota da CVM.

Itaú faz mudanças no comando de suas operações na América Latina
Após três anos à frente da
operação do Itaú Colômbia,
Alvaro Pimentel retornará
ao Brasil para assumir a
posição de Diretor-executivo da LatAm, coordenando
as operações do banco na
Argentina, Paraguai e Uruguai. Como CEO do Itaú
Colômbia, Álvaro atuou na
integração e o desenvolvimento do Itaú no mercado
colombiano. Há mais de
20 anos no conglomerado Itaú Unibanco, Álvaro
é formado em Economia

pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
e possui pós-graduação em
Finanças pelo Ibmec.
Com essa mudança, Baruc
Saez assumirá a posição de
CEO do Itaú Colômbia, com
reporte direto ao Gabriel
Moura, CEO do Itaú CorpBanca Chile. O executivo
está no banco desde 2010,
atuando como head do Banco de Investimentos na LatAm, a partir do escritório de
Nova Iorque. Com mestrado
em Economia e Finanças

pela Brandeis International
Business School, trabalhou
também na área de Renda
Fixa com contribuições relevantes na consolidação
da operação de Investment
Banking na América Latina.
“Movimentos como esses
reforçam o nosso compromisso com a meritocracia e
com o crescimento das operações do Itaú na América
Latina”, destaca Caio David,
diretor geral do Banco de
Atacado e executivo responsável pelas operações inter-

nacionais do Itaú Unibanco.
Por decisão pessoal tomada há mais de um ano,
Cesar Blaquier, sócio do
banco, deixará suas funções
à frente da Diretoria Executiva LatAm, em um primeiro
momento, e como CEO da
Argentina, em um segundo momento. Datas mais
precisas serão divulgadas à
medida da evolução dos processos de transição e sucessão, inclusive em função das
dificuldades de mobilidade
advindas da pandemia.

B3 aceita agora listagem de fundos de investimento em infraestrutura
Os Fundos de Investimentos em Infraestrutura
(FI-Infra) agora podem
ser listados na B3, ficando
disponíveis para negociação. A listagem possibilita
a compra e venda de cotas
desses fundos em ambiente de Bolsa, assim como os
Fundos Imobiliários (FII) e
ETFs (Fundos de Índice). A
notícia foi divulgada nesta
segunda-feira pela B3.
Esse tipo de fundo aplica
em ativos incentivados, emitidos para financiar projetos
de infraestrutura e, ainda
que seja um investimento
de longo prazo, com vencimento médio de dez anos em
suas aplicações, o investidor

pode negociar suas cotas a
qualquer momento, como se
estivesse comprando ou vendendo uma ação.
“Seus principais benefícios são a isenção de imposto de renda sobre os rendimentos e diversificação
de riscos, já que os fundos
investem em diferentes ativos”, afirma Mario Palhares,
diretor de Produtos Listados.
“Para o administrador do
fundo, as vantagens são a
simplificação da gestão e a
possibilidade de alongar os
prazos dos investimentos.”
Mudanças
Segundo a B3, outra novi-

dade é a alteração das características de negociação dos
Fundos de Investimento em
Direitos Creditórios (FIDCs)
listados. Agora, a liquidação
do produto, que acontecia no
mesmo dia, passa a ser em
D+2, assim como o FI-Infra,
e é feita pelo módulo líquido, ou seja, com a B3 atuando como contraparte central
das operações realizadas
por meio do PUMA Trading
System
O código de negociação
dos FIDCs também mudou
e está mais simples. Os onze
dígitos utilizados anteriormente foram substituídos
por um código menor, for-

mado por quatro letras e dois
números. As medidas valem
tanto para os novos fundos a
serem lançados quanto para
os que já são listados.
O FI-Infra adota as mesmas características de negociação dos FIDCs. Com
isso, os dois produtos passam a ser negociados de
forma similar à dos FII
listados. “Essas evoluções
são resultados do trabalho
que temos feito para ampliar as opções de investimentos e facilitar o acesso
de investidores ao ambiente de Bolsa, contribuindo
para alavancar o mercado”,
aponta Palhares.

CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAÍBA S.A.
CNPJ nº 02.013.199/0001-18 - NIRE 33.3.0016564-9
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
1. Hora, Data e Local: Às 16h do dia 08/04/2020, na sede social, na Rod.
Amaral Peixoto, s/nº, Km 91, Bananeiras, Araruama/RJ. 2. Convocação e
Publicação: Editais de convocação publicados no DOERJ, nos dias 25, 26
e 27/03/2020 nas págs 44, 48 e 59 respectivamente e no Jornal Monitor
Mercantil, nos dias 25, 26 e 27/03/2020 nas págs 05, 09 e 07 respectivamente. 3. Mesa: Presidente: Carlos Alberto Vieira Gontijo; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do Dia e Deliberações: Observados
os impedimentos legais, foram tomadas as seguintes deliberações, pelos
acionistas presentes representando 92,42% do capital social votante: 4.1.
Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicados em
27/03/2020, no DOERJ, às págs 16/17/18 e no jornal Diário do Acionista
às págs 08/09, documentos estes disponíveis em mesa e que eram do
conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, § 3º,
da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo
em 31/12/2019, no montante de R$ 15.338.586,41, que serão destinados
da seguinte forma: (i) R$ 766.929,32 para reserva legal; (ii) R$ 546.437,14
para reserva de investimentos; (iii) R$ 10.382.305,68 para reserva de retenção de lucros da Cia., com vistas a garantir recursos para financiamento
de expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais;
e (iv) R$ 3.642.914,27 para distribuição de dividendos aos acionistas, na
proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida
da disponibilidade de caixa da Cia.. 4.3. Aprovar, depois de examinado e
discutido, o orçamento econômico e financeiro, incluindo investimentos de
capital e orçamento de despesas do exercício de 2020. 4.4. Aprovar e ratificar, em razão do art. 10, § 1º, “g”, do Estatuto Social da Cia., a celebração
dos seguintes contratos, com prazo superior a 12 meses: (i) Contrato de
Prestação de Serviços nº 081/2018 celebrado em 10/04/2018 com a Bio
Proj Tecnologia Ambiental Ltda. (CNPJ nº 09.542.970/0001-93); e (ii) Contrato de Prestação de Serviços, Locação Atípica de Imóvel e Locação de
Equipamentos celebrados em 30/08/2019 com Athon Energia S.A. (CNPJ
nº 27.512.695/0001-47). 4.5. Em cumprimento ao artigo 10, § 1º, “e” e “g” do
Estatuto Social foi aprovada a contratação de financiamentos em geral, incluindo, mas não se limitando a, tipo FINAME (Financiamento de máquinas
e equipamentos), Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, Conta
Garantida, Cédulas de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, Fiança e Empréstimo Internacional (4131) com as instituições bancárias e BNDES Automático, no valor de até R$ 30.000.000,00 por contrato, podendo
o prazo ser superior ou inferior a 12 meses. 5. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia, sob a
forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual foi lida,
aprovada e assinada. 6. Assinaturas: Carlos Alberto Vieira Gontijo, Presidente; Leonardo das Chagas Righetto, Secretário. Saneamento Ambiental
Águas do Brasil S.A., Acionista presente. Confere com o original lavrado em
livro próprio. Araruama, 08/04/2020. Carlos Alberto Vieira Gontijo - Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. JUCERJA sob o nº
3886321 em 23/06/2020.

Analistas norte-americanos estão
querendo se tornar pessimistas

Os departamentos de análises de alguns grandes bancos norte-americanos passaram a adotar uma posição mais
pessimista, alertando os investidores em busca de oportunidades para os riscos do vírus e preocupação com as
previsões de lucro, que consideram que, estavam até o
momento, excessivamente otimistas. No último relatório
do Citi, o estrategista chefe Robert Buckland alerta que
os retornos globais em renda variável serão limitados e as
ações ainda estarão próximas dos níveis atuais daqui a 12
meses. Alega também que o impulso dos US$ 6 trilhões
em flexibilização quantitativa global deve compensar o
impacto econômico causado pelo aumento dos casos de
Covid-19 e reconhecem que combater o Fed é uma tarefa
ingrata, reconhecendo que os bancos centrais já conduziram uma reclassificação muito significativa das ações
globais. Entre diferentes regiões acionárias, a equipe do
Citi considera que ainda estão em compra os mercados
emergentes e os EUA, neutros em Reino Unido e Europa
e venda no Japão e na Austrália.
O interessante é a estratégia que as grandes instituições
estão adotando. Os estrategistas do JPMorgan Chase compartilham da opinião do Citi e colocam em seu relatório
que o risco-recompensa para as ações não é atraente no
segundo semestre de 2020, pois o desempenho da renda
variável deve ficar aquém dos títulos e dinheiro. Porém,
temem as políticas fiscais e monetárias no mundo todo
permaneçam e que os riscos de uma segunda onda do virus não afete a recuperação para a recuperação econômica
adotam uma política dúbia ao insistirem que “não buscaríamos mercados mais altos do que os níveis atuais”.

Cogna sobe 11% por causa do IPO da Vasta
As ações da Cogna chegaram a subir 11% no pregão
desta segunda-feira, mas terminaram com uma alta de
6,25%. Não mantiveram a alta, pois foi baseada num
motivo ridículo: o pedido da Vasta Plataform, da Cogna
Educação (antiga Kroton), para fazer uma oferta inicial
de ações na Nasdaq, exclusivamente no exterior. Também ficou definido que a Soma Educacional passará a
ser integralmente controlada pela Vasta. A plataforma
vai consolidar as atividades do grupo relacionadas a
soluções educacionais e digitais voltadas a escolas particulares que operam no segmento de educação básica.
O pior é que isso foi uma notícia velha, pois na última
teleconferência de resultados, o CEO da Cogna Rodrigo
Galindo havia dito que a empresa estava aguardando
o momento certo para prosseguir com a oferta; também disse que o IPO financiaria potencial atividade de
fusões e aquisições.

Oceanair pede falência, Covid não foi culpada
A pandemia pode ter ajudado a agravar a difícil
situação da Oceanair Linhas Aéreas, também conhecida como Avianca Brasil, que pediu falência à Justiça
Brasileira, por não ter condições de cumprir o plano
de pagamento da dívida de cerca de R$ 2,7 bilhões. A
companhia estava em recuperação judicial desde 2018
e, desde 2019, tentava renegociar suas dívidas em maio
daquele ano, a Agência Nacional de Aviação Civil suspendido os voos da companhia em território nacional,
por temer falta de capacidade da empresa para realizar suas operações com segurança. Em novembro, o
escritório de administração judicial Alvarez & Marçal,
responsável por acompanhar e mediar o plano de recuperação da Oceanair, recomendou que a companhia
decretasse a falência, alegando que não vislumbrava
condições para a retomada da empresam, por considerar
que os rumos tomados pela recuperanda parecem tornar
inviável a manutenção da recuperação judicial, em face
do completo esvaziamento da atividade empresarial. A
Avianca Holdings distribuiu nota afirmando que a Avianca Brasil (Oceanair) é uma empresa independente e
não está relacionada à AVH e suas subsidiárias.

Credit Suisse: construção e shoppings
Em 2007, os analistas do Credit Suisse erram muito
nas análises do setor de construção. Agora, retornaram à
cobertura desse setor, E de saída já avisam que existe um
demanda reprimida aliada a crédito mais barato e preço
ainda baixos e essa combinação permite um cenário de
recuperação das vendas. E avisam que “os players de média renda nos parecem melhores posicionados para o novo
ciclo e com um maior potencial de crescimento”. Será?
Escolheram a Cyrela como a “top pick”, recomendando
a compra e preço-alvo de R$ 32. Estão com a mesma recomendação os papéis da Evenm preço-alvo de R$ 16,
Moura Dubeux, R$ 12,50 e Direcional, R$ 20. Já os papéis da Eztec (R$ 49), MRV (R$ 21,50) e Tenda (R$ 37)
receberam a classificação “neutra”. A única empresa com
recomendação venda foi a Tecnisa (R$ 14,50).
E se revelam confusos nas análises dos shoppings centers, acreditando que o ambiente de juros mais baixos vai
tornar os retornos do setor de shoppings mais atrativo.
Bom, na linha seguinte dizem que “no curto prazo a visão
para o setor deve permanecer negativa, pois as vendas e os
aluguéis só devem retornar aos níveis de 2019 em 2022,
mas acreditamos que a tese de longo prazo continua intacta”. O banco iniciou a cobertura de Multiplan já como “top
pick”, com uma recomendação de compra e preço-alvo de
R$ 28. A mesma classificação para a Iguatemi também é
de com preço-alvo de R$ 45. . No caso de BR Malls e BR
Properties, a recomendação é “neutra, com preços-alvos
de, respectivamente, R$ 12,60 e R$ 11,30.

Ladrão de cadastro ataca Hapvida

A Hapvida comunicou à CVM ter sido vítima de violação
de segurança cibernética, mas o acesso não autorizado foi
rapidamente interrompido. As informações potencialmente
acessadas incluem somente dados cadastrais e não houve
acesso a prontuários médicos ou informações financeiras.
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Fundo poderá ter até R$ 1,2 bi para atrair negócios no Brasil
BNDES aportará
25% desse total,
R$ 300 milhões
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) aprovou
a subscrição de até R$ 300
milhões no fundo de investimento em participações
ALAOF V Brasil, que terá
como foco de investimento
prioritário empresas de mé-

dio porte. O valor efetivamente aplicado pelo BNDES
está limitado a 25% do total
subscrito no fundo que poderá atingir, com a participação
de outros investidores institucionais, um total de até R$
1,2 bilhão.
“Estima-se que o fundo
deve apoiar os negócios de
quatro a seis empresas brasileiras, com potencial de geração de empregos no país – o
que reforça a importância de
mais esse canal de acesso a
recursos durante a crise econômica decorrente da pande-

mia do novo coronavírus”,
reportou nesta segunda-feira
o banco de fomento.
Gerido pela Alaof do
Brasil, gestora do grupo
Acon Investments no Brasil, o Alaof V Brasil foi um
dos quatro fundos de private equity selecionados por
meio de chamada multissetorial realizada pelo BNDES
em dezembro de 2018. A
gestora conta na sua base de
investidores institucionais
com instituições financeiras
e agências de desenvolvimento internacionais, dentre

outros, e tem focado seus investimentos em empresas de
médio porte de diversos setores que tenham bom potencial de crescimento, mas que
demandam aporte de capital
para alavancar os negócios.
O fundo estuda selecionar
entre quatro e seis empresas
promissoras que precisem de
recursos para ganhar tração.
Além dos aportes financeiros – que devem variar entre cerca de R$ 80 milhões
e R$ 300 milhões em cada
negócio –, a gestora agregará sua expertise exercendo

influência sobre as principais decisões operacionais,
financeiras e estratégicas
das empresas, a fim de gerar
mais valor para elas. A gestora também buscará implementar níveis internacionais
de compliance, transparência e responsabilidade socioambiental nas companhias
apoiadas.
Duração
De acordo com o BNDES,
o fundo deverá ter duração
de 10 anos – com possibi-

lidade de prorrogação por
mais dois – e o período de
investimento poderá durar
entre cinco e sete anos. Após
esse tempo, o fundo terá um
período dedicado a gerir e
eventualmente se desfazer
de suas participações, remunerando o BNDES e os demais cotistas.
O fundo buscará investir
principalmente em empresas
de médio porte de diferentes
setores, como saúde, educação, farmacêutico, consumo
e varejo, tecnologia e gestão
de resíduos, entre outros.

Mercado acredita em queda um pouco menor da economia
A previsão do mercado
financeiro para a queda da
economia brasileira este
ano foi ajustada de 6,54%
para 6,50%. A estimativa
de recuo do Produto Interno Bruto (PIB) – a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país – está
no boletim Focus, publicação divulgada todas as semanas pelo Banco Central
(BC), com a projeção para
os principais indicadores
econômicos.
Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento
de 3,50%, a mesma previsão

há seis semanas consecutivas. Em 2022 e 2023, o mercado financeiro continua a
projetar expansão de 2,50%
do PIB.
Inflação
As instituições financeiras
consultadas pelo BC mantiveram a projeção para o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA)
em 1,63%, neste ano.
Para 2021, a estimativa
de inflação permanece em
3%. A previsão para 2022
também não teve alteração:

3,50%. Para 2023, a estimativa passou de 3,50% para
3,42%.
A projeção para 2020
está abaixo do piso da
meta de inflação que deve
ser perseguida pelo BC. A
meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional,
é de 4% em 2020, com intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual para cima
ou para baixo. Ou seja, o
limite inferior é 2,5% e o
superior, 5,5%.
Para 2021, a meta é
3,75%, para 2022, 3,50%, e
para 2023, 3,25% também

com intervalo de 1,5 ponto
percentual em cada ano.
Selic
Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic,
estabelecida atualmente em
2,25% ao ano pelo Comitê de
Política Monetária (Copom).
Para o mercado financeiro, a expectativa é que a
Selic encerre 2020 em 2%
ao ano. Para o fim de 2021,
a expectativa é que a taxa
básica chegue a 3% ao ano.

Para o fim de 2022, a previsão é 5% ao ano e para o final de 2023, 6% ao ano.
Quando o Copom reduz
a Selic, a tendência é que o
crédito fique mais barato,
com incentivo à produção
e ao consumo, reduzindo o
controle da inflação e estimulando a atividade econômica. Entretanto, os bancos
consideram outros fatores
na hora de definir os juros
cobrados dos consumidores,
como risco de inadimplência, lucro e despesas administrativas.
Quando o Copom aumen-

ta a taxa básica de juros, o
objetivo é conter a demanda
aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os
juros mais altos encarecem
o crédito e estimulam a poupança
Dólar
A previsão para a cotação
do dólar permanece em R$
5,20, ao final deste ano. Para
o fim de 2021, a expectativa é que a moeda americana fique em R$ 5,05, contra
previsão de R$ 5 da semana
passada.

Jiangling Motors reporta crescimento de 252% do lucro líquido no semestre
O lucro líquido da chinesa Jiangling Motors
Co. Ltd., fabricante de caminhões leves, mais que
triplicou no primeiro semestre deste ano. O lucro
líquido da empresa atri-

buível aos acionistas saltou anualmente 252,54%,
chegando a 208 milhões de
iuanes (US$ 29,4 milhões)
no período, de acordo com
a previsão de desempenho
para o primeiro semestre

abrangente do setor em
maio, com a produção e as
vendas de veículos comerciais subindo 47,7% e 48%
ano a ano, para 527 mil e
520 mil unidades, respectivamente.

arquivada na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Conforme a agência
Xinhua, seu vertiginoso
desempenho no primeiro
semestre ocorreu em meio
a uma recuperação mais

Em particular, a produção de caminhões cresceu
53,2% em relação ao ano
passado, para 490 mil unidades em maio, enquanto as vendas aumentaram
52,5%, para 482 mil uni-

dades, mostraram os dados. Até o fechamento de
segunda-feira, o preço das
ações da montadora listada em Shenzhen subiu
8,11%, encerrando o pregão em 15,19 iuanes.

ALLIANCE HOLDING S.A.
Balanço Patrimonial
ATIVO
31/12/2019
Circulante ���������������������������������������������������������
738,57
Caixa e equivalentes de caixa �����������������������
738,57
Não circulante �������������������������������������������������� 2.047.291,66
Investimento �������������������������������������������������� 2.047.291,66
Total do ativo ��������������������������������������������������� 2.048.030,23
PASSIVO
31/12/2019
Não circulante �������������������������������������������������� 381.869,78
Obrigações com acionistas ���������������������������
29.129,09
Participação societária negativa ������������������� 352.740,69
Patrimônio líquido ������������������������������������������� 1.666.160,45
Capital social ������������������������������������������������� 7.931.148,87
Prejuízos acumulados ����������������������������������� (6.265.136,66)
Efeitos mudança participação �����������������������
148,24
Total do passivo ���������������������������������������������� 2.048.030,23
Demonstração de Resultados
Despesas operacionais
Despesas administrativas����������������������������������
Outras despesas �����������������������������������������������
Prejuízo antes do resultado financeiro ���������

31/12/2019
(7.948,62)
(325.613,52)
(333.562,14)

31/12/2018
11.369,02
11�369,02
3.876.693,88
3�876�693,88
3.888.062,90
31/12/2018
28.202,67
28�202,67
3.859.860,23
7�931�148,87
(4�071�288,64)
3.888.062,90
31/12/2018
(5�781,90)
(5�781,90)

CNPJ: 27�700�286/0001-74
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras ������������������������������������������
3�136,72
(2.608,25)
(781,45)
Despesas financeiras ����������������������������������������
(2.608,25)
2�355,27
Prejuízo antes de participações ���������������� (336.170,39)
(3�426,63)
Resultado de participações societárias �������� (1.857.677,63) (2�979�164,99)
Prejuízo do exercício��������������������������������������� (2.193.848,02) (2�982�591,62)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Efeitos
mudança
particiCapital
Prejuízos
pação
Total
social acumulados societária
- 6.842.451,85
Saldos em 01/01/18�� 7.931.148,87 (1.088.697,02)
- (2�982�591,62)
- (2�982�591,62)
Prej� líq� do exercício ��
- 3�859�860,23
Saldos em 31/12/18 7�931�148,87 (4�071�288,64)
- 3.859.860,23
Saldos em 01/01/19�� 7.931.148,87 (4.071.288,64)
Prej� líq� do exercício
- (2�193�848,02)
- (2�193�848,02)
Efeitos mudança par148,24
148,24
ticipação societária���
148,24 1.666.160,45
Saldos em 31/12/19�� 7.931.148,87 (6.265.136,66)

FIQUE ATENTO,
E JUNTOS VAMOS
LUTAR CONTRA
O CORONAVÍRUS.

MINOTAURO, LUTADOR

O coronavírus chegou
ao Brasil. Vamos ficar
atentos, mas tranquilos.
Informação e boa
higiene são as melhores
formas de se prevenir
do vírus e proteger
sua família

31/12/2019
31/12/2018
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Prejuízo do exercício
(2.193.848,02) (2�982�591,62)
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao caixa
utilizado nas atividades operacionais
Equivalência patrimonial��������������������������������� 1.857.677,63 2�979�164,99
Prejuízo coligada �������������������������������������������� 325.613,52
Prejuízo ajustado ���������������������������������������������
(10.556,87)
(3�426,63)
Variações nos ativos e passivos operacionais
Impostos a recuperar��������������������������������������
52�153,97
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
atividades operacionais
(10.556,87)
48�727,34
Aquisição de participação societária ��������������
(1.000)
(999)
Caixa líquido (utilizado) nas atividades
de investimento ���������������������������������������������
(1.000)
(999)
Obrigações com sócios ���������������������������������
926,42
(36�359,32)
Caixa líquido gerado (utilizado) nas
atividades de financiamento�������������������������
926,42
(36�359,32)
Acréscimo líquido de caixa ��������������������������������
(10.630,45)
11�369,02
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
11.369,02
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
738,57
11.369,02
Ricardo Silva Rezende - Acionista; Rodrigo de Souza Sá dos Santos Contador - CRC: RJ -111880/O-8; Rogério da Silva Basilio - Acionista�

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.

ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS

APOIO DESTE VEÍCULO

Monitor Mercantil n Terça-feira, 7 de julho de 2020

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de VSas, as Demonstrações
Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2019. Rio de Janeiro, 26/06/2020. A Administração.
Balanços patrimoniais em 31/12 - Em MR$
Demonstrações do resultado em 31/12
Controladora
Consolidado
Em MR$, exceto quando indicado de outra forma
2019
2018
2019
2018
Controladora
Consolidado
Ativo
519.681 563.728 523.164 560.774 Receita líquida dos serviços
2019
2018
2019
2018
Circulante
35.786 58.947 49.706 67.824 prestados (Nota 20a))
133.427 141.301 179.675 176.637
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)
2.285
2.280
4.660
3.968 Custos dos serviços prestados (Nota 20b)) (116.210) (78.123) (162.739) (111.602)
Contas a receber de clientes (Nota 6) 18.550 38.050 26.611 42.000 Lucro bruto
17.217 63.178 16.936 65.035
Tributos a recuperar (Nota 8)
6.630
8.434
9.374 10.648 (Despesas) receitas operacionais
Despesas antecipadas
523
1.037
523
1.037 Gerais e administrativas (Nota 21)
(20.547) (20.330) (21.662) (21.224)
Adiantamento a fornecedores
3.288
4.053
3.516
4.370 Participação nos resultados de
Outros ativos (Nota 7)
4.510
5.093
5.022
5.801 controladas (Nota 11)
(1.404)
250
Não circulante
483.895 504.781 473.458 492.950 Outras receitas (despesas) operacionais,
Realizável a LP
líquidas (Nota 22)
133 (12.715)
132 (12.715)
Caixa restrito (Nota 10)
13.861 13.240 13.861 13.240 (Prejuízo) lucro operacional
(4.601) 30.383 (4.594) 31.096
Depósitos judiciais (Nota 9)
8.087
9.202
8.242
9.358 Resultado financeiro
21.948 22.442 22.103 22.598 Despesas financeiras (Nota 23)
(80.083) (87.897) (80.115) (87.924)
Investimentos (Nota 11)
10.592 11.987
Receitas financeiras (Nota 23)
34.581 3.000 34.606
3.017
Imobilizado (Nota 12)
450.805 469.674 450.805 469.674 Despesas financeiras, líquidas
(45.502) (84.897) (45.509) (84.907)
Intangível (Nota 13)
550
678
550
678 Prejuízo antes do IR e da contribuição
461.947 482.339 451.355 470.352 social
(50.103) (54.514) (50.103) (53.811)
Passivo e passivo a descoberto
519.681 563.728 523.164 560.774 IR e Contribuição social – correntes
(1.094)
- (1.094)
(703)
Passivo
709.353 699.591 712.836 696.637 Prejuízo do exercício
(51.197) (54.514) (51.197) (54.514)
Circulante
70.266 71.239 81.925 79.685 Prejuízo básico e diluído (expresso em
Fornecedores (Nota 15)
7.103
5.127
8.278
5.694 reais para o lote de mil ações) (Nota 19d))
(0,05)
(0,05)
Provisões (Nota 14)
5.392
8.241 10.406 12.421
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12 - Em MR$
Empréstimos e financiamentos (Nota 16) 48.943 47.101 48.943 47.101
Controladora
Consolidado
Parcelamento de tributos (Nota 25)
1.052
1.366
1.052
1.366
2019
2018
2019
2018
Tributos a recolher
3.343
6.338
5.513
7.754 Prejuízo do exercício
(51.197) (54.514) (51.197) (54.514)
Salários e encargos sociais
3.038
2.476
6.266
4.568 Outros componentes do resultado abrangente
Outros passivos
1.395
590
1.467
781 Itens a serem posteriormente
Não circulante
639.087 628.352 630.911 616.952 reclassificados para o resultado:
Partes relacionadas (Nota 17)
108.204 108.926 100.028 97.526 Variação cambial de controladas
Empréstimos e financiamentos (Nota 16) 454.941 484.018 454.941 484.018 localizadas no exterior (Nota 11)
9
36
9
36
Provisões para contingências (Nota 18) 68.874
7.606 68.874
7.606 Hedge contábil (Nota 19 c))
(2.621) (36.581) (2.621) (36.581)
Obrigações Arrendamentos
3.727
3.727
Total do resultado abrangente do exercício (53.809) (91.059) (53.809) (91.059)
Parcelamento de tributos (Nota 25)
3.341
4.134
3.341
4.134
Demonstrações das mutações do passivo a descoberto - Em MR$
Outros financiamentos (Nota 26)
- 23.668
- 23.668
Ajustes de Prejuízos
Passivo a descoberto (Nota 19)
(189.672) (135.863) (189.672) (135.863)
Capital avaliação acumuCapital social
337.921 337.921 337.921 337.921
social patrimonial
lados
Total
Ajustes de avaliação patrimonial
(57.887) (55.275) (57.887) (55.275)
335.712
(18.730) (363.995) (47.013)
Prejuízos acumulados
(469.706) (418.509) (469.706) (418.509) Em 31/12/2017
Resultado abrangente do exercício:
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
Prejuízo do exercício
- (54.514) (54.514)
31/12/2019 - Em MR$, exceto quando indicado de outra forma
Variação cambial de controladas no exterior
36
36
1 Informações gerais. A Siem Offshore do Brasil S.A. (“Cia.” ou “Grupo”) é membro Hedge contábil (Nota 19)
(36.581)
- (36.581)
do grupo norueguês Siem Offshore e tem como principal atividade a operação de Aumento de capital social (Nota 19)
2.209
2.209
navegação de apoio marítimo, principalmente ao longo da costa brasileira, utili- Em 31/12/2018
337.921
(55.275) (418.509) (135.863)
zando embarcações próprias e afretadas do Grupo. A controlada Consub Delawa- Resultado abrangente do exercício:
re LLC, sediada em Delaware, nos Estados Unidos da América, têm como princi- Prejuízo do exercício
- (51.197) (51.197)
pal objetivo a atividade comercial no interesse do grupo norueguês e a controlada Variação cambial de controladas no exterior
9
9
Aracaju Serviços Auxiliares Ltda. tem como principal atividade a operação de Hedge contábil (Nota 19)
(2.621)
- (2.621)
embarcações de apoio marítimo. Em 31/12/2019, a Cia. apurou prejuízo de R$ Em 31/12/2019
337.921
(57.887) (469.706) (189.672)
51.197 (2018 - R$ 54.514), excesso de passivos sobre ativos circulantes, na controladora e no consolidado, pelos montantes de R$ 34.480 e R$ 32.218 (2018 - R$ te. • Títulos de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem basica12.292 e R$ 11.861), respectivamente, bem como passivo a descoberto pelo mente em principal e em juros e o objetivo do modelo de negócios da Cia. é atingimontante de R$ 189.672 (2018 – R$ 135.863). Em decorrência dessa situação, a do por meio da arrecadação de fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos
Siem Offshore do Brasil S.A. manteve em 2019 política de redução de custos im- financeiros. A Cia. classifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo por meio
plementada desde 2015, que impactou em todos os setores da Cia. como redução do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se qualificam para menda força de trabalho, otimização e eficiência nos processos de compras em geral, suração ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
redução de gastos administrativos, dentre outros. Seguindo ainda o plano de con- abrangentes (VJORA). • Investimentos patrimoniais mantidos para negociação; e
tinuidade de suas atividades operacionais, a Cia. negocia com seus credores um investimentos patrimoniais para os quais a entidade não optou por reconhecer
standstill nos financiamentos das embarcações, de forma que possa manter o ganhos e perdas por meio de outros resultados abrangentes. Para ativos financeifluxo de caixa positivo até que a recuperação do mercado do setor de Oil & Gas ros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no resultado
esteja consolidada. Além disso, há a expectativa de trazer embarcações estran- ou em outros resultados abrangentes. Para investimentos em instrumentos de
geiras para operar no Brasil, aumentando a receita de forma significativa. Sendo dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimento é mantido.
assim, a administração da Cia. julga adequado a elaboração das demonstrações Para investimentos em instrumentos patrimoniais que não são mantidos para nefinanceiras da controladora e consolidadas no pressuposto de continuidade ope- gociação, isso dependerá de a Cia. ter feito ou não a opção irrevogável, no recoracional. As receitas da Cia. são representadas por serviços prestados a empre- nhecimento inicial, por contabilizar o investimento patrimonial ao valor justo por
sas operadoras na exploração de petróleo, sendo seu principal cliente a Petróleo meio de outros resultados abrangentes. A Cia. reclassifica os investimentos em
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, atendendo à atividade fim da Cia. ou a solicitações títulos de dívida somente quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos
de partes relacionadas, sendo, este último, serviço de gerenciamento de embar- é alterado. 2.5.2 Reconhecimento e desreconhecimento. Compras e vendas recações em águas territoriais brasileiras. A receita de prestação de serviços ao gulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na
referido cliente representou 44% da receita total do exercício 2019 (2018 – 47 %). qual a Cia. se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são
Em 31/12/2019, a Cia. operava 6 embarcações brasileiras e 2 estrangeiras (2018 desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido
- 6 embarcações, sendo 2 estrangeiras). A frota operada é de partes relacionadas. ou tenham sido transferidos e a Cia. tenha transferido substancialmente todos os
Das embarcações operadas, todas encontravam-se sob contratos firmados com riscos e benefícios da propriedade. 2.5.3 Mensuração. No reconhecimento inicial,
as principais empresas de prospecção, extração e produção de petróleo e gás a Cia. mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo
natural que atuam no Brasil e em outros países com prazos de duração entre 1 a financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da
8 anos, não considerando os prazos de renovação automática. As presentes de- transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de
monstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Diretoria da Cia. transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registraem 26/06/2020. 2 Resumo das principais políticas contábeis. As principais políti- dos como despesas no resultado. Os ativos financeiros são considerados, em sua
cas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras indivi- totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em pagaduais e consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de mento do principal e de juros. A mensuração subsequente de títulos de dívida
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em depende do modelo de negócio da Cia. para gestão do ativo, além das caracteríscontrário. 2.1 Base de preparação. As demonstrações financeiras foram prepara- ticas do fluxo de caixa do ativo. A Cia. classifica seus títulos de dívida de acordo
das conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronuncia- com as três categorias de mensuração a seguir: • Custo amortizado: os ativos, que
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e eviden- são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados
somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses ativos financeina sua gestão. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o ros são registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de
custo histórico como base de valor. A preparação de demonstrações financeiras juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos direrequer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de jul- tamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com
gamento por parte da administração da Cia. no processo de aplicação das políti- os ganhos e perdas cambiais. As perdas por impairment são apresentadas em
cas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem uma conta separada na demonstração do resultado. • Valor justo por meio de oumaior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são signi- tros resultados abrangentes (VJORA): os ativos que são mantidos para coleta de
ficativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. a) De- fluxos de caixa contratuais e para venda dos ativos financeiros quando tais fluxos
monstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financeiras consolida- de caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensuradas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contá- dos ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Mudanças no valor
beis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de contábil são registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo reconhePronunciamentos Contábeis (CPCs). b) Demonstrações financeiras individuais. cimento dos ganhos ou perdas por impairment, receita com juros e ganhos e perAs demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas con- das cambiais, os quais são reconhecidos na demonstração do resultado. • Valor
forme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronun- justo por meio do resultado (VJR): os ativos que não atendem os critérios de
ciamentos Contábeis (CPC). c) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações. classificação de custo amortizado ou de valor justo por meio de outros resultados
As normas abaixo foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Eventuais
01/01/2019. (i) CPC06(R2) – “Operações de Arrendamento Mercantil” – com essa ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequentenova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos paga- mente mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resulmentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os tado e apresentados líquidos em outros ganhos/(perdas), no período em que
contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar ocorrerem. Instrumentos patrimoniais. A Cia. subsequentemente mensura, ao
fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de valor justo, todos os investimentos patrimoniais. Quando a administração da Cia.
pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrenda- escolher apresentar, ao valor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmen- moniais em outros resultados abrangentes, não haverá reclassificação subsete mantidos. O CPC06 (R2) entrou em vigor em 01/01/2019 e foi implementado quente dos ganhos e perdas ao valor justo para o resultado após a baixa do invesconforme as regras definidas. (ii) ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tribu- timento. Os dividendos desses investimentos continuam a ser reconhecidos, no
tos sobre a Renda”: essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer resultado, como outras receitas quando o direito da Cia. receber pagamentos é
ativos e passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à luz do estabelecido. As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por
IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados nos meio do resultado são reconhecidas em outros ganhos/(perdas) na demonstração
cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou os principais tratamen- do resultado quando aplicável. As perdas por impairment (e a reversão dessas
tos fiscais adotados pelo Grupo nos períodos em aberto sujeitos a questionamen- perdas) em investimentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de
to pelas autoridades tributárias e concluiu que não há impacto significativo a ser outros resultados abrangentes não têm uma divulgação separada das outras muregistrado nas demonstrações financeiras. Não há outras normas CPCs ou inter- danças no valor justo. 2.5.4 Impairment. A partir de 01/01/18, a Cia. passou a
pretações técnicas que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos tísignificativo sobre as demonstrações financeiras do Grupo. 2.2 Consolidação. a) tulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros
Demonstrações financeiras consolidadas. As seguintes políticas contábeis são resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter
aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. (i) Contro- havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receladas. Controladas são todas as entidades nas quais a Cia. tem o poder de deter- ber de clientes, a Cia. aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo
minar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompanhada de uma CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir
participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital votante). A exis- do reconhecimento inicial dos recebíveis. 2.5.5 Compensação de instrumentos
tência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercíveis ou conversíveis financeiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
são considerados quando se avalia se a Cia. controla outra entidade. As controla- apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os
das são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou reapara a Cia. A consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termi- lizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser
na. Transações entre empresas do Grupo, saldos e ganhos não realizados em contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negócios
transações entre empresas consolidadas são eliminados. Os prejuízos não reali- e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da contraparte.
zados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de 2.6 Contas a receber de clientes. As contas a receber de clientes são, inicialmenuma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controla- te, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
das são alteradas quando necessário para assegurar a consistência com as polí- amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para
ticas adotadas pela Cia. As demonstrações financeiras consolidadas incluem a créditos de liquidação duvidosa (impairment). Na prática são normalmente recocontrolada no exterior Consub Delaware LLC, além da controlada no Brasil Araca- nhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessáju Serviços Auxiliares Ltda., onde a Cia. possui participação de 100% e 99,99% ria. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída com base na
(2018 – 100% e 99,99%), respectivamente. 2.3 Conversão de moeda estrangeira. análise dos riscos na realização de créditos com devedores duvidosos a receber,
a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstra- em montante considerado pela Administração suficiente para fazer face a eventuções financeiras de cada uma das controladas consolidadas são mensurados ais perdas. Para monitorar a adequação da provisão para devedores duvidosos,
usando a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Cia. atua (“a moeda a Cia. avalia constantemente o valor e as características de seus créditos. Para
funcional”). As demonstrações financeiras consolidadas estão apresentadas em registrar uma provisão, a Cia. leva em consideração: (i) seus históricos de perdas;
reais que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Cia. b) (ii) o atraso no recebimento de valores relevantes; e (iii) a análise caso a caso de
Transações e saldos. As operações com moedas estrangeiras são convertidas que os valores registrados poderão não ser recebidos em sua totalidade. Caso o
para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das valor da provisão para crédito de liquidação duvidosa seja inferior aos valores não
transações ou da avaliação na qual os itens são mensurados. Os ganhos e as recebidos, a Cia. registra um aumento de tal provisão. A Cia. registrou em 2017 a
perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pe- provisão para crédito de liquidação duvidosa para um único cliente, cuja cobrança
las taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetá- encontra-se em processo judicial. 2.7 IR e contribuição social diferidos. O IR e a
rios em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado. c) contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do IR e a
Empresas consolidadas. Os resultados e a posição financeira de todas as entida- base negativa de contribuição social. As alíquotas de impostos definidas atualdes consolidadas (nenhuma das quais tem moeda de economia hiperinflacioná- mente são usadas para se determinar o IR diferido, no caso, para IR - 25%, e para
ria), cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos a contribuição social - 9%. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extenna moeda de apresentação, como segue: (i) Os ativos e passivos de cada balanço são em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser
patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do ba- usado na compensação dos prejuízos fiscais, com base em projeções de resultalanço. (ii) As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são conver- dos futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários
tidas pelas taxas de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 2.8 Demais ativos
aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das ope- circulante e realizável a LP. Os demais ativos estão apresentados ao valor de
rações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variadas operações). (iii) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas ções monetárias e cambiais auferidos. 2.9 Investimentos em controladas. Nas
como um componente separado no patrimônio líquido. A moeda funcional da con- demonstrações financeiras da controladora, os investimentos em sociedades
trolada Consub Delaware LLC é o dólar estadunidense. 2.4 Caixa e equivalentes controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, reconhecida no resultado do exercício como receita (ou despesa) operacional. No
com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco insignificante de caso de variação cambial de investimento em controladas no exterior, as variamudança de valor. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimo- ções no valor do investimento decorrentes exclusivamente de variação cambial
nial como empréstimos e financiamentos, no passivo circulante. Na demonstra- são registradas na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”, no patrimônio líquido
ção do fluxo de caixa a variação do caixa e equivalentes de caixa é apresentada da Cia., e somente são registrados ao resultado do exercício quando o investilíquida das contas garantidas. 2.5 Ativos financeiros. A partir de 01/01/18, a Cia. mento for vendido ou baixado para perda. Para efeitos do cálculo da equivalência
classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a Cia. são eliminados na mediMensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por da da participação da Cia.; perdas não realizadas também são eliminadas, a memeio do resultado). • Mensurados ao custo amortizado. 2.5.1 Classificação. A nos que a transação forneça evidências de perda permanente (impairment) do
classificação depende do modelo de negócio da Cia. para gestão dos ativos finan- ativo transferido. 2.10 Imobilizado. O imobilizado é mensurado pelo seu custo
ceiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos direjusto por meio de outros resultados abrangentes incluem: • Títulos patrimoniais tamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os cusque não são mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a Cia. tos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores. Os
decidiu, de forma irrevogável, reconhecer nessa categoria. Esses investimentos custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos
são estratégicos e a Cia. considera essa classificação como sendo mais relevan- como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que
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Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12 - Em MR$
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais 66.204 48.389 63.667 49.779
Prejuízo do exercício
(51.197) (54.514) (51.197) (54.514)
Ajustes
Depreciação e amortização
33.818 30.966 33.818 30.966
Participação nos resultados de controladas
1.404
(250)
Provisões/(reversões) de provisões
(34.140) 3.667 (33.297) 5.444
Provisão para contingências
61.268 1.163 61.268 1.163
Multas e juros sobre tributos
297 3.360
297 3.364
Apropriação de despesas antecipadas com
seguros
2.711 2.404 2.711 2.404
Resultado na alienação de ativo imobilizado
e intangível
(61) 12.743
(61) 12.718
Provisão para IR e contribuição social
1.094
1.094
702
Variação cambial sobre empréstimos
21.172 57.843 21.172 57.843
Juros sobre empréstimos terceiros
770
809
770
809
Juros sobre empréstimos coligadas
2.019 1.901 2.019 1.901
9
58
9
57
Outras variações monetárias e cambiais
39.164 60.150 38.603 62.857
27.040 (11.761) 25.064 (13.078)
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes
19.500 (20.830) 15.389 (20.883)
Despesas antecipadas
(2.197) (2.159) (2.197) (1.945)
Adiantamento a fornecedores e outros ativos
1.348 (1.905) 1.633 (2.160)
Partes relacionadas
2.502 12.094 2.502 12.094
Tributos a recuperar
1.804 (4.004) 1.274 (5.391)
Depósitos judiciais
1.115
(28) 1.115
(28)
Fornecedores
1.976 2.762 2.584 2.836
Outros passivos
804
590
686
781
Parcelamento de tributos
(1.107) (1.562) (1.107) (1.562)
Tributos a recolher
(2.995) 2.262 (2.241) 1.494
Obrigação com Arrendamentos
3.727
3.727
Salários e encargos sociais
563 1.019 1.699 1.686
Fluxos de caixa das atividades de
(15.442) (9.784) (15.442) (9.758)
investimento
Caixa restrito
(621) (2.169) (621) (2.169)
Baixa de ativo imobilizado
1.529
- 1.529
Aquisição de ativos imobilizado e intangível
(16.350) (7.615) (16.350) (7.589)
Fluxos de caixa das atividades de
(50.757) (40.311) (47.533) (41.425)
financiamento
Empréstimos captados de partes relacionadas 32.566 36.802
Empréstimos amortizados de partes relacionadas (35.790) (35.688)
Juros sobre empréstimos de terceiros
18.646 18.984 18.646 18.984
Financiamentos amortizados com terceiros
(66.179) (62.618) (66.179) (62.618)
Aumento de capital
- 2.209
- 2.209
Aumento (redução) de caixa e equivalentes
de caixa, líquido
5 (1.706)
692 (1.404)
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
2.280 3.986 3.968 5.372
Caixa e equivalentes de caixa no final do
exercício
2.285 2.280 4.660 3.968
Aumento (redução) líquido de caixa e
equivalentes de caixa
5 (1.706)
692 (1.404)
fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item
possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Custos com docagens das embarcações são incluídos no ativo e
amortizados no prazo até a próxima docagem, o que normalmente ocorre em 30
meses. Outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são
revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil
de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. A Cia. capitaliza os
custos de empréstimos e financiamentos diretamente atribuíveis à construção de
ativo qualificável como parte do custo do ativo. Os bens do imobilizado estão demonstrados ao custo, deduzidos de depreciação calculada pelo método linear às
taxas mencionadas na Nota 11. 2.11 Intangível. Refere-se a marcas e patentes e
programas de computador (softwares adquiridos de terceiros), contabilizados a
valores de custo. Os programas de computador são amortizados ao longo de suas
vidas úteis estimadas, pela taxa descrita na Nota 12. Marcas e patentes não são
amortizadas pois não apresentam vida útil definida. 2.12 Impairment de ativos. Os
ativos que têm vida útil indefinida, como marcas e patentes, não estão sujeitos a
amortização e são testados anualmente para se identificar perdas por impairment.
Os ativos que estão sujeitos a amortização são revisados para impairment sempre
que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode
não ser recuperável. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados no nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Em 2018 foi identificada potencial perda por impairment da embarcação
Siem Caetes, que originou o reconhecimento de perda no resultado da Cia. Os
ativos não financeiros que tenham sido ajustados por impairment, são revisados
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na
data do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é
revertido. 2.13 Provisões. As provisões são reconhecidas quando a Cia. tem uma
obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma
estimativa confiável do valor possa ser feita. Quando a Cia. espera que uma provisão seja reembolsada, por exemplo por um contrato de seguros, o reembolso é
reconhecido como ativo separado, mas somente quando esse reembolso é virtualmente certo, ou seja, é mais que provável que ocorra. A Cia. reconhece provisão
para contratos onerosos quando os benefícios que se espera auferir de um contrato sejam menores do que os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações
assumidas por meio do contrato. Atualmente, não existem contratos onerosos.
2.14 Financiamentos. Os financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente
ao valor justo no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em
seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado,
isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (“pro rata
temporis”) pelo método de taxa efetiva. 2.15 Capital social. As ações ordinárias e
as ações preferenciais não resgatáveis são classificadas no patrimônio líquido.
2.16 Reconhecimento de receita. Afretamento de embarcações e prestação de
serviços. A receita compreende o valor faturado e a faturar pelo uso das embarcações afretadas pelos clientes e pela prestação de serviços. Afretamentos de embarcações representam arrendamentos operacionais. A receita de afretamento
de embarcações é reconhecida com base nos valores estabelecidos nos contratos firmados com os clientes aplicados ao tempo de uso da embarcação pelo
cliente. A receita de prestação de serviços é normalmente atrelada ao afretamento de embarcações com a correspondente tripulação e também é reconhecida
com base nos valores estabelecidos contratualmente com os clientes. 2.17 Arrendamentos. Os arrendamentos nos quais uma parcela significativa dos riscos e
benefícios da propriedade é retida pelo arrendador são classificados como arrendamentos operacionais. Arrendamentos efetuados pela Cia. como arrendadora
são reconhecidos linearmente como receita no resultado, durante o período do
contrato (vide Nota 2.16, acima). 3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos.
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de
eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em
premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos
para o próximo exercício social, estão contempladas abaixo. a) Reconhecimento
de receita. O reconhecimento da receita utiliza exclusivamente os relatórios de
medição do serviço prestado e de afretamento, já aprovados pelo cliente; neste
caso não há possibilidade de não realização da receita estimada referentes aos
últimos 6 dias do mês. b) Provisão para contingências. A Cia. constituiu provisões
para perdas em processos judiciais trabalhistas, civis e tributários em estágio final
e cuja possibilidade de perda foi considerada provável pela administração em
conjunto com seus consultores jurídicos. c) Recuperação estimada de ativos imobilizados. Os ativos imobilizados de vida longa (embarcações) são submetidos a
avaliação anualmente para determinar se o valor residual do bem registrado na
contabilidade é recuperável em comparação ao seu valor de mercado. A estimativa da Cia. para o exercício não indica necessidade de redução no saldo desses
ativos. 4 Gestão de risco financeiro. 4.1 Fatores de risco financeiro. As atividades
da Cia. a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco
de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de
caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão
de risco global da Cia. se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros
e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro a Cia. A
gestão de risco é realizada em nível corporativo, segundo as políticas aprovadas
pelo Conselho de Administração do acionista controlador da Cia. (Siem Offshore)
na Noruega. O Conselho de Administração estabelece princípios para a gestão de
risco global, bem como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa
de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não-derivativos e investimento de excedentes de caixa. A Cia. possui e segue política de
gerenciamento de riscos, que orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e a
posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas e gerenciadas
a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. a) Risco de
crédito. A política de vendas da Cia. considera o nível de risco de crédito a que está
disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A seletividade de seus clientes,
assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócios e limites individuais de posição são procedimentos adotados
a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu contas a receber. b) Risco de liquidez. É o risco de a Cia. não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.
Conforme mencionado na Nota 1, o Grupo conta com suporte financeiro do seu
controlador em última instância, reforçando o apoio financeiro para liquidação dos
seus passivos de curto prazo e outros pertinentes ao negócio, sempre que necessário. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são
estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos
financeiros, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente
no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.
Controladora
Menos Entre um Entre dois Acima
de um
e dois
e cinco de cinco
Em 31/12/2019
ano (i) anos (i) anos (i) anos (i)
Financiamento e mútuo (iii)
48.943 48.960 146.880 367.305
Fornecedores e outras contas a pagar (ii) 7.103
Em 31/12/18
Financiamento e mútuo (iii)
46.292 46.536 139.608 398.815
Fornecedores e outras contas a pagar (ii) 5.127
Consolidado
Em 31/12/2019
Financiamento e mútuo (iii)
48.943 48.960 146.880 359.129
Fornecedores e outras obrigações (ii)
8.278
Em 31/12/18
Financiamento e mútuo (iii)
46.292 46.536 139.608 385.102
Fornecedores e outras obrigações (ii)
5.694
-
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(i) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma, e
sim, baseadas em uma opção da administração. (ii) A análise dos vencimentos
aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, portanto, não estão incluídas
as obrigações decorrentes de legislação. (iii) Para os financiamentos, os montantes apresentados correspondem principal nas datas-bases apontadas. Para
os mútuos, correspondem ao saldo em aberto nas datas-bases apresentadas.
c) Risco com taxa de câmbio. O risco associado decorre da possibilidade de a
Cia. vir a incorrer em perdas decorrentes de flutuações nas taxas de câmbio, que
reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado. A Cia. possui passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes
descritos a seguir.
Controladora
2019
2018
Moeda
Moeda
estranestranPassivo
geira Reais
geira Reais
Financiamentos com terceiros em US$ 125.012 503.884 143.178 554.787
Contrato de mútuo em US$
22.414 90.343 22.855 88.558
Contrato de mútuo em NOK
21.093
9.686 20.090 8.968
Consolidado
Passivo
Financiamentos com terceiros em US$ 125.012 503.884 143.178 554.787
Contrato de mútuo em US$
22.414 90.343 22.855 88.558
Contrato de mútuo em NOK
21.093
9.686 20.090 8.968
Os financiamentos com terceiros em US$ referem-se a recursos obtidos para
construções de embarcações cujos contratos existentes com o cliente PETROBRAS possuem parte das suas receitas também em US$. Os demais itens expostos à variação cambial relacionam-se a transações com a controladora, que
utiliza política corporativa de gestão de pagamentos e recebimentos considerando
o fluxo de caixa do grupo. d) Outros instrumentos financeiros. A Cia. adotou, a
partir de 2014, a política de contabilização de diferenças cambiais por meio da
aplicação do conceito de “hedge de fluxo de caixa” (Nota 17.c). 4.2 Gestão de
capital. A Cia. considera o patrimônio líquido como capital. A Siem Offshore, como
acionista controlador, tem como objetivo principal na administração do capital da
Cia. salvaguardar a continuidade de suas operações de forma a oferecer retorno
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura
do capital, o acionista controlador da Cia. pode rever a política de pagamento de
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender
ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 4.3 Estimativa do valor
justo. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos, bem como o saldo de caixa e equivalentes de caixa. O
valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante
o desconto dos fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no
mercado, que está disponível para a Cia. para instrumentos financeiros similares.
4.4 Instrumentos financeiros por categoria
Consolidado
Ativos financeiros ao
Ativos, conforme o balanço patrimonial
custo amortizado
Contas a receber de clientes, partes relacionadas,
2019
2018
depósitos judiciais e demais contas a receber, excluindo
pagamentos antecipados
39.875
57.158
Caixa e equivalentes de caixa
4.660
3.968
Caixa restrito
13.861
13.240
58.396
74.366
Passivos financeiros
- outros
Passivos, conforme o balanço patrimonial
2019
2018
Empréstimos, Financiamentos e mútuos
603.912
652.313
Fornecedores e outras obrigações, excluindo
obrigações legais estatutárias
8.278
5.694
612.190
658.007
Controladora. O caixa e equivalentes de caixa, as contas a receber de clientes,
partes relacionadas e depósitos judiciais são classificados e mensurados ao custo
amortizado, e as contas a pagar são classificadas como “Outros passivos financeiros”. 4.5 Qualidade do crédito dos ativos financeiros. A qualidade do crédito dos
ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired pode ser avaliada mediante
referência às classificações externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência de contrapartes, como segue:
Contas a receber e outras contas a receber
Consolidado
excluindo pagamentos antecipados
2019 2018
Contrapartes sem classificação externa de crédito
Grupo 1
26.611 42.000
Grupo 2
1.818 1.818
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(1.818) (1.818)
Total de contas a receber
26.611 42.000
• Grupo 1 - clientes existentes (menos de 6 meses) sem inadimplência no passado.
• Grupo 2 - clientes existentes (mais de 6 meses) com inadimplência no passado.
Consolidado
Conta corrente e depósitos bancários de curto prazo
2019
2018
A - Bancos comerciais e instituições financeiras
consideradas de primeira linha
18.521 17.208
5 Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Caixa e bancos
90
192
536
547
Aplicações financeiras vinculadas ao CDI
2.195 2.088 4.124 3.421
2.285 2.280 4.660 3.968
As aplicações financeiras têm liquidez diária e consistem em títulos de renda fixa
remunerados ao CDI. Os valores justos de títulos não negociados no mercado
são baseados em fluxos de caixa descontados, utilizando-se uma taxa baseada
na taxa de juros do mercado e no prêmio de risco específico para esses títulos
(2019 – 4,50% a.a.; 2018 – 5,90% a.a.).
6 Contas a receber de clientes
Controladora
Consolidado
Contas a receber de clientes
2019
2018
2019
2018
Clientes privados
13.560 32.691 15.572 32.691
Públicos (Governo)
4.990 5.359 11.039 9.309
Contas a receber em cobrança judicial
1.818 1.818 1.818 1.818
Provisão crédito de liquidação duvidosa
(1.818) (1.818) (1.818) (1.818)
18.550 38.050 26.611 42.000
Aging Contas a Receber – Controladora
2019
2018
Clien- Públicos Clien- Públicos
tes pri- (Gover- tes pri- (Govervados
no) vados
no)
A vencer
13.560
4.631 32.691
4.767
Vencidas: 1 a 30 dias
359
474
31 a 90 dias
Acima de 90 dias
118
Contas a receber em cobrança judicial
1.818
- 1.818
PCLD
(1.818)
- (1.818)
13.560
4.990 32.691
5.359
Aging Contas a Receber – Consolidado
A vencer
15.572 10.680 32.691
7.800
Vencidos: 1 a 30 dias
359
1.194
31 a 90 dias
Acima de 90 dias
315
Contas a receber em cobrança judicial
1.818
- 1.818
(1.818)
- (1.818)
PCLD
15.572 11.039 32.691
9.309
7 Outros ativos
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Créditos por nota de reembolso de clientes
3.149
3.019
3.367
3.256
Importação em andamento
1.177
1.974
1.470
2.268
Outros ativos
184
100
185
277
4.510
5.093
5.022
5.801
8 Tributos a recuperar
Controladora Consolidado
2019
2018
2019
2018
IR e Contribuição social a compensar (i)
4.429 5.123 6.255 6.323
PIS - Programa de Integração Social retido
35
72
71
82
PIS - Programa de Integração Social a
compensar
47
71
62
73
COFINS - Contribuição Social para
Financiamento da Seguridade Social retida
161
331
328
379
COFINS - Contribuição Social para
Financiamento da Seguridade Social a
compensar
219
329
287
338
INSS a compensar
1.739 2.508 2.371 3.453
Circulante
6.630 8.434 9.374 10.648
(i) Refere-se à IR e Contribuição social retidos das prestações de serviços e contratos de arrendamento. Esses impostos são compensados com tributos federais
a realizar-se em média no 2º trimestre do exercício seguinte.
9 Depósitos judiciais
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Depósitos judiciais Trabalhistas
208
744
231
768
Depósitos judiciais por atraso na entrega de
embarcações
7.463 7.463 7.463 7.463
Outros depósitos judiciais
416
995
548 1.127
8.087 9.202 8.242 9.358
A movimentação dos depósitos judiciais para o exercício findo em 31/12/18, está
demonstrada a seguir:
Controladora
Trabalhista Tributários Outros Total
Saldo Inicial em 1/01/2019
744
7.463
995 9.202
Adições
173
173
Baixas
(709)
(579) (1.288)
Saldo em 31/12/2019
208
7.463
416 8.087
Trabalhista Tributários Outros Total
Saldo Inicial em 1/01/2019
768
7.463 1.127 9.358
Adições
173
173
Baixas
(710)
(579) (1.289)
Saldo em 31/12/2019
231
7.463
548 8.242
10 Caixa restrito
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Aplicação em garantia - Banco do Brasil
13.861 13.240 13.861 13.240
13.861 13.240 13.861 13.240
Para cumprimento de cláusula contratual referente à garantia do principal do financiamento obtido para construção de embarcações, a Cia. mantém uma Conta
Reserva do Serviço da Dívida, junto ao Banco do Brasil, contendo o saldo mínimo
de 3 meses futuros da obrigação junto ao Banco.
11 Investimentos em controladas
Consub
Aracaju 2019 2018
Delaware Serviços
Informações sobre os investimentos
LLC. Auxiliares Total Total
Quantidade de ações/quotas
1.000 25.004.991
Participação no capital
100%
100%
Patrimônio líquido
235
11.747
Prejuízo do exercício
(10)
(1.394)
Movimentação dos investimentos
Saldo no início do exercício
240
11.747 11.987 11.700
Equivalência patrimonial
(10)
(1.394) (1.404)
251
Variação cambial do investimento
9
9
36
239
10.353 10.592 11.987

12 Imobilizado
Saldos em 01/01/18
Aquisição
Baixa por Impairment
Depreciação
Transferência para o Intangível
Baixa de depreciação acumulada
por Impairment
Saldos em 31/12/18
Aquisição
Alienação/Baixa
Depreciação
Baixa de depreciação acumulada
Saldos em 31/12/2019
Custo total
Depreciação acumulada

Controladora e consolidado
Terrenos e Embarca- Instalações, equipa- Móveis, utensíPeças e
Imobilizado Doca- Imobilizado
imóveis
ções mentos e veículos lios e ferramentas sobressalentes em andamento gem
total
92
501.968
634
85
270
482 2.121
505.652
2.018
1.293
- 4.209
7.520
- (18.300)
- (1.446)
(19.746)
(2) (28.584)
(307)
(31)
(10)
- (1.815)
(30.749)
(482)
(482)

6.592
887
7.479
90
463.694
1.620
54
260
- 3.956
469.674
5.131
960
- 10.219
16.310
(44)
(2.943)
- (5.594)
(8.581)
(1.044) (27.952)
(317)
(31)
(11)
- (4.295)
(33.650)
2.731
- 4.321
7.052
4.133
435.530
2.263
23
249
- 8.607
450.805
5.233
581.542
5.436
444
308
- 16.482
609.445
(1.100) (146.012)
(3.173)
(421)
(59)
- (7.875) (158.641)
4.133
435.530
2.263
23
249
- 8.607
450.805
Taxas anuais de depreciação - %
4
7 e 10
10
10
20
2,5
13 Intangível
Controladora e consolidado
cidas
dentro
das
respectivas
competências.
Softwares Marcas e
Controladora Consolidado
adquiridos patentes
Total
2019 2018 2019 2018
Saldos em 01/01/2018
682
111
793 Provisões
989 2.089 4.772 5.258
Aquisição
95
95 Provisão para Dissídio Coletivo
1.391
739 2.275 1.635
Transferência do Imobilizado
482
482 Provisão de Desconto de Óleo Diesel
2.824 4.362 3.137 4.451
Alienação/Baixa
(476)
(476) Provisão de Despesas Operacionais
188 1.051
222 1.077
Amortização
(216)
(216) Provisão de Despesas Administrativas
5.392 8.241 10.406 12.421
Saldos em 31/12/2018
567
111
678
Aquisição
40
40 15 Fornecedores. As obrigações com fornecedores contabilizadas em 31/12/2019
Amortização
(168)
(168) se dividem entre fornecedores nacionais no montante de R$ 5.236 (em 2018 – R$
Saldos em 31/12/2019
439
111
550 1.751) e fornecedores estrangeiros R$ 1.867 (em 2018 R$ 3.376) na Controladora e fornecedores nacionais no montante de R$ 6.410 (em 2018 – R$ 2.318) e
Os softwares adquiridos são amortizados a taxa anual de 20%.
14 Provisões. Referem-se a obrigações com fornecedores previstas e reconhe- fornecedores estrangeiros R$ 1.868 (em 2018 - R$ 3.376) no Consolidado.
16 Empréstimos e financiamentos
a) Empréstimos
Em Reais (Banco do Brasil)
Em Moeda estrangeira (Banco do Brasil) - milhares de USD
Em Reais (BNDES)
Em Moeda estrangeira (BNDES) - milhares de USD
Subtotal em Reais
Subtotal em USD
Total: Em Reais

Principal
346.556
85.979
156.558
38.841
503.114
124.820
503.114
-

Juros apropriados circulante
397
98
373
93
770
191
770
-

Total Geral
Banco do
Movimentação dos Empréstimos – milhares de Reais
Brasil BNDES
Total
Saldo em 01/01/18
341.206 152.094 493.300
Variação cambial
54.807 2.619 57.426
Variação cambial contra ORA
1.737 22.566 24.303
Juros
12. 274 6.710 18.984
Amortização de Juros
(12.120) (7.866) (19.986)
Amortização de Principal
(31.302) (11.606) (42.908)
Saldo em 01/01/2019
366.602 164.517 531.119
Variação cambial
17.164 4.008 21.172
Variação cambial contra ORA
(3.096) 2.222
(874)
Juros
12.026 6.620 18.646
Amortização de Juros
(12.473) (7.275) (19.748)
(33.270) (13.161) (46.431)
Amortização de Principal
Saldo em 31/12/2019
346.953 156.931 503.884
a) Banco do Brasil. (a.1) Os recursos obtidos no Banco do Brasil S.A. têm por finalidade financiar as construções de 4 embarcações, sendo, 2 do tipo UT 4000
e 2 do tipo P2. O Banco do Brasil S.A. abriu crédito fixo de R$ 44.469 (equivalentes a US$ 24.037 mil na data do contrato) a ser provido com recursos oriundos
do Fundo da Marinha Mercante - FMM. Sobre o valor do principal obtido, incidem
juros de 3,3% ao ano, calculados diariamente sobre o saldo devedor reajustado
pela variação da taxa de câmbio do dólar norte-americano, capitalizados e exigíveis
mensalmente desde 9/11/11. A amortização do principal da dívida decorrente dos
financiamentos das embarcações está sendo realizada em 186 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo reajustado da
dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas. A
primeira prestação foi paga em 9/11/11 e a última vencerá em 9/04/2027. (a.2) Além
dos recursos mencionados no item anterior, também foram obtidos junto ao Banco
do Brasil S.A. com a finalidade de financiar a construção de 2 embarcação do tipo
PSV 4700. O Banco do Brasil S.A. abriu crédito fixo de R$ 216.916 (equivalente
a USD 124.969 mil na data do contrato) a ser provido com recursos oriundos do
Fundo da Marinha Mercante - FMM. Sobre o valor do principal obtido, incidem juros
a uma taxa média de 3,75% ao ano, calculados diariamente sobre o saldo devedor
reajustado pela taxa de câmbio do dólar norte-americano, capitalizados e exigíveis
mensalmente desde 19/12/13 e 20/01/15. A amortização do principal da dívida decorrente do financiamento da embarcação está sendo realizada em 192 prestações
mensais e sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo reajustado
da dívida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas.
Para uma das embarcações, a primeira prestação foi paga em 19/12/13 e a última
vencerá em 19/12/2029 e para a outra primeira prestação foi paga em 20/01/15 e
a última vencerá em 19/12/2031. O valor contábil dos financiamentos em moeda
estrangeira corresponde aos financiamentos das construções das embarcações repassados pelo Banco do Brasil S.A. oriundos de recursos obtidos através do Fundo
da Marinha Mercante (FMM). Considerando o disposto, atualmente tais dívidas não
apresentam parâmetros para cotação ou contratação em bases que assegurem
suas respectivas marcações a mercado, pois esses financiamentos reúnem características próprias e condições definidas nos contratos, entre partes independentes,
e refletem as condições para aqueles tipos de financiamentos. Em ambos os casos,
a garantia do financiamento é uma combinação de carta fiança corporativa expedida pela SIEM Offshore Inc., acrescida das embarcações. Para garantia do principal
da dívida a Cia. deverá constituir Conta Reserva do Serviço da Dívida, contendo o
saldo mínimo de 3 meses futuros, para pagamento do principal e juros a ser formado
em até 6 meses antes do início da reposição do principal. A Cia. deverá contratar
seguro dos bens financiados e constitutivos da garantia sob pena de vencimento antecipado da operação. Em 31/12/2019 o saldo da Conta Reserva da Dívida é de R$
13.861. b) BNDES. Em janeiro de 2011, a Cia. assinou com o BNDES contrato para
financiamento das embarcações do tipo OSRV citadas na Nota 11. O BNDES abriu
linha de crédito de R$ 136.793 (equivalentes a US$ 64.668 mil na data do contrato)
a ser provido com recursos oriundos do Fundo da Marinha Mercante - FMM. Até
31/12/16, foram liberados recursos correspondentes a US$ 59.101 mil. Sobre o valor do principal obtido, incidirão juros a uma taxa média de 4,40% ao ano, calculados
diariamente sobre o saldo devedor reajustado pela taxa de câmbio do dólar norte-americano, capitalizados e exigíveis mensalmente desde 10/12/12. A garantia do
financiamento é composta de carta fiança corporativa expedida pela SIEM Offshore
Inc. e a propriedade fiduciária das embarcações financiadas. O BNDES consta ainda como beneficiário final nas apólices de seguro vigentes. A amortização do principal da dívida está sendo realizada em 216 prestações mensais e sucessivas, cada
uma delas no valor do principal vincendo reajustado da dívida, dividido pelo número
de prestações de amortização ainda não vencidas. A primeira prestação venceu em
10/12/12 e a última vencerá em 10/11/2030. 17 Partes relacionadas. A Cia. possui
os seguintes saldos e transações entre Siem Offshore do Brasil S.A., Siem Offshore
AS, Siem Offshore Inc., Siem Offshore Rederi AS, Siem Offshore Management AS
e Aracaju Serviços Auxiliares Ltda.:
a) Controladora
b) Consolidado
2019
2018
2019
2018
Passivo Passivo Passivo Passivo
não Cir- não Cir- não Cir- não Circulante culante culante culante
SIEM Offshore Management AS
64
48
64
48
SIEM Offshore AS
462
437
462
437
SIEM Offshore Inc
93.778
88.265
93.778
88.265
SIEM Offshore Rederi AS
5.724
8.776
5.724
8.776
Aracaju Serviços Auxiliares Ltda.
8.176
11.400
Total
108.204 108.926 100.028
97.526
(i) A Cia. possui contratos de agenciamento com as empresas ligadas Siem
Offshore Rederi AS e Siem Offshore AS para operação no Brasil de 2 embarcações do tipo WIV (Well Intervention Vessel), ficando estabelecido que os gastos
realizados no Brasil para manutenção das embarcações em operação serão pagos pelas empresas brasileiras e reembolsados pelas empresas ligadas localizadas no exterior e que a remuneração da Cia. será de US$ 22 mil por mês por embarcação. Essa operação afetou o resultado da Cia., acrescendo o Faturamento
Bruto de 2019 em R$ 2.095 (2018 – R$ 1.951). (ii) Sobre os contratos de mútuo
com a Siem Offshore Inc., existe incidência de juros de 2,5% ao ano. No exercício
de 2019 foram apropriados juros sobre os empréstimos com a controladora no
valor de R$ 2.019 (exercício 2018 - R$ 1.901). Em 2015 foi contraído novo empréstimo no valor de USD 1.300 com incidência de juros de 2,5% aa + taxa Libor
para três meses. Abaixo a movimentação nos períodos.
Movimentação dos contratos de mútuo (ii)
Controladora Consolidado
Saldo em 01./01/18
84.371
74.085
Novo empréstimo
36.802
Amortização de empréstimo
(35.688)
Variação cambial
12.278
12.278
Juros
1.901
1.901
Saldo em 31/12/18
99.664
88.264
Novo empréstimo
32.566
Amortização de empréstimo
(35.790)
Variação cambial
3.495
3.495
Juros
2.019
2.019
Saldo em 31/12/2019
101.954
93.778
d) Remuneração do pessoal-chave da administração. O pessoal-chave da administração inclui os Conselheiros e Diretores. A remuneração paga no exercício
findo em 31/12/2019 foi de R$ 2.046 (31/12/18 - R$ 1.926).
18 Provisão para contingências
2019
2018
Processos Trabalhistas
6.124
4.909
Processos Civis
60.157
Honorários advocatícios provisionados
2.593
2.697
Total provisionado
68.874
7.606
Em 31/12/2019, a provisão para contingências no valor de R$ 68.874 (31/12/18 R$ 7.606) decorre de processos de cobrança de multa por atraso na entrega de
duas embarcações ao cliente Petrobras e de processos trabalhistas em estágio
final e cuja possibilidade de perda foi considerada provável pela administração em
conjunto com seus consultores jurídicos. Por conta desses processos, a Cia. efetuou depósitos judiciais, os quais, em 31/12/2019 equivalem a R$ 8.087 (31/12/18
- R$ 9.202). Em 31/12/2019, segundo informações dos consultores jurídicos da
Cia., o valor total das ações trabalhistas com probabilidade de perda possível
corresponde a R$ 5.151 (31/12/18 - R$ 9.659). A Cia. tem ações de natureza tributária, envolvendo riscos de perda classificados como possíveis com base na
avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme detalhado abaixo: a) A Cia. vem questionando judicialmente, por
intermédio da Associação Representativa das Sociedades de Offshore - ABEAM,
a tributação do ICMS sobre serviços de transporte “offshore” desde a introdução
da legislação de arrecadação do ICMS, em março de 1989. Em alguns estados

2019
CircuNão
Juros aproprialante circulante Principal dos circulante
33.995
312.561 366.184
418
8.434
77.545
94.504
108
14.178
142.380 164.126
391
3.518
35.324
42.357
101
48.173
454.941 530.310
809
11.952
112.869 136.861
209
48.173
454.941 530.310
809
48.943
454.941
503.884

2018
CircuNão
lante circulante
32.662
333.522
8.429
86.074
13.630
150.496
3.518
38.840
46.292
484.018
11.947
124.914
46.292
484.018
47.101
484.018
531.119

em que a Cia. efetua pequenos serviços de transporte “offshore”, a ABEAM obteve ganho de causa, porém, no Rio de Janeiro, estado de maior atuação da Cia., o
processo encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, sem decisão até o momento. A Cia. não vem provisionando o ICMS sobre os serviços de transporte “offshore” supostamente devido desde março de 1989, cujo total equivale a aproximadamente R$ 14.150 em 31/12/2019 (R$ 13.697 em 2018), pois segundo opinião dos
seus consultores jurídicos, não há previsão legal sobre a incidência de ICMS sobre esses serviços. Adicionalmente, em caso de perda do processo, a Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS se responsabilizará por todo o passivo, incluindo
despesas e honorários advocatícios, conforme determinado nos contratos assinados entre as partes. (a.1) Em 2014, a Cia. sofreu autuações no montante aproximado de R$ 53.156, valores atualizados em 31/12/2019 (R$ 51.466 em 2018),
por ausência de recolhimento de ICMS supostamente incidente sobre serviços de
transporte prestados nos contratos de afretamento de embarcações. Baseada na
posição de seus advogados externos, a Cia. não constituiu provisão para essa
contingência, pois não há previsão legal sobre a incidência do ICMS sobre contratos de afretamento pelo fato de os serviços prestados não se equipararem ou assemelharem aos serviços de transporte. Adicionalmente, em caso de sentença
judicial desfavorável, a Cia. tem contratualmente o direito de ressarcimento dos
impostos junto aos seus clientes. b) Em 2009, a Cia. sofreu autuações no montante aproximado de R$ 19.010, valores atualizados em 31/12/2019 (R$ 18.883 em
2018), por ausência de recolhimento de ISS incidente sobre prestação de serviço
de afretamento marítimo. Baseada na posição de seus advogados externos, a
Cia. não constituiu provisão para essa contingência, pois não há previsão legal
sobre a incidência do ISS sobre contratos de afretamento. Adicionalmente, em
caso de sentença judicial desfavorável, a Cia. tem contratualmente o direito de
ressarcimento dos impostos junto aos seus clientes. c) Em 2002 e 2003, a Cia.
sofreu autuações no montante aproximado de R$ 33.080, valores atualizados em
31/12/2019 (R$ 30.611 em 2018), por ausência de recolhimento de ISS incidente
sobre prestação de serviço de afretamento marítimo, bem como pela ausência de
recolhimento do ISS devido na intermediação comercial e administração de bens
e negócios de terceiros e, ainda, na ausência de emissão de notas fiscais dos
respectivos serviços. Baseada na posição de seus advogados externos, a Cia.
não constituiu provisão para essa contingência, pois não há previsão legal sobre
a incidência do ISS sobre contratos de afretamento. Em relação a intermediação
comercial, houve sentença desfavorável e o pagamento do imposto devido em
2018. Adicionalmente, em caso de sentença judicial desfavorável, a Cia. tem contratualmente o direito de ressarcimento dos impostos junto aos seus clientes. Relativamente ao assunto “incidência de ISSQN sobre afretamento marítimo”, cabe
destacar que há importantes precedentes do STJ, especialmente no ano 2009,
pela não incidência do citado tributo. Adicionalmente a Cia. tomou ciência, no
exercício de 2010, relativa ao ISSQN de decisões transitadas em julgado de um
auto de infração lavrado em 2001 e outros dois em 2002, ambas com decisões
favoráveis à Cia. d) A Cia. possui dois processos de PER/DCOMP não homologadas pela Receita Federal do Brasil no montante aproximado de R$ 3.747, valores
atualizados em 31/12/2019 (R$ 3.581 em 2018), para compensação de IRPJ/
CSLL relativamente aos anos-calendário de 1998 e 1999. Baseada na opinião de
seus advogados externos, a Cia. não constituiu provisão para essa contingência
por não entenderem como provável a probabilidade de perda na decisão. e) Em
2012, a Cia. sofreu autuação no montante aproximado de R$ 3.909, valores atualizados em 31/12/2019 (R$ 3.728 em 2018), por ter recolhido pela alíquota equivocada as contribuições para PIS e COFINS no ano 2008, em razão das receitas
oriundas de contratos firmados antes de 31/10/2003 pelo regime cumulativo. Baseada na opinião dos seus advogados externos, a Cia. não constituiu provisão
para essa contingência por não entenderem como provável a probabilidade de
perda na decisão. f) Em 2012, a Cia. sofreu autuação no montante aproximado de
R$ 3.119, valores atualizados em 31/12/2019 (R$ 2.588 em 2018), relativos a
IRPJ e CSLL referente ao arbitramento de ofício dos lucros de controladas no exterior (Norsul Offshore Inc e Consub Delaware LLC), e a glosa de despesas contabilizadas em conta de passivo no ano calendário de 2008, relativos à dispêndios
com parcelamento de INSS e pedido de compensação de PIS e COFINS. Baseada na opinião dos seus advogados externos, a Cia. não constituiu provisão para
essa contingência por não entenderem como provável a probabilidade de perda
na decisão. g) Em 2013, a Cia. sofreu autuação no montante aproximado de
R$ 7.152, valores atualizados em 31/12/2019 (R$ 6.952 em 2018), relativos a II,
IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação, sob a alegação de que não teria preenchido os requisitos necessários à fruição da isenção dos impostos e da alíquota
zero das contribuições incidentes na importação de partes e peças destinadas às
suas embarcações. Baseada na opinião dos seus advogados externos, a Cia. não
constituiu provisão para essa contingência por não entenderem como provável a
probabilidade de perda na decisão. h) A Cia. é ré em ação cível da qual a autora
reclama os tributos previdenciários no valor de R$ 37.495, valores atualizados em
31/12/2019 (R$ 33.760 em 2018), que lhe foram cobrados pelo INSS (retenção de
11% sobre o valor das notas fiscais emitidas pela ré), por ter aquela autarquia federal entendido que os contratos celebrados entre as partes (contratos de afretamento e operação de ROV’s - Veículos de Operação Remota), seriam, na realidade, contratos de “cessão de mão-de-obra”. Baseada na opinião dos seus advogados externos, a Cia. não constituiu provisão para essa contingência por não entenderem como provável a probabilidade de perda na decisão. (i) Os registros contábeis e as operações da Cia. e da controlada sediada no Brasil estão sujeitos a
exame das autoridades fiscais e, consequentemente, a eventuais notificações
para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições, durante prazos
prescricionais variáveis, consoante à legislação específica aplicável. 19 Patrimônio líquido. a) Capital social. No exercício de 2019 não houve aumento de capital,
mantendo-se assim o montante de R$ 337.921. Durante o exercício 2018, foram
aprovados aumentos de capital da Cia. em R$ 2.209 em dinheiro, correspondentes a 434.994.332.537 ações ordinárias e 434.994.332.537 ações preferenciais.
Como consequência, o capital social passou a ser de R$ 337.921, representado
por 753.935.739.032 ações ordinárias e 753.935.739.032 preferenciais, todas
sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas com participação de
acionistas domiciliados no exterior representada por 753.935.739.032 ações ordinárias e 753.935.739.032 ações preferenciais. O principal acionista é a Siem
Offshore Inc. b) Dividendos. O estatuto social da Cia. prevê o pagamento de dividendos obrigatórios anuais de, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício,
ajustado na forma da legislação societária. As ações preferenciais adquiriram direito a voto, uma vez que permaneceram por mais de três anos sem receber dividendos (Lei 6.404/76, art. 111, §1º). Tais ações têm prioridade no reembolso do
capital e direito a dividendos 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias. c) Ajustes de avaliação patrimonial. (c.1) Variação cambial de controladas no
exterior. A conta de Ajustes de avaliação patrimonial contempla todas as diferenças cambiais decorrentes da conversão das demonstrações financeiras de operações em moeda estrangeira das controladas sediadas no exterior. (c.2) Contabilidade de hedge (“Hedge Accounting”). A Cia. adotou, a partir de 2014, a política de
contabilização de diferenças cambiais por meio da aplicação do conceito de “hedge de fluxo de caixa”. A conta contabilidade de hedge contempla as diferenças
cambiais decorrentes dos financiamentos das embarcações mencionadas na
nota explicativa 14, cujas construções foram finalizadas e entregues pelos estaleiros, e que possuem receitas futuras altamente prováveis em dólares, além das
diferenças cambiais decorrentes dos empréstimos de mútuo Inter Cia. mencionados na nota explicativa 15. Os valores contabilizados são apresentados conforme
quadro abaixo:
2 embar2 em2 embar- EmpréstiDiferenças
cações barca- 2 embar- cações mo de múcambiais
tipo UT
ções cações
tipo tuo inter(USD x BRL):
4000 tipo P2 tipo PSV
OSRV company
Total
2014
(4.038) (1.996) (17.133)
(6.184) (29.351)
2015
(5.055) (6.940) (130.856) (31.305)
(26.043) (200.199)
2016
9.093
4.465 147.997 35.473
14.466 211.494
2017
385
(783) (2.268)
(206) (2.872)
2018
- (1.738)
- (22.567)
(12.276) (36.581)
2019
3.096
- (2.222)
(3.495) (2.621)
Total
- (2.728)
(775) (22.889)
(33.738) (60.130)
O hedge de fluxo de caixa é efetivo pois a receita gerada anula e até supera o
valor principal objeto do hedge, conforme quadro abaixo:
Valor
Valores em milhares de dólares Receita Pagamento mensal
mensal
do financiamento líquido
Embarcação tipo P2
120
(27)
93
Embarcação tipo P2
814
(428)
386
Total embarcações
934
(455)
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d) Prejuízo por ação. Prejuízo por ação é computado pela divisão do prejuízo pela
quantidade média ponderada das ações ordinárias e preferenciais do exercício.
O cálculo do prejuízo por ação básico está demonstrado a seguir:
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Consolidado
Numerador
2019
2018
Prejuízo do exercício
(51.197) (54.514)
Denominador (em milhares)
Média ponderada do número de ações
1.004.517 1.004.517
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações - R$
(0, 05)
(0, 05)
O cálculo do lucro por ação diluído não é aplicável, visto que a Cia. não emitiu ou outorgou instrumentos patrimoniais que devam ser considerados para fim de cálculos do
lucro por ação diluído.
20 Receita e custo dos serviços
prestados
Controladora
Consolidado
a) Receita de prestação de serviços
2019
2018
2019
2018
Receita de afretamento
149.097 163.560 202.900 205.546
Impostos sobre serviços prestados (15.670) (22.259) (23.225) (28.909)
133.427 141.301 179.675 176.637
b) Custo de afretamento e serviços
Controladora
Consolidado
prestados
Custo de pessoal
2019
2018
2019
2018
Salários
(5.313) (7.682) (19.618) (20.145)
Provisão de férias, 13 salário e encargos (3.771) (5.057) (13.706) (12.572)
Benefícios a empregados
(1.808) (2.441) (6.554) (6.334)
Custo com alimentação e refeição
(526)
(556) (1.800) (1.515)
Outros custos com pessoal
(451)
(102)
(934)
(213)
Outros custos operacionais
Custo com manutenção técnica geral
(21.290) (17.531) (26.252) (20.973)
Consumíveis
(1.414) (1.122) (1.695) (1.399)
Serviços técnicos de terceiros
(1.146)
(689) (1.338)
(844)
Rancho, estadia e logística de tripulantes (3.240) (2.687) (7.049) (6.264)
Impostos e outros custos com importação
(5)
(5)
Seguros
(2.576) (2.274) (2.576) (2.274)
Comunicação
(1.656) (1.411) (1.948) (1.428)
Provisões
(34.466) (1.263) (34.699) (1.171)
Outros custos
(4.729) (4.342) (10.746) (5.504)
Depreciação e amortização
(33.819) (30.966) (33.819) (30.966)
Total de custos de afretamento e
serviços prestados
(116.210) (78.123) (162.739) (111.602)
21 Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
2019
2018
2019
2018
Salários
(7.340) (6.488) (7.751) (6.876)
Provisão de férias, 13 salário e encargos (4.653) (2.606) (4.851) (2.758)
Benefícios a empregados
(2.164) (1.853) (2.428) (2.062)
Despesa com alimentação
(641)
(231)
(677)
(264)
Prestação de serviços (advogados,
consultoria, auditoria)
(2.209) (4.294) (2.258) (4.330)
Despesas de manutenção e consumo
(23)
(10)
(46)
(32)
Aluguéis, impostos e taxas
(55) (1.559)
(55) (1.560)
Despesas com informática e telefonia
(261)
(329)
(266)
(335)
Arrendamentos
(1.041)
(1.041)
Outras
(2.160) (2.960) (2.289) (3.006)
(20.547) (20.330) (21.662) (21.223)
22 Outras receitas (despesas) operacionais,
Controladora
Consolidado
líquidas
2019
2018
2019
2018
Venda de ativo imobilizado
61
61
Prejuízo na baixa intangível
(451)
(451)
Impairment ativo imobilizado
- (12.265)
- (12.265)
72
1
71
1
Outros
133 (12.715)
132 (12.715)
23 Receitas e despesas financeiras
Controladora
Consolidado
Despesas financeiras
2019
2018
2019
2018
Variações cambiais e monetárias passivas (56.971) (61.836) (56.971) (61.836)
Juros apropriados de financiamentos
(20.665) (20.884) (20.665) (20.884)
Juros sobre impostos
(106) (3.339)
(109) (3.343)
Juros sobre empréstimos de curto prazo
(66)
(8)
(73)
(10)
Outras despesas financeiras
(2.275) (1.830) (2.296) (1.851)
Total das despesas financeiras
(80.083) (87.897) (80.114) (87.924)
Receitas financeiras Variações cambiais
e monetárias ativas
16.791
16.808
Receitas de aplicações de curto prazo
5.417
2.822
5.424
2.836
Outras receitas financeiras
12.373
178 12.373
181
Total das receitas financeiras
34.581
3.000 34.605
3.017
Despesas financeiras, líquidas
(45.502) (84.897) (45.509) (84.907)
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas Siem Offshore do Brasil S.A. Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Siem Offshore do Brasil S.A.
(“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do passivo
a descoberto e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como
as demonstrações financeiras consolidadas da Siem Offshore do Brasil S.A. e suas
controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Siem Offshore do
Brasil S.A. e da Siem Offshore do Brasil S.A. e suas controladas em 31/12/2019, o
desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como
o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de

Controladora sequentemente, perda dos benefícios anteriormente mencionados. f) Em outubro
2019
2018 de 2015, a Cia. assinou acordo com a prefeitura de Niterói para pagamento parce(50.103) (54.514) lado de ISS no valor de R$ 1.178 que será pago em 48 parcelas mensais de R$ 29.
34%
34% g) Em dezembro de 2018 a Cia. assinou acordo com a PGFN Procuradoria Geral
(17.035) (18.535) da Fazenda Nacional para o pagamento parcelado de PIS/COFINS no valor de R$
(2.020) (2.465) 2.587 que será pago em 60 parcelas mensais de R$ 42. 26 Outros financiamentos.
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(85) O contrato de crédito assinado em dezembro de 2012 com a empresa terceira, o
(18.578) (21.085) estaleiro Vard Niterói no valor de USD 6.108 mil na entrega de uma embarcação
17.484 21.085 do tipo PSV adquirida pela Cia., foi terminado em função do seu vencimen’to em
1.094
- maio de 2019. Sobre o crédito fornecido não haveria incidência de juros e o paga2%
0% mento ocorreria em até 6 anos contados a partir da entrega da embarcação que
Consolidado aconteceu em maio de 2013, condicionado ao afretamento da embarcação a uma
2019
2018 taxa diária superior a USD 37 mil. Tendo expirado o prazo limite de 6 anos, mesmo
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(50.103) (53.811) havendo saldo em favor do estaleiro, seguindo o acordado em suas clausulas, o
Alíquota de IRPJ e CSLL - %
34%
34% contrato se extinguiu automaticamente não fazendo jus o estaleiro ao pagamento
Crédito calculado pela alíquota nominal
(17.035) (18.295) ou qualquer compensação. Tal obrigação foi revertida em 2019 tendo em vista o
Despesas não dedutíveis - permanentes
(1.543) 14.350 término do prazo definido em contrato. 27 Cobertura de seguros (Não auditado). A
IR e contribuição social
(18.578) (3.945) Cia. e suas controladas mantêm coberturas de seguros por montantes consideraCréditos tributários ainda não constituídos
17.484 3.242 dos suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.
Importâncias seguradas (Não auditado)
IR e Contribuição Social corrente
1.094
703 Ramos
650.000
Alíquota Efetiva
2%
1% Embarcações
12.000
b) IR e contribuição social diferidos. A Cia. apresenta saldos de prejuízos fiscais e Instalações
15.000
base negativa de contribuição social nos montantes de R$ 259.084 e R$ 262.809 Responsabilidade civil
(2018 - R$ 260.326 e R$ 264.050), respectivamente, na controladora, e de 28 Arrendamento mercantil. A Cia. mantém contratos de arrendamentos de
R$ 279.727 e R$ 283.454 (2018 - R$ 277.281 e R$ 281.007), respectivamente, embarcações como arrendadora e analisou os contratos de afretamento sob
no consolidado, cujo respectivo crédito não foi contabilizado considerando que os requerimentos da interpretação ICPC 03 - Aspectos Complementares das
não há expectativa de realização. No Brasil, os prejuízos fiscais não estão sujeitos Operações de Arrendamento Mercantil, concluindo que as práticas contábeis
a períodos de caducidade, ou seja, não expiram, e estão limitados a uma compen- adotadas estão adequadas. A tabela abaixo demonstra os valores nominais dos
sação anual de 30% do valor do lucro tributável. A Secretaria da Receita Federal recebimentos mínimos de arrendamentos não canceláveis, onde é arrendadora
do Brasil dispõe do prazo de cinco anos para revisão dos procedimentos adotados (afretamento de embarcações):
pelo Grupo para apuração dos impostos diretos, indiretos e contribuições sociais.
Consolidado
25 Parcelamento de tributos. (i) Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). Em
2019
2018
novembro de 2009, a Cia. aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal, instituído Até um ano
101.658
128.167
pela Lei 11.941/09 e pela MP no 470/09, visando equalizar e regularizar os passi- Entre dois e cinco anos
192.789
260.890
vos fiscais por meio de um sistema especial de pagamento e de parcelamento de 29 Liquidez e Continuidade. As demonstrações financeiras foram elaboradas com
suas obrigações fiscais e previdenciárias, conforme sumariado a seguir:
a premissa de continuidade da Cia. e suas controladas. O surgimento da pandemia
Pagamentos
Juros
de COVID-19, no entanto, trouxe algumas incertezas e agravou a situação crítica
2018
efetuados incorridos 2019 e desafiadora em que se encontra o mercado mundial de Oil & Gas. A lenta recuParcelamento INSS
177
(72)
10
115 peração do setor, que vinha acontecendo, foi impactada pela redução no preço
Parcelamento IRPJ/CSLL
2.605
(432)
35 2.208 do barril do petróleo causada, principalmente, pelo excesso de oferta do produParcelamento ISS - Niterói
131
(131)
- to e pelo aumento nos custos operacionais face ao combate ao corona vírus. A
Parcelamento PIS/COFINS
2.587
(517)
- 2.070 possibilidade de hibernação do setor de exploração & produção tende a reduzir a
5.500
(1.152)
45 4.393 demanda pelos serviços de apoio marítimo, o que pode afetar negativamente as
Total curto prazo
1.366
- 1.052 taxas diárias de afretamento, inviabilizando a manutenção de operações deficitáTotal LP
4.134
- 3.341 rias. Com relação às operações atuais, a Cia. criou uma força tarefa envolvendo
Os valores do parcelamento foram consolidados em 2011 e as condições gerais a Direção, Operações, HSEQ e Recursos Humanos, a fim de mitigar os riscos
podem ser assim resumidas: a) Parcelamento efetuado em 180 meses. b) Movi- para seus tripulantes. Entre outras ações implementadas, está sendo promovida a
mentação dos valores envolvidos. c) Conforme permitido pelo programa, a Cia. triagem no pré-embarque para identificar possíveis casos de contaminação; o forcompensou os montantes de R$ 6.572 e R$ 572 de prejuízos fiscais e base ne- necimento de equipamentos de proteção individual e utilização de kits de testagem
gativa de contribuição social, respectivamente, com multa e juros. d) O valor do rápida a bordo das embarcações sempre que algum tripulante apresenta sintomas
principal atualizado refere-se a contingências classificadas anteriormente como de contaminação. A Cia. vem seguindo as orientações das Autoridades Sanitárias,
possíveis de perda e, portanto, não haviam sido provisionados. Como resultado da a quarentena e o acompanhamento médico para casos suspeitos tem sido eficaz
adesão ao programa, esse montante foi contabilizado no resultado do exercício de no enfrentamento e controle da pandemia, garantindo, assim, as operações das
2011 líquido de compensação mencionada no item c), na rubrica “Outras despesas embarcações. Outro ponto a ser destacado é a desvalorização do real frente ao
operacionais”. e) Como consequência da adesão ao REFIS, a Cia. obriga-se ao dólar, uma vez que a Cia. possui contratos de financiamento de suas embarcações
pagamento das parcelas sem atraso superior a três meses, bem como a desistên- firmados em dólar. Nesse sentido, negociações junto aos bancos credores estão
cia das ações judiciais e renúncia a qualquer alegação de direito sobre a qual se sendo realizadas com o objetivo de obter aprovação para o reescalonamento da
funda as referidas ações, sob pena de imediata rescisão do parcelamento e, con- dívida e, assim, reduzir a pressão sobre o fluxo de caixa.
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acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con- de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificanormas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria- ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos
da para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração e da controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. A auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
administração da Cia. é responsável pela elaboração e adequada apresentação das opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia. e suas controladas. • Avaliademonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimacontábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de dis- sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é res- relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifiponsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirquando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
que a administração pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nosnenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon- sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
sáveis pela governança da Cia. e suas controladas são aqueles com responsabili- data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia.
dade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e conindividuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que solidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras repreas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, es- sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
tão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu- consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamoou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos- -nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auusuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte ditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de identificamos durante nossos trabalhos.
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
Rio de Janeiro, 26/06/2020
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, independenCRC 2SP000160/O-5
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
Valter Vieira de Aquino Junior
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
Contador CRC 1SP263641/O-0
24 IR e contribuição social
a) Reconciliação do IR e da contribuição social correntes
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
Alíquota de IRPJ e CSLL - %
Crédito calculado pela alíquota nominal
Despesas não dedutíveis - permanentes
Participação no resultado de controladas
IR e contribuição social
Créditos tributários ainda não constituídos
IR e Contribuição Social corrente
Alíquota Efetiva

PROCURE UM
POSTO DE SAÚDE
EM CASO DE FEBRE
E TOSSE OU
DIFICULDADE
PARA RESPIRAR

DRA. ANA ESCOBAR, MÉDICA

Dormir bem, escolher alimentos saudáveis
e praticar atividades físicas regularmente
também são boas dicas. Só considere as
informações corretas. Vamos nos prevenir
com tranquilidade.

CORONAVÍRUS
(COVID-19)

JUNTOS SOMOS
MAIS FORTES.
ESCANEIE
COM A CÂMERA
DO SEU CELULAR
PARA INFORMAÇÕES
ATUALIZADAS.

SAIBA MAIS EM

SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS
OU PELO APP CORONAVIRUS - SUS
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Avianca Brasil entra com pedido de falência
Detentora de uma dívida
bilionária, a Avianca Brasil
(Oceanair Linhas Aéreas)
solicitou falência à justiça.
A companhia pediu à justiça
para converter a recuperação
judicial em falência. A informação foi confirmada nesta
segunda-feira ao G1 pelo
escritório Alvarez & Marsal, que havia sido nomeado
como administrador judicial da empresa. O montante
da dívida pode ultrapassar
R$ 2,7 bilhões. A aérea estava sem operar desde o ano
passado. Seus hubs principais em junho de 2019 eram
os aeroportos de São Paulo-Guarulhos e Brasília.
Sediada em São Paulo, a
Avianca Brasil faz parte do
Synergy Group que é proprietário da Avianca Holdings, mas com operações
independentes. Apesar de ter
a mesma marca da Avianca
colombiana, a companhia
possuía identidade jurídica

distinta. Fundada em 1998, a
empresa entrou nos últimos
anos dois anos em processo
de falência.
De acordo com a Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac), em 2017, a Avianca
Brasil tinha 12,9% das rotas
domésticas, sendo então a
quarta maior companhia aérea
do Brasil, atrás da Gol, Latam Airlines Brasil e Azul. A
Avianca Brasil entrou com o
pedido de recuperação judicial
em dezembro de 2018, quando
se declarou sem condições de
pagar dívidas estimadas à época em R$ 494 milhões.
De acordo com declarações
do escritório que cuida do
processo da companhia, já havia pedido a falência à Justiça
em novembro do ano passado
“uma vez que a empresa não
estava operando, e não tinha
condições de cumprir o plano
que tinha sido aprovado”.
A recuperação judicial é
uma medida prevista em lei

pela qual uma empresa ganha um fôlego para tentar
evitar a falência. Ações de
execução são suspensas pela
Justiça por 180 dias, prazo que a empresa tem para
apresentar um plano de pagamento aos credores, que o
precisam aprovar.
Em maio do ano passado, a
Anac suspendeu todos os voos
da Avianca Brasil, alegando
temer pela falta de capacidade
da empresa para operar com
segurança. Em abril de 2019,
a companhia aérea foi obrigada a devolver os aviões que
usava para os arrendadores.
A Avianca Brasil chegou a ter
48 aviões em sua frota.
Após a decisão da Anac,
o desembargador Ricardo
Negrão propôs a falência
da Avianca por considerá-la economicamente inviável. “Inexiste atividade a ser
preservada”, afirmou em seu
relatório. “É nítida a impossibilidade de soerguimento

da empresa.”
A Avianca (Brasil) iniciou suas atividades em 1998
como empresa de taxi aéreo,
denominada OceanAir. Atendia executivos e operários da
indústria petrolífera de Macaé
e Campos de Goytacazes. Em
2002 recebeu autorização do
DAC (atual Anac) para operar
linhas em colaboração com a
Rio Sul, do antigo grupo Varig, de quem herdou rotas e
aeronaves. Passou a operar
cidades rejeitadas pela antiga parceira, operando apenas
voos regionais, porém ampliou rapidamente sua malha.
A companhia destacou-se
no início por utilizar cores
variadas e vistosos em seus
aviões. Os ´Embraer Brasília
foram pintados de azul claro,
branco, vermelho, amarelo,
rosa, laranja e cinza. Em 2003
reforçou sua frota com a chegada dos três Fokker 50, que
foram pintados de vermelho,
bege e rosa.

Empresário está um pouquinho mais confiante, aponta Índice da FGV
O Índice de Confiança Empresarial (ICE) da Fundação
Getulio Vargas (FGV Ibre)
subiu 14,9 pontos em junho,
para 80,4 pontos, após avançar 9,8 pontos no mês anterior.
A FGV esclarece que o índice
se mantém em patamar, historicamente, baixo, mas com a
alta do bimestre maio-junho
recupera 61% das perdas do
bimestre março-abril.
O Índice de Confiança
Empresarial (ICE) consolida
os índices de confiança dos
quatro setores cobertos pelas Sondagens Empresariais
produzidas pela FGV Ibre:
Indústria, Serviços, Comércio e Construção.
“A evolução tímida dos
indicadores de situação atual
no mês sugere que a situação
econômica continuou muito
fraca em junho, com destaque negativo para o setor

de serviços, cujo Índice de
Situação Atual encontra-se
ainda bem mais próximo do
seu mínimo histórico que do
nível pré-pandemia”, explica Aloisio Campelo Jr., Superintendente de Estatísticas
do FGV Ibre.
Segundo ele, apesar dos
níveis elevados de incerteza,
começa a ganhar força no
meio empresarial a percepção de que o pior momento
pode já ter passado. Com
isso, as expectativas tornarem-se menos pessimistas,
formando um cenário compatível com o de uma lenta
retomada do nível de atividade econômica.
Mínimos históricos
Após chegar a mínimos
históricos em abril, a confiança dos empresários avançou,

GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 08.914.167/0001-70 - NIRE nº 33.3.0028268-8
Ata da AGO/E Realizada em 18/06/2020. Hora e Local: às 16h, por meio digital.
Quorum: Acionistas que representam 93,64% (noventa e três vírgula sessenta e
quatro por cento) do Capital Social com direito a voto. Convocação: Convocações
no Monitor Mercantil e no DORJ nos dias 18, 19 e 20/05/2020. Demonstrações
Financeiros relativas ao exercício de 2019 publicadas no Diário Comercial e
DORJ no dia 10/06/2020. Mesa: Mauro Koogan Lorch, Presidente; Francisco
Bilac Moreira Pinto Filho, Secretário. Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 2) Eleger os membros do Conselho
de Administração da Cia. e respectivos suplentes; 3) Fixar a remuneração dos
membros da Administração (Conselho de Administração e da Diretoria) da Cia.;
4) Exposição sobre a situação do mercado e 5) Outros assuntos de interesse
geral. Documentos Lidos e Autenticados Pela Mesa: Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2019, com convocação para esta assembleia no Monitor Mercantil e no
DORJ nos dias 18, 19 e 20/05/2020.e Demonstrações Financeiras publicadas
nos mesmos periódicos no dia 10/06/2019. Deliberações: As deliberações foram
tomadas por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos:
foi aprovada a lavratura da presente ata conjunta da AGO e da AGE na forma
sumária, como faculta o §1º do Art. 130, da Lei 6.404/76, e alterações posteriores
(“LSA”). Deliberações Em Ago: (1) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019. (1.1) Demonstrações Financeiras.
Conforme proposta do Conselho de Administração foram examinadas, discutidas
e aprovadas as contas da Diretoria e as Demonstrações Financeiras da Cia. relativas ao exercício encerrado em 31/12/2019; (1.2) Deliberar sobre a destinação
do lucro líquido do exercício de 2019. (a) Foi aprovada a proposta do Conselho
de Administração de reter os lucros para fazer face a necessidade de caixa devido
a pandemia do Covid-19 (b) A totalidade do lucro apurado R$3.450.303,18 (três
milhões, quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e três reais e dezoito centavos)
será destinada a Reserva Especial de Lucros; (2) Eleger os membros do Conselho de Administração da Cia. e respectivos suplentes. Para o Conselho de
Administração foram eleitos os seguintes conselheiros: (i) o Sr. MAURO KOOGAN LORCH, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade
nº 3754594-IFP, CPF/MF nº 543.706.477-20, como Presidente do Conselho de
Administração; (ii) o Sr. CARLOS LORCH, brasileiro, casado, editor, portador da
Carteira de Identidade nº 03754595-1-IFP e CPF/MF nº 549.960.157-72 como Vice-Presidente do Conselho de Administração; e, como conselheiros, (iii) a Sra. ISA
KOOGAN BREITMAN, brasileira, viúva, psicopedagoga, portadora da carteira de
identidade nº 01743661-9-IFP-RJ, inscrita no CPF/MF nº 029.138.377-78; (iv) o
Sr. ANDRÉ KOOGAN BREITMAN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
carteira de identidade nº 04.248.601-9, emitida pela SSP/RJ/DETRAN, CPF/MF
nº 786.756.697-04 e (v) ANA LUZIA ZINCONE, brasileira, casada, empresária,
portadora da carteira de identidade de nº 05833509-2, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrita no CPF/MF nº 892.682.107-20. Após a eleição dos membros do
Conselho de Administração da Cia., foram reeleitos os seguintes suplentes:
(i) a Sra. GENY KOOGAN LORCH, brasileira, viúva, do lar, portador da carteira de
identidade nº 01270042-3 (IFP/RJ), CPF/MF nº 006.004.827-15, como suplente
do Sr. Mauro Koogan Lorch; (ii) o Srta. MANOELA ALVES PIMENTA LORCH,
brasileira, bacharel em Direito, solteira, RG nº 25.469.771-7 (Detran-RJ), CPF
nº: 161.024.807-40, como suplente do Sr. Carlos Lorch; (iii) a Sra. CLAUDIA
KOOGAN BREITMAN, brasileira, solteira, advogada, portadora da carteira de
identidade nº 04248597-9-IFP e inscrita no CPF/MF nº 952.732.477-72, como
suplente da Sra. Isa Koogan Breitman; (iv) a Sra. KARIN BREITMAN, brasileira,
casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 07748.161-2 e inscrita
no CPF/MF nº 375.914.877-87, como suplente do Sr. André Koogan Breitman; (v)
o Sr. GUILHERME PINTO ZINCONE, brasileiro, divorciado, editor, portador da
carteira de identidade de nº 03951761-0, expedida pelo DETRAN/RJ, CPF/MF nº
627.734.967-87, como suplente da Sra. ANA LUZIA PINTO ZINCONE. Os membros do Conselho de Administração declararam não estar incursos em qualquer
crime que os impeça de exercer a atividade empresarial e tomaram posse em seus
cargos mediante termos lavrados no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de
Administração e terão prazo de mandato até a próxima AGO; (3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho de Administração e da
Diretoria) da Cia.. Foi fixada a remuneração anual global dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração em até R$1.250.000,00 (um milhão, duzentos
e cinquenta mil reais) cabendo ao próprio Conselho a fixação dos honorários
individuais de cada membro; (4) Exposição sobre a situação do mercado. O Sr.
Mauro Lorch reportou a atual situação do mercado, especialmente sobre a situação da Recuperação Judicial de empresas devedoras; (5) Outros assuntos de
interesse geral. (a) Explanação sobre a aquisição do catálogo Elsevier; (b) Houve
questionamentos sobre os números pelo Sr. Rafael Payá que foram esclarecidos
pelos Srs. Mauro Lorch e Fábio Rodrigues de Souza; (c) Sr. Vauledir Ribeiro
Santos perguntou sobre os percentuais sobre CMV e despesas com pessoal. Foi
esclarecido que na conta CMV encontram-se os direitos autorais; (d) Exposição
sobre o desempenho dos números até 31/05/2020 em relação aos efeitos da
pandemia. Foi esclarecido que nosso pessoal se encontra atualmente em Home
Office, excetuado o depósito que funciona com alternância dos colaboradores; (e)
BNDES. Houve postergação dos vencimentos de seis parcelas, a partir de abril de
2020. Presentes à Assembleia: Mauro Koogan Lorch, Geny Koogan Lorch, p.p.
Mauro Koogan Lorch; Breno Koogan Lorch; Isa Koogan Breitman, André Koogan
Breitam, Claudia Koogan Breitman, Carlos Lorch; Francisco Bilac Moreira Pinto
Filho; Zinco Holding LTDA., reps. Ana Luzia Zincone e Guilherme Pinto Zincone;
Silvio Araújo, Casmiro Payá Piquéres, Rafael Payá e Vauledir Ribeiro Santos.
Jucerja nº 3887690, em 25/06/2020. Bernardo F.S. Berwanger - Secretário Geral.

novamente influenciada pela
melhora das expectativas. O
Índice de Expectativas (IEE) subiu 19,4 pontos, para
82,4 pontos, recuperando
60% das perdas do bimestre
março-abril. Já o índice que
retrata a situação corrente
dos negócios (ISA-E) subiu
8,7 pontos, para 72,6 pontos,
recuperando 36% das perdas
no mesmo período.
O Indicador de Demanda Prevista (para três meses
à frente) subiu 27,4 pontos,
para 81,2 pontos e o Indicador de Emprego Previsto
(idem) subiu 16,8 pontos,
para 74,5 pontos. O Indicador de Expectativas com a
Situação dos Negócios - único componente do IE-E que
mira o horizonte de seis meses – avançou 13,7 pontos,
para 80,0 pontos.
A confiança subiu nos

quatro setores integrantes do
ICE com alta tanto dos índices de expectativas (mais
expressiva) quanto dos índices de percepção em relação
à situação atual, à exceção
do setor da Construção em
que o ISA-Construção ficou
praticamente estável. Na
métrica de médias móveis
trimestrais, a confiança continuou recuando em todos os
setores.
A confiança setorial, que
havia recuado em todos os
segmentos integrantes do
ICE em abril, avançou em
78% deles em maio e em
todos os 49 segmentos em
junho.
O estudo completo está
disponível no site:https://
portalibre.fgv.br/noticias/
confianca-empresarial-recupera-61-das-perdas-do-bimestre-marco-abril

SMARTCOAT - SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A. (“Cia.”)
CNPJ/MF nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE Nº 33.3.0032943-9
Ata da AGE realizada em 06/04/2020. 1. Data, Hora e Local: Realizada ao 06/04/2020, às
10h, na sede social da Smartcoat - Serviços em Revestimento S.A. (“Cia.”), no Rio de Janeiro/
RJ, na Av. Geremário Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401.
2. Convocação: Edital de Convocação publicado nos termos do disposto no Art. 124 da Lei
n.º 6.404/76 (“LSA”) no DORJ, nos dias 26, 27 e 28/03/2020, às fls. 48, 60 e 141, e no “Monitor
Mercantil”, nos dias 26, 27 e 28/03/2020, às fls. 9, 8 e 7. 3. Presença: Presentes acionistas que
representam a totalidade do capital social da Cia., conforme lista de presença constante no Livro
Presença de Acionistas da Cia.. 4. Mesa: Presidente: Srta. Michele Pimenta do Amaral; Secretária: Srta. Fernanda Araceli Ferreira Robles. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) instalação
do Conselho Fiscal da Cia.; (ii) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal;
(iii) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 6. Deliberações: A assembleia
foi instalada com a presença da totalidade dos acionistas, sendo que as matérias da ordem do
dia foram votadas da seguinte forma: 6.1. Por unanimidade de voto, foi aprovada a instalação do
Conselho Fiscal da Cia., com 03 membros efetivos e 03 membros suplentes; 6.2. Em votação
em separado, nos termos do §4 do Art. 161 da LSA, foram eleitos como membros efetivo e suplente do Conselho Fiscal da Cia. (i) pelos acionistas titulares de 25% das ações de emissão da
Cia. com direito a voto, o Sr. MAURICIO ROCHA ALVES DE CARVALHO, brasileiro, casado,
engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade nº 62926342-5, expedida pelo SSP/
SP, CPF/MF sob o nº 709.925.507/00, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço
na Rua Canário 515, apto. 41, Moema, CEP 04521-002, tendo como suplente a Sra. MÔNICA
HOJAIJ CARVALHO MOLINA, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da
cédula de identidade nº 18.714.329-8, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº
137.295.488-08, residente e domiciliada em São Paulo/SP, com endereço na Rua Floriano,
nº 1052, Conj. 121, CEP 04534-044; e (ii) pelo acionista titular de 75% das ações de emissão
da Cia. com direito a voto, o Sr. FREDERICO ÁTILA SILVA NEVES, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 200138514-5, expedida pelo CREA/RJ, CPF/MF sob o nº
595.166.407-10, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Cupertino Durão, nº 21,
apto. 302, Leblon, CEP 22441-030, tendo como suplente o Sr. FELIPE DEMORI CLAUDINO,
brasileiro, casado em separação de bens, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 97.763, CPF/
MF sob o nº 033.405.407-99, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Engenheiro
Cortes Sigaud, 179, apto. 401, Leblon, CEP 22450-150, e a Sra. LUCIANA DORIA WILSON,
brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade nº 25.394.311-4, expedida
pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 268.475.448-99, residente e domiciliada em São
Paulo/SP, na Rua Princesa Isabel, 34-7, apto. 92, Brooklin Paulista, CEP 04601-001, tendo
como suplente a Sra. MICHELE PIMENTA DO AMARAL, brasileira, solteira, advogada, inscrita
na OAB/RJ sob o nº 181.159, inscrita no CPF/MF sob o nº 125.679.527-56, residente e domiciliada no Rio de Janeiro/RJ, na Rua Barão de Ipanema, 82, apto. 207, Ipanema, CEP 22411-000.
A qualificação técnica e profissional dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos, bem como
as informações relativas aos cargos que exercem em outras sociedades foram apresentadas
pelos acionistas por meio da exibição de seus currículos profissionais. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos são investidos nos cargos mediante a assinatura dos respectivos termos
de posse, que, lavrados e arquivados na sede da Cia., constituem o Anexo I ao VI à presente
ata. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos terão mandato até a data da AGO da Cia. a ser
realizada no exercício social de 2020. A manifestação da Priner Serviços Industrias S.A. sobre
a eleição dos membros do Conselho Fiscal MAURICIO ROCHA ALVES DE CARVALHO e
MÔNICA HOJAIJ CARVALHO MOLINA, acima qualificados, indicados pelos acionistas minoritários, representantes de 25% do capital social da Cia., assim como a resposta dos acionistas
minoritários à manifestação da Priner Serviços Industrias S.A., foram recebidas pela mesa e
serão arquivadas na sede da Cia.. 6.3. Pelos acionistas que representam 83,33%, fica aprovado que a remuneração mensal dos membros efetivos do Conselho Fiscal, em exercício, será
de R$1.000,00, não sendo essa remuneração inferior, para cada membro em exercício, a 10%
da média da remuneração atribuída a cada diretor, não computados benefícios, gratificação,
verbas de representação e participação nos lucros. Os acionistas IGOR FREITAS BARBIERO, CAMILA BARBIERO DE SIQUEIRA, CARLOS ALBERTO BARBIERO e INÊZ MARIA
DE FREITAS BARBIERO por meio de seus procuradores, solicitaram que fosse consignado
em ata que a remuneração de cada membro em exercício do Conselho Fiscal deveria ser de,
pelo menos o valor mínimo admitido pela LSA, a saber 10% da remuneração que, em média,
for atribuída a cada diretor da Cia., e se abstiveram de votar esta matéria. 7. Encerramento,
Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos e transcrição das
deliberações tomadas, nos termos do Art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76, que após lida e aprovada,
foi assinada por todos os presentes. Acionistas: Priner Serviços Industriais S.A., representada
por seus diretores Túlio Cintra e Marcelo Gonçalves Costa; Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Carlos Alberto Barbiero e Inêz Maria de Freitas Barbiero, todos representados
pelos procuradores André de Godoy Fernandes e João Carlos Ribeiro Areosa, e Luiz Antônio
Angélica. Rio de Janeiro, 06/04/2020. Mesa: Michele Pimenta do Amaral - Presidente. Fernanda Araceli Ferreira Robles - Secretária. Acionistas: PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.:
Túlio Cintra - Diretor Presidente. Marcelo Gonçalves Costa - Financeirceiro e de Relações com
Investidosres. Igor Freitas Barbiero, p.p. André de Godoy Fernandes. Camila Barbiero de Siqueira. p.p.João Carlos Ribeiro Areosa. Inêz Maria de Freitas Barbiero. p.p. André de Godoy
Fernandes. Carlos Alberto Barbiero. p.p.João Carlos Ribeiro Areosa. Luiz Antônio Angélica.

Jucerja nº 3891232, em 03/07/20. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Plataforma para investimentos
em ativos ‘estressados’
“Vai aumentar o número
de falências e pedidos de recuperação judicial a partir do
segundo semestre, o que levará também ao crescimento
dos distressed assets - investimentos especializados
em ativos de elevado risco,
muitas vezes, provenientes
de massas falidas”, prevê a
Hurst, fintech especializada
em investimentos em ativos
alternativos, que acaba de
lançar a plataforma Reestrutura Fácil.
“A crise econômica provocada pela pandemia da
Covid-19 traz efeitos inevitáveis para inúmeras empresas brasileiras de pequeno e
médio porte: falta de caixa
e destruição do capital próprio”, avalia a fintech.
“Esse tipo de financiamento é pouco conhecido
e às vezes sofre com tabus,
mas, se realizado da maneira correta, os investidores
podem gozar de estruturas
de garantias mais sólidas e
preferências de recebimento, tudo às claras e chancelado pelo Poder Judiciário”,
afirma a Head of Legal &
Compliance da Hurst, Melina Fernandes, advogada com
mais de 10 anos de experiência na área de reestruturação
e recuperação de empresas.
Tradicionalmente tais investimentos, que crescem
muito em períodos de crise
econômica ou instabilidade,
estavam restritos a operações de grandes tesourarias
e, em geral, a preferência
dos gestores era por aplicar em grandes corporações
com problemas financeiros.
Teto
Para o investidor, o valor mínimo é de R$ 10 mil e
o máximo de R$ 5 milhões.
Os empréstimos são do tipo
extraconcursal – que têm
preferência de pagamento na
recuperação judicial. Além
disso, são solicitados ativos
como garantia. “Os juros
cobrados pelo empréstimo

não são abusivos, embora a
maior parte dessas empresas
já esteja trabalhando com juros mais altos por não conseguirem obter recursos no
mercado financeiro”, explica.
A plataforma é limitada a dez
empresas e, até o momento,
oito vagas foram preenchidas.
Segundo Melina, os empresários candidatos a participarem
do projeto passam por um curso de 8h, onde são discutidos
os princípios básicos de insolvência e recuperação judicial.
“O empresário ter comprometimento com o processo de
recuperação judicial por si só
já mitiga o risco de crédito”,
explica. Além disso, os executivos da Hurst acompanham
todo o processo de reestruturação da empresa, fornecendo consultoria no período.
O período de captação de
cada candidata na plataforma
será de 15 dias para que as
empresas não compitam entre
si pelos recursos. A seleção
também leva em consideração
que cada uma pertença a setores econômicos diferentes.
“Acreditamos que 15
dias sejam suficientes para
que cada investidor faça seu
diagnóstico. Eles conhecerão a história da empresa,
o que a levou à situação de
insolvência e todos os dados
importantes. Não está descartado no futuro a criação
de um fundo deste tipo que
reúna diversas empresas.
Agora a ideia é aproximar
a pessoa física da jurídica. Cada investidor tem um
conhecimento diferente de
cada setor e suas preferências e vai colocar o recurso
porque acredita no negócio”,
resume Melina.
Ela afirma que é esperada uma grande onda de reestruturação das empresas
brasileiras. De acordo com
o Indicador Serasa Experian
de Falências e Recuperações
Judiciais, um grupo de mais
de 2.500 empresas recorreram ao instituto da recuperação judicial para evitar a falência nos últimos dois anos.

